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W pracy opisano przypadek 15-letniej dziewczynki choruj¹cej
na nawracaj¹ce zapalenia p³uc z hepatosplenomegali¹, która dwukrotnie
przeby³a anemiê hemolityczn¹ i samoistn¹ ma³op³ytkowoæ.
Rozpoznano pospolity zmienny niedobór odpornoci i rodmi¹¿szowe
zapalenie p³uc, a na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano
³agodny zespó³ limfoproliferacyjny. W ostrej fazie choroby wykazano
podwy¿szone stê¿enie chemokin IP-10 i MIP-1α w surowicy.
Stosowano do¿ylne wlewy immunoglobulin oraz Encorton, uzyskuj¹c
ust¹pienie zmian w p³ucach oraz zmniejszenie w¹troby i ledziony.
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This paper reports a history of a 15-year girl suffering from
recurrent pneumonia with hepato/splenomegaly. She had also two
episodes of autoimmune haemolytic anaemia and idiopathic
thrombocytopenia. CVID and interstitial lung disease were diagnosed.
Benign limfoproliferative disorder was diagnosed histopathologically.
Elevated IP-10 and MIP-1α chemokine serum levels were detected in
the acute phase of the disease. The patient was given intravenous
infusions of immunoglobin and prednison. The changes in the lungs
resolved while both spleen and liver reduced in size.
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Pospolity zmienny niedobór odpornoci (Common
Variable Immunodeficiency  CVID) charakteryzuje siê
zmniejszon¹ swoist¹ odpowiedzi¹ humoraln¹, której towarzyszy niedobór immunoglobulin w surowicy. W tym
zespole najczêciej obserwuje siê zaburzenia dotycz¹ce
liczby lub nieprawid³owej funkcji limfocytów B, które nie
odpowiadaj¹ w³aciwie na sygna³y otrzymywane od limfocytów T. Zaburzeniom tym mog¹ towarzyszyæ upoledzenie funkcji limfocytów T oraz zaburzenia produkcji interleukiny IL-2. Etiologia choroby nie jest znana. U oko³o
20% pacjentów z CVID wystêpuj¹ schorzenia o pod³o¿u
autoimunologicznym, takie jak: anemia hemolityczna, idiopatyczna ma³op³ytkowoæ, toczeñ trzewny uk³adowy, idiopatyczne ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc, zespó³ Sjögrena,
myastenia gravis i inne [1].
W przebiegu tego zespo³u u czêci pacjentów rozwijaj¹ siê zmiany w p³ucach identyfikowane jako: limfocytarne zapalenie p³uc (Lymphoid Interstitial Pneumonia
 LIP), sarkoidoza, zmiany przypominaj¹ce sarkoidozê

(sarcoid like granulomatosis), zespó³ limfoproliferacyjny (limfoproliferative disorder) czy ch³oniak [2,3,4]. Po
raz pierwszy zwi¹zek ródmi¹¿szowych zmian w p³ucach
z niedoborami odpornoci opisali w 1973 Liebow i Carrington [5].
W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z pierwotnym zaburzeniem odpornoci, u której, oprócz schorzeñ o pod³o¿u autoimmunologicznym, rozwinê³y siê zmiany
ródmi¹¿szowe w p³ucach. Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê podobnych przypadków opisanych u dzieci, interesuj¹ce wydaje siê zaprezentowanie przebiegu choroby i trudnoci diagnostycznych przed postawieniem ostatecznego
rozpoznania.
