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HVAÐ ERU MEÐFÆDDIR ÓNÆMISGALLAR?
Þessi bæklingur mun leitast við að útskýra hvað meðfæddir ónæmisgallar (PID) 
eru og  hvernig þeir eru meðhöndlaðir. 

Meðfæddir ónæmisgallar (PIDs) er víðtækt safn ólíkra líkamlegra  sjúkdómsheilkenna 
sem stafa af því að sumir hlutar ónæmiskerfisins (einkum frumur og prótín) starfa ekki 
eðlilega. Áætlað er að um það bil einn af hverjum tvö þúsund einstaklingum greinist með 
einhverja gerð meðfæddra ónæmisgalla, en af þeim eru sumir mun fátíðari en aðrir. 
Sumar tegundir meðfæddra ónæmisgalla eru tillölulega vægar; en aðrar eru aftur á móti 
alvarlegar. Venjulega koma meðfæddir ónæmisgallar í ljós strax á barnsaldri, en líka 
eru dæmi þess að þeir greinist ekki fyrr en á fullorðinsárum. Meðferð við meðfæddum 
ónæmisgöllum ræðst af því hvaða hluti ónæmiskerfisins starfar ekki eðlilega. 

Ástæða meðfæddra ónæmisgalla eru arfgengir veikleikar í ónæmiskerfi. Meðfæddir 
ónæmisgallar eiga ekkert sameiginlegt með áunnum ónæmisbresti (AIDS/alnæmi),  
sem er afleiðing af vírussýkingu (HIV). Meðfæddir ónæmisgallar eru ekki smitsjúkdómur 
– ekki er mögulegt að „smitast“ af meðfæddum ónæmisgöllum eða bera þá sem smit í 
aðra. Börn geta á hinn bóginn tekið meðfædda ónæmisgalla í arf frá foreldrum sínum. 
Einstaklingar með staðfesta meðfædda ónæmisgalla kunna að vilja leita upplýsinga hjá 
sérfræðingi varðandi erfðafræði heilkennisins stefni þeir að barneignum.
Ónæmiskerfið gegnir því hlutverki að verja líkamann fyrir sýkingum af völdum kímfruma 
(eða örvera) svo sem baktería, veira, sveppa og einfrumuunga (protoza). Þeir 
einstaklingar sem fæddir eru með vanvirkt ónæmiskerfi eiga vitanlega erfiðara en aðrir 
með að verjast sýkingum. Sýkingarnar eru tíðari hjá þeim en gengur og gerist og geta 
orðið sérstaklega alvarlegar og erfiðar við að eiga. Í sumum tilvikum stafa sýkingarnar 
jafnvel af óhefðbundnum/sjaldgæfum örverum. Sýkingarnar geta gosið upp utan 
hefbundinna árstíðamarka, til dæmis að sumarlagi.

Einstaklingar með meðfædda ónæmisgalla njóta yfirleitt þjónustu lækna með 
sérþekkingu á sjúkdómum tengdum ónæmiskerfinu. Val á meðferð ræðast af því hverjir 
hinir meðfæddu ónæmisgallar eru, en mörg önnur atriði skipta máli. Hér í bæklingum 
verður reynt að varpa ljósi á helst meðferðarmöguleika.

Meðfæddir ónæmisgallar falla í átta flokka: almennir mótefnagallar; samtvinnaðir T- og 
B frumugallar; önnur vel skilgreind heilkenni; veikleikar í ónæmisstjórnun; meðfæddir 
gallar varðandi fjölda eða starfsemi átfruma/hvítra blóðkorna, eða hvor tveggja; gallar í 
meðfædda ónæmiskerfinu; sjálfsofnæmissjúkdómar; gallað magnakerfi.

• B eitilfrumur (B frumur) framleiða ónæmisglóbúlín, einnig nefnt mótefni. Ónæmisglóbúlín 
eru prótín sem geta afvirkjað aðskotaörverur og gera átfrumum kleift að bera kennsl á, 
gleypa og drepa þær.

• T eitilfrumur (T frumur) ráðast á aðskotaörverur sem dyljast í hýsilfrumum. T frumur geta 
einnig framleitt frumuboðefni sem stuðlar að því kalla fram og skipuleggja starfsemi 
annarra ónæmisfruma.

