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GYAKRAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

G-CSF Granulocita-kolónia stimuláló faktor 

HIV Szerzett immunhiányos tünetegyüttes kórokozója.  
(Human Immunodeficiency Virus)

HSCT Haemopoetikus őssejt transzplantáció

IG Immunglobulin

IPOPI International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies 
(Nemzetközi betegszervezet)

IV Intravénás

PID Primer immunhiányos betegségek

SC Szubkután

SCID Súlyos kombinált immundefektus
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BEVEZETÉS
Ez a kiadvány azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a háziorvosoknak 
a primer immunhiányos betegségek felismerésében és ismertesse a 
rendelkezésre álló kezelési lehetőségeket.

Hozzávetőlegesen 1200 emberből egy érintett valamilyen veleszületett 
immunhiányos betegségben, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a 
háziorvosok munkájuk során találkoznak ilyen beteggel. Jelenleg több mint 250 
féle veleszületett immunhiánnyal járó kórképet ismerünk. Míg a betegségcsoport 
egyes típusai igen ritkák (pl. a súlyos kombinált immunhiány - SCID), mások 
meglehetősen gyakoriak (pl. szelektív IgA-hiány). 

Az immunhiánnyal járó betegségek megjelenési formái széles skálán mozognak 
az egészen enyhétől az életveszélyesig. Egyes típusai az élet folyamán romlanak 
és a komplikációk megjelenésével egyre súlyosabbak lesznek. Általánosságban 
elmondható, hogy a PID-ben szenvedő betegek szervezete sokkal védtelenebb a 
fertőzésekkel és azok komplikációival szemben, ezen felül gyakrabban alakul ki 
náluk autoimmunitás, allergia és bizonyos daganatos megbetegedések.  A primer 
immunhiányos betegségek felismerése sok esetben nehézséget okoz, ugyanis a 
tünetek nem specifikusak (mint például a légúti fertőzések, vagy a gyengeség), 
valamint az immunhiányos betegségek klinikai megjelenése betegenként is 
különböző lehet. 

A PID súlyosabb formáit már gyermekkorban felismerik, azonban bizonyos típusait 
gyakran csak felnőttkorban sikerül diagnosztizálni a tünetek kései jelentkezése 
miatt. Sokszor előfordul, hogy az immunhiányos betegséget egyáltalán nem 
ismerik fel, vagy más kórképpel tévesztik össze. Sok immunhiányos beteg 
évekig kaphat fertőzésellenes kezelést, anélkül, hogy a kiváltó okra fény derülne.  
Ennek hátterében az áll, hogy a kezelőorvosok inkább a tünetek kezelésére 
összpontosítanak a kiváltó ok keresése helyett. A helytelenül kezelt primer 
immunhiányos betegségek krónikussá, akár életveszélyessé is válhatnak. 

Alapvető tény, hogy az immunhiányos betegségek nagy része eredményesen 
kezelhető, sőt akár gyógyítható is.  Fontos, hogy a klinikai tünetek alapján a 
betegséget korán felismerjük, hiszen a helyes kezelés megelőzheti a betegség 
súlyosabbá válását és a komplikációkat is.  Ebben a tekintetben kulcsszerep hárul 
a háziorvosokra, akik az immunhiány gyanújával a beteget megfelelő szakorvoshoz 
irányítják, ahol megtörténhet a pontos diagnózis felállítása, és a kezelés. Nagyon 
fontos tehát, hogy a háziorvosok képesek legyenek felismerni a PID tüneteit, és 
tisztában legyenek a betegség korai felismeréséhez szükséges diagnosztikus 
lépésekkel. 

Ez a kiadvány azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a háziorvosoknak a primer 
immunhiányos betegségek felismerésében és ismertesse a rendelkezésre álló 
kezelési lehetőségeket.