Opis przypadku
15-letnia dziewczynka od okresu niemowlêcego chorowa³a na nawracaj¹ce zaka¿enia dróg moczowych i dróg
oddechowych. W 1995 roku przeby³a anemiê hemolityczn¹
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z przeciwcia³ami typu ciep³ego w klasie IgG, leczon¹ Encortonem. W 1998 roku ponownie rozpoznano anemiê
hemolityczn¹, stwierdzono ponadto niedobór immunoglobulin klasy IgG i IgA, idiopatyczn¹ ma³op³ytkowoæ, leukopeniê i splenomegaliê. Ponownie zastosowano Encorton, uzyskuj¹c ust¹pienie zmian. W 2002 roku, z powodu
nawracaj¹cych zapaleñ p³uc, przebywa³a w sanatorium
w Karpaczu, a nastêpnie w Rabce. W wykonanym wówczas TK klatki piersiowej opisano rozsiane zmiany drobnoguzkowe sugeruj¹ce sarkoidozê oraz wzmo¿ony rysunek zrêbowy p³uc. W styczniu 2003 roku, z powodu nawracaj¹cych zapaleñ p³uc, z oddzia³u alergologii w Wa³brzychu, pacjentka zosta³a skierowana do diagnostyki i leczenia w Klinice Immunologii Wieku Rozwojowego we
Wroc³awiu.
Przy przyjêciu do Kliniki stan ogólny pacjentki by³
dobry. Badaniem przedmiotowym stwierdzono trzeszczenia i rzê¿enia drobnobañkowe u podstawy obu pól p³ucnych, powiêkszon¹ w¹trobê, ledzionê siêgaj¹c¹ do linii
pêpka i linii pachwowej rodkowej. W wykonanych badaniach dodatkowych wykazano: leukopeniê 2,5 x 109 /l
(segm. 61%, limf. 36%, eoz. 3%), trombocytopeniê 68
x 109 /l., pO2 67 mmHg. Pozosta³e parametry morfologii,
OB, CRP, jonogram surowicy, aktywnoæ transaminaz i
amylazy, bia³ko ca³kowite, fibrynogen i D-dimery, czynnik
reumatoidalny, seromukoid, przeciwcia³a przeciwj¹drowe
ANA i ANCA nie wykazywa³y odchyleñ od przyjêtych
norm. Badania w kierunku zaka¿eñ wirusowych (EBV,
HIV, HAV, HBs, HCV, CMV), bakteryjnych (posiewy,
badania w kierunku chlamydiozy i mycoplazmozy, grulicy  w³¹cznie z PCR), odzwierzêcych (toksoplazmoza)
wykluczy³y infekcyjne t³o choroby. W granicach normy
utrzymywa³y siê parametry spirometryczne VC, FEV1,
FEV1%VC. Badanie radiologiczne klatki piersiowej wykaza³o rozleg³e zmiany zapalne w p³ucach.
Badania uk³adu immunologicznego wykaza³y brak immunoglobuliny IgA (w nawiasach podano zakres normy
dla wieku), g³êboki niedobór immunoglobuliny IgG 1,81
g/l (8-18 g/l) oraz podklas IgG1  1,18 g/l (3,7-12,8g/l),
IgG2  0,36 g/l (1,06-6,1g/l) i IgG4  0,02 g/l (0,4-2,3 g/l).
Liczba i odsetek limfocytów T(CD3), CD3+CD4+,
CD3+CD8, NK CD3-CD16+56+, B CD3-CD19+ mieci³y siê w normie. Stwierdzono upoledzon¹ odpowied
limfocytów T na stymulacjê PHA i ConA. Ponadto stwierdzono obecnoæ kompleksów immunologicznych w surowicy, obni¿on¹ aktywnoæ fagocytarn¹ granulocytów i upoledzenie wybuchu tlenowego mierzonego testem chemiluminescencji. Obni¿onej aktywnoci hemolitycznej dope³niacza (40 j/ml) towarzyszy³ niedobór sk³adowej C4 (10
mg/dl) i okresowo sk³adowej C3c (42 mg%).