• Átfrumur umlykja (eða gleypa) og drepa innrásarlið örvera.
• Mögnuðir (magnakerfið í blóðvökvanum) eru prótín/hvítuefni sem drepa örverur og leggja 

öðrum frumum í ónæmiskerfinu lið.
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ÓNÆMISGLÓBÚLÍNMEÐFERÐ 
Ónæmisglóbúlín eru prótín (eggjahvítuefni) sem bera kennsl á örverur og 
gera líkamanum kleift að afvirkja þær. Það er sammerkt flestum/öllum sem 
fæddir eru með ónæmisgalla að líkaminn framleiðir of lítið af ónæmisblóbólíni 
og stundum alls ekki neitt. Mótefnameðferð er mikilvæg fyrir þá sem eru 
með meðfædda ónæmisgalla; hún er vörn gegn sýkingum af ýmsum toga 
og slær jafnframt á heilkenni sjálfsofnæmis. Ónæmisglóbúlín er notað til 
meðferðar við ýmsum afbrigðum meðfæddra ónæmisgalla, þar á meðal eru 
almennur breytilegur mótefnaskortur (common variable immunodeficiency), 
X-litningatengdur mótefnaskortur í blóði, X- litningatengd offramleiðsla á 
ónæmisglóbúlíni M (HIGM), Wiskott-Aldrich heilkenni, og alvarlegir samsettir 
ónæmisgallar (SCID). Þar sem varnaráhrif hvers skammts af ónæmisglóbúlíni 
eru tímabundin þarf meðferðin að vera regluleg og stendur venjulega 
ævilangt.

Ónæmisglóbúlín er gefið sem innrennslislyf. Innrennslið getur átt sér stað með  
tvennum hætti; innrennsli í æð eða innrennsli undir húð. Báðar aðferðir hafa gefið  
góða raun, en hafa þó bæði kosti og galla. 

Innrennsli í æð: þá er ónæmisgóbólín látið renna beint í blóðstraum æðar. Hvert 
innrennsli tekur þá 2-4 klukkustundir. Meginkostur við innrennsli í æð er sá að 
mögulegt er að gefa stærri skammta þegar þörf krefur; einnig er það kostur að 
almennt nægir meðferð á 3-4 vikna fresti. Óhagræði við innrennsli í æð getur verið 
að meðferðin fer oftast fram á sjúkrahúsi undir stjórn læknis eða hjúkrunarfræðings, 
ellegar á heimili sjúklingsins, þá með aðstoð hjúkrunarfræðings eða aðstandanda 
sem hefur fengið þjálfun til að koma efninu í líkamann. Ekki er óalgengt að 
sjúklingar finni fyrir vanlíðan meðan á innrennsli í æð stendur eða strax á eftir. (sjá 
hér á eftir).

Innrennsli undir húð: þá er ónæmisglóbúlíni dælt gegnum nál inn undir hörund 
á fæti, maga eða handlegg með lítilli og handhægri lyfjadælu. Dælingin tekur 
aðeins 1-2 klukkustundir en verður að fara fram einu sinni eða oftar í viku hverri. 
Dæling undir húð með þessum hætti kemur að góðu gagni ef erfitt reynist að koma 
við inndælingu í æð sem áður var lýst. Yfirleitt framkvæmir sjúklingurinn sjálfur, 
aðstandendi eða umsjónaraðili, inndælingu undir húð á heimili viðkomandi. Þessi 
aðferð hentar þó alls ekki öllum. Sjúklingur eða umsjáraðili sem dæla sjálfir heima 
þurfa að vera reiðubúnir til og færir um að hafa reglu á inndælingunni og er þess 
krafist að þeir haldi meðferðardagbók. Þessi aðferð við inndælingu er háð því að 
viðkomandi hafi fengið þjálfun eða njóti aðstoðar fagfólks.

Skammtur af ónæmisglóbúlíni er stilltur af þannig að magn ónæmisglóbúlíns  
í blóði sé hæfilegt og nægi til að hemja sýkingar. 
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HVERJAR ERU MÖGULEGAR AUKAVERKANIR? 
Fæstir sjúklingar finna fyrir alvarlegum aukaverkunum af völdum ónæmisglóbúlíns. 
Sumir finna þó fyrir einkennum á borð við höfuðverk, svima, hækkaðan líkamshita, 
kuldahroll, ógleði, uppköst og verki í vöðvum eða baki. Alvarlegri aukaverkanir, 
svo sem bakteríulaus heilahimnubólga, fækkun rauðra blóðkorna, blóðtappi í 
hjarta, heila eða lungum, eða alvarleg ofnæmisviðbrögð, eru mjög sjaldgæfar. 
Téðar aukaverkanir eru óalgengari þegar dælt er undir húð en þegar dælt er í æð. 
Í einhverjum tilvikum getur örlað á bólgu og sársauka á þeim stað þar sem dælt er 
undir húðina. 

Ónæmisglóbúlínmeðferðarefni er unnið úr blóðvökva heilbrigðra blóðgjafa. 
Ónæmisglóbúlínmeðferð hefur getið sér gott orð hvað öryggi varðar. Þrátt fyrir að 
í öllum lyfjum sem framleidd eru úr lífrænu efni felist örlítill áhættuþáttur af völdum 
veira er mjög dregið úr þeir áhættu með því að velja blóðgjafa af kostgæfni, skima 
allar blóðgjafir og vanda vel til vinnubragða við framleiðsluna.