A PID korai felismerése kulcsfontosságú – fontos, hogy mindig számoljunk  
a lehetőséggel.
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HOGYAN ISMERJÜK FEL A BETEGSÉGET?
AZ IMMUNHIÁNYOS BETEGSÉGEK JELEI ÉS TÜNETEI
A jellemző tünetek közé tartoznak a gyakori, komoly és/vagy szokatlan fertőzések, 
illetve a gyermekek elmaradása a fejlődésben. Néhány esetben autoimmun 
kórkép jeleit tapasztaljuk (például autoimmun hemolitikus anémiát, vagy idiopátiás 
trombocitopéniát), gyermekeken és felnőtteken egyaránt előfordulhatnak bizonyos 
rosszindulatú betegségek. Hosszasan fennálló hasmenés, súlyos ekcéma, 
fogyás, vagy bronchiektázia szintén a PID jelei lehetnek. A szokványos kezelési 
módokra nem, vagy rosszul reagáló betegeknél szintén fel kell, hogy merüljön az 
immunhiányos betegség gyanúja. Természetesen egy bizonyos szerv sorozatos 
megbetegedése esetén az immunhiány irányába történő kivizsgálást megelőzően 
az anatómiai eltérést kell kizárni.

A következő oldalon található táblázatban azokat a figyelmeztető tüneteket soroltuk 
fel, melyek esetén a háziorvosoknak azonnal gondolniuk kell immunhiányos 
betegségre. A PID sokféle formában jelentkezhet, azonban akár a betegek 
körülbelül egyharmada esetén az is előfordulhat, hogy fenti tünetek egyikét sem 
produkálják, ezért a táblázatban látható tünetek hiánya esetén sem lehet kizárni 
a betegséget. Külön figyelmet érdemes szentelni az egész család egészségügyi 
történetének. Gyermek esetén a súly és magasság gyarapodását érdemes 
folyamatosan nyomon követni, hiszen az elmaradás a fejlődésben komoly betegség 
jele lehet.

Az immunhiányra gyanús betegeket specialistához, immunológushoz kell irányítani. 
Amennyiben egy gyermeknél súlyos primer immunhiányos betegség gyanúja áll 
fenn, azonnali szakorvosi vizsgálat javasolt, fölösleges az időt tölteni az általános 
vérvizsgálat eredményeire várva.

A családtörténet kulcs lehet a PID felismerésében.
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A PRIMER IMMUNHIÁNYRA UTALÓ JELEK FELNŐTTEK, 
ILLETVE GYEREKEK ESETÉBEN
GYERMEKEK  FELNŐTTEK
Ismert PID a családban Ismert PID a családban

Elmaradás a fejlődésben

Fertőzések szokatlan formája

Idült szájüregi candidiasis a 13. életév 
betöltése után, vagy candidiasis a bőrön

Perzisztáló szájüregi candidiasis, vagy 
gombás bőrfertőzés 

Kezelésre nem reagáló tüdőgyulladás Több éven át tartó, évente többszöri 
tüdőgyulladás

Invazív fertőzések, mint osteomielitis, 
meningitis, szepszis, vagy a belső szervek 
tályogja

Bronchiektázia, ismétlődő sinusitis, 
tályogok

Évente legalább hat középfülgyulladás, 
mastoiditissel, dobhártya perforációval 
szövődő középfülgyulladás 

Évente több mint két középfülgyulladás

Évente legalább két arcüreggyulladás Évente legalább két arcüreggyulladás 
allergia nélkül

Idült hasmenés, súlyveszteség és hasi 
fájdalom

Szokatlan helyen vagy okból fellépő 
fertőzések

Visszatérő, vagy súlyos vírusfertőzések Visszatérő, vagy súlyos vírusfertőzések

Fertőzések esetén gyakran van szükség az 
antibiotikumok intravénás adására 

Fertőzések esetén gyakran van szükség az 
antibiotikumok intravénás adására 

Visszatérő tályogok a bőrben, és a belső 
szervekben

Visszatérő tályogok a bőrben, és a belső 
szervekben

Normális esetben ártalmatlan 
mikobaktériumok által okozott invazív 
fertőzések 

Normális esetben ártalmatlan 
mikobaktériumok által okozott invazív 
fertőzések
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LABORVIZSGÁLATOK
A primer immunhiányos betegségek diagnosztizáláshoz a laboratóriumi vizsgálat 
önmagában nem elég. A beteg kivizsgálása során figyelembe kell venni a teljes 
klinikai képet és a PID előfordulását a családban.