Dziewczynkê konsultowano w Klinice Onkologii i Hematologii Dzieciêcej, gdzie wykonano m.in. mielogram,
trepanobiopsjê, scyntygrafiê w¹troby i ledziony, których
wyniki by³y prawid³owe. W wykonanym badaniu TK jamy
brzusznej stwierdzono liczne wêz³y ch³onne w przestrzeni

zaotrzewnowej i w okolicy wnêki ledziony. Badanie TK
klatki piersiowej wykaza³o liczne zmiany w mi¹¿szu obu
pól p³ucnych (ryc. 1), pojedyncze powiêkszone wêz³y
ch³onne oraz pakiet wêz³ów o wymiarach 7,2 x 4,0 x 1,6
cm w ródpiersiu tylnym. Pacjentkê skierowano do Kliniki Chorób P³uc, gdzie wykonano poziom pojemnoci dyfuzyjnej p³uc (49% normy), bronchofiberoskopiê (pobrano pop³uczyny oskrzelowe na BK, mykogram i badanie
cytologiczne) oraz biopsjê transbronchialn¹ (wynik badania histopatologicznego opisano jako naciek limfocytarny
wokó³ naczyñ). Poniewa¿ wyniki badañ nie wyjani³y przyczyny opisywanych zmian radiologicznych, zdecydowano siê na otwart¹ biopsjê p³uc w Klinice Chirurgii Klatki
Piersiowej. Badanie histopatologiczne fragmentu tkanki
p³ucnej wykaza³o rozsiane nacieki zapalne w mi¹¿szu p³uc
(ryc. 2). Immunopatomorfologicznie stwierdzono poliklonalny naciek limfocytarny (immunohistochemicznie  limfocyty CD20+, CD3+, CD45RO+). Obraz histologiczny
oceniono wstêpnie jako limfocytarne ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc. Pacjentkê konsultowano w Klinice Chorób
P³uc Instytutu Grulicy i Chorób P³uc w Warszawie, gdzie
histopatolog zweryfikowa³ rozpoznanie jako ³agodny zespó³ limfoproliferacyjny z zajêciem p³uc w przebiegu pospolitego zmiennego niedoboru odpornoci.
Przed rozpoczêciem leczenia oznaczono w surowicy
pacjentki stê¿enia chemokin IP-10 (interferon-gammainducible protein-10) i MIP-1á (Macrophage Inflammatory Protein 1-α) immunoenzymatyczna metod¹ fazy
sta³ej ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
przy u¿yciu DuoSet ELISA Development System (R&D,

Ryc.1 Liczne ogniska konsolidacji tkanki p³ucnej, pogrubienie
zrêbu p³uca o charakterze siateczki oraz obszary o zmniejszonej
powietrznoci typu mlecznego szk³a
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Dyskusja
U wszystkich dzieci z uporczywie nawracaj¹cymi
i przed³u¿aj¹cymi siê zaka¿eniami powinna byæ przeprowadzona diagnostyka w kierunku pierwotnych zaburzeñ
odpornoci [6,7]. W przedstawionym przypadku, pomimo
czêstych zachorowañ i wielokrotnych hospitalizacji, dziewczynka nie zosta³a objêta w³aciwym leczeniem, podczas
gdy szybkie wdro¿enie terapii mo¿e decydowaæ o zahamowaniu rozwoju choroby. Proces diagnostyczny w naszej klinice trwa³ oko³o 7 miesiêcy, poniewa¿ czêste zaka¿enia utrudnia³y kontynuowanie badañ inwazyjnych. W dostêpnym pimiennictwie nie znaleziono opisu zmian w centralnym uk³adzie nerwowym towarzysz¹cych chorobie,
a obserwowanych w przedstawionym przypadku.