Óæmisglóbúlín er fáanlegt í flestum löndum (sjá: www.ipopi.org), en oft einungis 
á sjúkrahúsum sem hafa á að skipa sérfræðingi í meðferð við meðfæddum 
ónæmisgöllum. Hvernig staðið er að greiðslum (eða endurgreiðslum) fyrir meðferð 
við meðfæddum ónæmisgöllum innan heilbrigðiskerfis er breytilegt frá einu 
landi til annars og ræðst af eðli og starfsháttum viðkomandi kerfis. Sjúklingar og 
aðstandendur þurfa að kynna sér vandlega rétt sinn og fordæmismál á hverjum 
stað og leita ótrauðir ráða hjá sínum lækni. Sjúklingar ættu eindregið að setja sig 
í samband við sjúklingasamtök í viðkomandi landi (gegnum www.ipopi.org) til að 
leita frekari upplýsinga.
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Þrátt fyrir að ónæmisglóbúlín sé vörn gegn mörgum algengum og alvarlegum 
sýkingum kemur það ekki í veg fyrir allar sýkingar. Sjúklingur sem fær    
ónæmisglóbíóínmeðferð þarf eftir sem áður að vera á varðbergi gagnvart 
sýkingum, ástunda hreinlæti og taka í sumum tilfellum sýklalyf. Sjúklingar eða 
foreldrar skyldu ávallt ráðfæra sig við lækni þegar grunur vaknar um sýkingu. 
Læknir eða hjúkrunarfræðingur getur þá lagt á ráð um rétt viðbrögð.
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STOFNFRUMUMEÐFERÐ 
Stofnfrumur eru óþroska frumur sem geta skipt sér og þroskast í ýmsar 
tegundir af frumum. Stofnfrumumeðferð er sérhæfð meðferð þar sem 
stofnfrumur eru teknar úr beinmerg eða naflastrengsblóði heilbrigðs gjafa 
og fluttar í sjúkling með ákveðna tegund meðfæddra ónæmisgalla þar sem 
ónæmisfrumur eru ekki til staðar eða starfa ekki eðlilega. 

Áhætta við meðferðina getur verið sú að ónæmiskerfi sjúklingsins ráðist á hinar 
nýju frumur (gjafafrumurnar) eða aðkomufrumurnar ráðist á líkama sjúklingsins. 
Til að koma í veg fyrir slíkt er æskilegt að gjafinn sé annað hvort bróðir eða systir 
sjúklingsins þannig að frumurnar hafi mikil líkindi með (séu samhæfanlegar) 
frumum þiggjanda. Stundum er gjafinn skyldmenni en frumurnar samt ekki 
samhæfanlegar, eða gjafinn er óskyld persóna með frumur samhæfanlegar frumum 
sjúklingsins. Sumir sjúklingar þurfa að taka krabbameinslyf til að búa ónæmiskerfið 
undir móttöku nýrra stofnfruma. Stofnfrumumeðferð er aðeins veitt þar sem til 
staðar er læknateymi með sérþekkingu á mergskiptum, en aðgangur að slíkum  
sérfræðingum er breytilegur eftir búsetu í heiminum. Sjúklingar og aðstandendur 
þurfa í samvinnu við lækna að kanna möguleika varðandi slíka meðferð í 
viðkomandi heilbrigðiskerfi.

SÝKLALYF OG AÐRIR MEÐFERÐARMÖGULEIKAR 
Einstaklingar með meðfædda ónæmisgalla þurfa oft á sýklalyfjum að halda til 
að kveða niður eða fyrirbyggja sýkingar. Sýklalyf vinna á og hamla sýkingum 
af völdum baktería. Þörf getur einnig verið fyrir önnur lyf til þess að kljást við 
sýkingar af völdum sveppa (þrúska) eða veira (hlaupabóla). 

Áðurnefnd lyf eru alla jafna inntökulyf, en við ákveðnar kringumstæður eru þau 
gefin með sprautu eða inndreypi. Sjúklingar með meðfædda ónæmisgalla þurfa oft 
að taka þessi lyf um lengri tíma. Eins og gildir um öll ávísuð lyf er afar mikilvægt 
að fylgja nákvæmlega notkunarfyrirmælum læknis, hjúkrunarfræðinga eða 
lyfjafræðings. 