A feltételezett immunhiányos betegség esetén a háziorvos által kérhető 
specifikus laboratóriumi vizsgálatok a helyi szabályozástól függően 
országonként eltérőek lehetnek. Számos olcsó és gyors vizsgálat létezik, 
melyek közül az alábbiakat érdemes a szakorvoshoz irányítást megelőzően 
elvégezni: 
• Teljes vérkép: fehérvérsejtszám, thrombocitaszám, vörösvérsejtszám és 

hemoglobin, kvalitatív vérkép, 
• Vérkémia tesztek: rutin vese-és májfunkciós vizsgálat, ionok, szérum 

összfehérje
• HIV teszt

A további, de drágább vizsgálatok közé tartoznak az immunglobulin szintek 
mérése a szérumban, az immunhiányt okozó génhibák megtalálására 
szolgáló genetikai vizsgálatok, ill. bizonyos immunkémiai vizsgálatok. Ezeket 
a vizsgálatokat az immunológiai centrumok szakorvosai a klinikai kép 
függvényében kérhetik. 

A VELESZÜLETETT IMMUNHIÁNYOS 
BETEGSÉGEK KEZELÉSE
A primer immunhiányos betegség kezelése attól függ, hogy az immunrendszer 
melyik része érintett. Kezelésük a PID-re szakosodott centrumokban történik, 
ahol szükség szerint különböző szakorvosi (radiológiai, pulmonológia, 
hematológiai, belgyógyászati, gasztroenterológiai, hepatológiai, bőrgyógyászati 
és genetikai) ellátások is rendelkezésre állnak.

IMMUNGLOBULIN-PÓTLÓ TERÁPIA 
A legtöbb PID ellenanyag (immunglobulin) hiányt okoz a szervezetben. Ezek 
közül az immunglobulin G-nek a legnagyobb a koncentrációja a vérben és a 
testfolyadékokban, valamint kritikus jelentőségű a fertőzések megelőzésében. A 
legtöbb PID beteg számára az IG pótló kezelések a legfontosabbak. A kezelések 
a bakteriális fertőzések és az életminőség romlásával járó krónikus betegségek 
kialakulásában szerepet játszó szervi elégtelenségek megelőzésében játszanak 
fontos szerepet. Az IG pótlás életmentő terápia és általában az egész életen át 
szükséges folytatni.



PIDS: GUIDE FOR GENERAL PRACTITIONERS
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Sokféle IG készítményt forgalmaznak szerte a világon. Ezek az emberi 
plazmából kivont és biztonságosan megtisztított immunglobulinokat 
tartalmazzák változó koncentrációban. Ezen készítmények típusai között 
fontos különbségek vannak, semmiképpen sem helyettesíthetők egymással, a 
pácienseknek szigorúan tartaniuk kell magukat az előírtakhoz és nem szabad 
megszakítaniuk a kezelést.

Az immunglobulin pótlás történhet intravénás infúzióval, vagy szubkután 
módon, de a kezelés kezdetén mindenképpen kórházi felügyelet szükséges. 
Amint a beteg állapota megengedi, az otthon végzett szubkután kezelések is 
szóba jöhetnek, melyeket a beteg megfelelő oktatást követően önállóan, vagy 
hozzátartozói segítségével kaphat meg. 

Néhány betegnél mellékhatások nélkül történik az IG pótlás, de előfordulhat, 
hogy különböző gyógyszereket (NSAID, antihisztaminok) alkalmaznak az enyhe 
mellékhatások kezelésére.  A betegek kevesebb, mint 1%-ánál jelentkeznek 
komolyabb szövődmények, de a súlyos mellékhatások nagyon ritkák.

A rendelkezésre álló IG készítmények széles skálája miatt szinte minden beteg 
esetén sikeres az antitest pótló kezelés. Kiemelendő, hogy minden betegnél az 
egészségügyi állapotot és egyéni igényeket figyelembe véve kell meghatározni 
a számára legjobban megfelelő kezelést. A különböző IG pótló készítmények 
nem helyettesíthetők egymással, és nem keverhetők. 

EGYÉB KEZELÉSEK
Hemopoetikus őssejt átültetés (HSCT): a csecsemőkorban és korai 
gyermekkorban előforduló igen súlyos, akár életveszélyes sejtes immunhiányok 
esetén alkalmazzák. Ennek a kezelési lehetőségnek a súlyos kombinált 
immunhiányban (SCID) szenvedők számára lakóhelyüktől függetlenül 
elérhetőnek kellene lenni. 