Ryc.2. Naciek zapalny wokó³ naczynia z³o¿ony z ma³ych limfo- Wed³ug danych z pimiennictwa, w chorobach z zajêciem
cytów z domieszk¹ plazmocytów i histiocytów, nielicznych neu- tkanki ródmi¹¿szowej p³uc, chemokiny s¹ mediatorem
trofilów i eozynofilów; na obwodzie widoczne fragmenty po- gromadzenia siê komórek tworz¹cych naciek zapalny.
wietrznej tkanki p³ucnej
Oznaczone przez nas w ostrej fazie schorzenia chemokiny IP-10 i MIP-1α wykazuja wielokrotnie wy¿sze stê¿eMineapolis, USA). Poziom chemokiny IP-10 w surowicy nia w surowicy, w porównaniu do wyników w grupie konwynosi³ 564 pg/ml, podczas gdy w grupie dzieci zdrowych trolnej.
(n=13) rednie stê¿enie by³o 76,4± 14,6 pg/ml. Stê¿enie
Reasumuj¹c, u dzieci z rozpoznaniem CVID, gdy obMIP-1α w surowicy wynosi³o 610,3 pg/ml w porównaniu jawy kliniczne wskazuj¹ na zmiany ródmi¹¿szowe w p³udo 26,3 ± 25,9 pg/ml w grupie kontrolnej (n=16).
cach, diagnostyka winna byæ zgodna z konsensusem ATS/
Przez ca³y okres diagnostyczny i leczniczy stosowa- ERS z 2001 roku dla idiopatycznych ródmi¹¿szowych
no do¿ylne wlewy immunoglobulin (Endobulin 0,2 g/kg zapaleñ p³uc [9] i obejmowaæ ocenê kliniczn¹, radiolow dawkach podzielonych co 3 tygodnie). We wrzeniu giczn¹, a w przypadkach wymagaj¹cych szczegó³owej
2003 roku rozpoczêto leczenie Encortonem w dawce diagnostyki ró¿nicowej, równie¿ histologiczn¹. Zarówno
50 mg/dobê. Z uwagi na zg³aszane od maja bóle g³owy, wyniki naszych badañ, jak i opracowania innych autorów
dziewczynka by³a konsultowana wielokrotnie przez neu- sugeruj¹, ¿e oznaczanie chemokin mo¿e mieæ w przysz³orologa i okulistê, który stwierdza³ jedynie nieco zatarte ci znaczenie diagnostyczne w chorobach rodmi¹¿szogranice tarczy nerwów wzrokowych. We wrzeniu poja- wych p³uc [10].
wi³y siê zmiany na dnie oka sugeruj¹ce nadcinienie ródczaszkowe. Wykonane badanie MR wykaza³o odcinko- Autorzy dziêkuj¹ dr A. Szymanowskiej-Woch oraz
we poszerzenie przestrzeni p³ynowej przymózgowej w o- dr B. Muszczyñskiej-Bernhard z DC Grulicy i Chokolicach czo³owych oraz nadmiernie poszerzony uk³ad rób P³uc we Wroc³awiu oraz dr med. R. Langfort z Inkomorowy w stosunku do wieku.
stytutu Grulicy i Chorób P³uc w Warszawie za ¿yczliJu¿ po miesiêcznej kuracji odnotowano znaczn¹ po- woæ i pomoc w trakcie diagnozowania pacjentki.
prawê stanu zdrowia, od 5. tygodnia rozpoczêto stopniowe zmniejszanie dawek po 2,5 mg/tydzieñ Encortonu, dochodz¹c do 10 mg/dobê. Uzyskano prawie ca³kowit¹ remisjê zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej,
ledziona uleg³a znacznemu zmniejszeniu (potwierdzone
w badaniu USG), w¹troba powróci³a do prawid³owych
wymiarów, ust¹pi³y bóle g³owy i wycofa³y siê opisywane
uprzednio zmiany na dnie oka. W badaniach dodatkowych
utrzymuje siê prawid³owa liczba leukocytów i p³ytek krwi,
nie obserwuje siê kompleksów immunologicznych, normalizacji uleg³a fagocytoza, IgG w surowicy waha siê od
3,6 do 4,5 g/L, nadal stwierdza siê brak IgA i obni¿on¹
aktywnoæ hemolityczn¹ dope³niacza.
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