Stofnfrumu- meðferð getur verið valkostur en er einungis notuð sem meðferð við 
ákveðnum tegundum af alvarlegum meðfæddum ónæmisgöllum, svo sem SCID,   
HIGM, CGD og  Wiskott-Aldrich og Duncans heilkenni.
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Önnur meðferð sem í boði er: 

Kyrningafrumuörvun: Örvun kyrningafruma er stundum reynd á sjúklingum með 
ákveðnar tegundir meðfæddra ónæmisgalla til að auka framleiðslu í ónæmiskerfinu 
á frumum sem nefnast kornfrumur eða kyrningar. Örvunarefninu er dælt undir húð.

Gamma varnaboði: Gamma varnaboði er prótín sem eflir frumur ónæmiskerfisins 
til þess að hrinda innrás örvera og drepa þær. Sjúklingum með ákveðnar tegundir 
meðfæddra ónæmisgalla eru gefnir gamma-varnaboðar til þess að fyrirbyggja 
sýkingar. Gamma-varnaboðar eru gefnir með dælingu undir húð.

PEG andenósín amínófrákljúfur (ADA): Sjúklingar með ADA-galla, SCID, sem er 
ákveðin tegund alvarlegra samsettra ónæmisgalla, búa við skort á ensímum (sem 
er ákveðin tegund próteina) er nefnast ADA. Þessi sjúklingar fá gjarnar PEG-ADA til 
að bæta þeim upp skortinn og er þá sprautað í vöðva. 

Genalækningar: Meðferðin snýst um að leiðrétta biluð gen í stofnfrumum 
sjúklingsins. Um þessar mundir er meðferðin einungis notuð ef um er að ræða 
alvarlega meðfædda ónæmisgalla þar sem hin biluðu gen hafa verið greind (SCID 
og CGD). Þessi meðferðarmöguleiki er enn á tilraunastigi og er því ekki í boði að 
jafnaði.

Sjúkraþjálfun: Einstaklingar með meðfædda ónæmisgalla fá á stundum 
sjúkraþjálfun hjá fagfólki til að efla öndun, sér í lagi hafi lungu veikst eða skemmst af 
völdum brjóstholssýkinga. 

Meðferð við sjálfsofnæmissjúkdómseinkennum: Meðfæddir ónæmisgallar 
geta valdið því að ónæmiskerfið ræðst á líkamann – nefnist það „sjálfsofnæmi“. 
Afleiðingarnar eru oft verkir og bólgur í liðum sem við þekkjum undir heitinu 
„gigt“.  Sjálfsofnæmi getur einnig valdið útbrotum í húð, fækkun rauðra blóðkorna 
(anaemia) og blóðflaga sem koma við sögu varðandi blóðstorknun, bólgu í æðum, 
steinsmugu og nýrnasjúkdómi. Sjúklingar með meðfædda ónæmisgalla eru einnig í 
áhættu hvað varðar ofnæmi og astma.

Brugðist er við birtingamyndum sjálfsofnæmis (svo sem gigt) með ýmsum lyfjum til 
að koma í veg fyrir að ónæmisfrumurnar ráðist á líkamann. Algengast er að grípa til 
stera (eða kortisónstera). Þar sem þessi lyf valda bælingu í ónæmiskerfinu geta þau 
enn aukiðhættu á sýkingum. Lyfin ætti því aðeins að nota í samráði við sérfræðinga 
í meðhöndlun meðfæddra ónæmisgalla. Mikilvægt er að fylgja nákvæmlega 
notkunarleiðbeiningum varðandi þessi lyf. 

Óhefðbundin lyf: Meðferð með óhefðbundnum lyfjum getur ekki komið í stað 
meðferðar á sjúkrahúsi eða klíník. Sjúklingar eða foreldrar ættu alltaf að ræða við 
heilbrigðisstarfsfólk áður en gripið er til óhefðbundinna lyfja. 
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SJÚKRAHÚSTEYMI
Sjúklingar með meðfædda ónæmisgalla fá alla jafna þjónustu á sjúkrahúsi. 
Sjúklingurinn kemur reglulega sjúkrahúsið þar sem hann fær meðferð er tekur 
mið af eðli sjúkdómsins. Sérmenntaðir llæknar og hjúkrunarfræðingar halda utan 
um mál sjúklinga með meðfædda ónæmisgalla. Sérfræðilæknir miðlar alla jafna 
upplýsingum um framgang meðferðar til heimilislæknis viðkomandi einstaklings. 
Sjúklingurinn sjálfur, foreldrar eða umsjáraðilar verða síðan síðan að tryggja að 
annað heilbrigðisstarfsfólk sem kemur við sögu sé meðvitað um sjúkdóminn.

Þessi bæklingur er gefinn út af The International Organisation for Primary 
immunodeficiencies (IPOPI). Nánari upplýsingar um meðfædda ónæmisgalla eru 
aðgengilegar og á www.ipopi.org.
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