Antimikrobás szerek: az immunhiánnyal küzdő betegek a fertőzések 
megelőzése érdekében, és az akut fertőzések kezelésére is igényelhetnek 
antimikrobás kezelést.

A személyre szabott immunglobulin pótló szerek alkalmazása a primer 
immunhiányos betegek egyik legfontosabb kezelési módszere.



ÚTMUTATÓ HÁZIORVOSOKNAK

9

Granulocita-kolónia stimuláló faktor (G-CSF): néhány PID beteg 
neutropéniájának kezelésére alkalmazzák.

Gamma-interferon: a krónikus granulomatózus betegségek gyógyítása során 
alkalmazzák.

Génterápia: bizonyos PID betegségek kezelésére fejlesztették ki, azonban 
jelenleg még kísérleti fázisban van, és további kutatásokat igényel. 

Autoimmun tünetek esetében: számos primer immunhiányban szenvedő, és 
autoimmun tüneteket produkáló beteg szorul ilyen kezelésre. Az autoimmun 
kórképek megtámadhatják a vérképző szerveket, nyirokrendszert, a tüdőt, 
a gyomor-bélrendszert, a májat, a vesét, az izom- és csontrendszert. Egyes 
esetekben akár immunszupresszív kezelés is szükséges lehet.
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Védőoltások: a legtöbb IG pótlással kezelt primer immunhiányos betegnek 
nincs szüksége speciális védőoltásokra. Bizonyos védőoltások azonban 
létfontosságúak:
• a csecsemő-és kisgyermekkori kötelező védőoltások 
• azokban az esetekben, amikor a bakteriális fertőzés, vagy influenza ronthatja 

a beteg állapotát
• valamint külföldi utazás előtt.

A védőoltások javallatai betegenként különböznek, ezért minden 
védőoltást immunológus szakorvossal kell megkonzultálni.  A súlyos primer 
immunhiányos betegségben szenvedők (főként a T-sejt rendellenességgel 
járók) kerüljék az élő kórokozót tartalmazó vakcinákat, mivel azok betegséget 
okozhatnak. Elölt oltóanyag használata nem tiltott, de hatásuk elmaradhat 
a várttól. A PID betegek családtagjai részére, a fertőzések átadásának 
megelőzése érdekében, általánosságban javasoltak a szokásos védőoltások. 
Élő kórokozót tartalmazó vakcinák esetén náluk is ajánlott a szakorvosi 
konzultáció. 

Életvezetési tanácsok: a betegeknek javasolt a jó személyi higiénia 
fenntartása a fertőzések megelőzése érdekében. Javasolt a rendszeres 
testmozgás és rekreációs tevékenységek a beteg általános állapotától 
függően. Az alvás, valamint a megfelelő táplálkozás ugyancsak fontos az 
egészség megőrzése érdekében. 

Holisztikus módszerek: az immunhiánnyal küzdő betegek, illetve szüleik 
és családtagjaik a betegség lelki (stressz, szorongás, depresszió), és testi 
tünetei (gyengeség) miatt támogatásra szorulhatnak. A PID betegségek 
különösen nagy kihívást jelenthetnek serdülőkorban, ezért különösen fontos 
a gyermek ellátásból felnőtt ellátásba történő zökkenőmentes átmenet. A 
betegek hasznos tanácsokat és támogatást kaphatnak a Magyarországi 
Immunhiányos Betegekért Egyesülettől (http://xn--immunhiny-mibe-1gb.hu/) 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Ez a kiadványt az IPOPI állította össze. A sorozat további kiadványai is 
elérhetőek. 

A www.ipopi.org. oldalon további információkat találhat a mintegy 56 
országban működő betegszervezetekről.

IPOPI köszönetet mond az együttműködésért Dr. Lotte Denning-nek (Dánia), 
továbbá Dr. Véronique Derin-nek (Franciaország), Dr. Andrew T. French-nek 
(Portugália), Dr. Brigitte Gilson-nak (Franciaország) és Dr. Laurent  
Prévot-nak (Belgium) a kiadvány szakmai áttekintéséért.
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Támogatva a Baxalta oktatási keretéből

Magyarországi Immunhiányos Betegerkért Egyesület


