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MOLEKULÁRNÌ BIOLOGICKÁ PODSTATA KOMBINOVANÝCH (T+B)
PRIMÁRNÍCH IMUNODEFICITÙ
LITZMAN J., LOKAJ J.

MOLECULAR BASIS OF COMBINED (T+B) PRIMARY IMMUNE
DEFICIENCIES
Vrozené poruchy imunitního systému jsou èasto pøíèinou nedostateèné imunitní odpovìdi, která se projeví pøedevším výraznì
sníženou odolností vùèi infekèním agens, ale též èastìjším výskytem maligních, autoimunitních a alergických procesù. Klasifikace, respektive nomenklatura tìchto poruch se snaží vycházet ze
stále lepšího poznání a lokalizace defektu.
Letos publikované memorandum skupiny WHO pro imunodeficity rozdìluje primární imunodeficience na kombinované, pøevážnì protilátkové, pøevážnì T-lymfocytární, dále další dobøe definované defekty komplementu, fagocytù a vyjmenovává též øadu
kongenitálních a dìdièných stavù, u nichž byl imunodeficit popsán (Rosen a spol., 1997).
Skupina kombinovaných imunodeficitù je charakterizována
poruchou lymfocytù T i B. Klinicky nejtìžší formy (spolu s nìkterými jednotkami nyní øazenými do skupiny pøevážnì T-lymfocytárnách poruch — defekty tvorby cytokinù a nìkterých povrchových antigenù T-lymfocytù) konstituují syndrom tìžkého kombinovaného imunodeficitu — SCID (z anglického Severe Combined Immunodeficiency). Klinická manifestace u takto postižených
dìtí nastupuje velmi èasnì po narození. Novorozenci a kojenci
neprospívají, oploštìná rùstová køivka mùže být prvním varovným
signálem již pøed objevením se infekcí. Tìžce a s komplikacemi
probíhají infekèní procesy postihující zejména dýchací a zažívací
trakt a kùži. Infekce jsou zpùsobeny jak obligátními tak i fakultativními patogeny bakteriálními, mykotickými, parazitárními i virovými. Konvenèní, by• cílená, antimikrobiální terapie bývá neúspìšná. V nìkterých pøípadech se v dùsledku tzv. maternofetálního engraftmentu (tj. pøechodu mateøských lymfocytù T do plodu
bìhem fetálního vývoje) rozvíjí reakce štìpu proti hostiteli projevující se kožním exantémem, hepatopatií a enteropatií. Tato reakce je na rozdíl od reakce štìpu proti hostiteli zpùsobené transfùzí
imunokompetentních bunìk terapeuticky zvládnutelná.
Mezi typické laboratorní pøíznaky SCID patøí (s výjimkou
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na snížení poètu T-lymfocytù, zatímco B-lymfocyty mohou být
u nìkterých forem SCID (napø. u X-vázaného SCID) pøítomny.
Nejspecifiètìjším vyšetøením je prùkaz poruchy aktivaèní schopnosti T-lymfocytù po stimulaci mitogeny. Hladiny imunoglobulinù jsou vìtšinou snížené, pokud jsou v nìkterých pøípadech hladiny jednotlivých izotypù normální, lze prokázat poruchu odpovídavosti na specifické antigeny. Pomìrnì èasto lze v séru pacientù
prokázat pøítomnost paraproteinu.
SCID nepatøí mezi èasté choroby, udává se výskyt 1:50 000—
75 000 novorozencù, èemuž zøejmì odpovídá výskyt tohoto syndromu i v Èeské republice zjištìný v posledních letech (Bartùòková a spol., 1996). Je mimoøádnì dùležité tyto syndromy objevit
co nejdøíve, nebo• ve valné vìtšinì pøípadù pouze vèas provedená
transplantace kostní døenì dává pacientovi nadìji na pøežití.
Tìžké kombinované imunodeficity jsou velmi zajímavou oblastí imunologie nejen z hlediska medicínského, uèí nás též chápat funkci postižených molekul v lidském imunitním systému. Je
totiž známo, že klinická nebo laboratorní manifestace pøíslušného
SCID syndromu se mùže výraznì lišit od adekvátních experimentálních modelù geneticky manipulovaných zvíøat. Typickým pøíkladem je napøíklad deficit spoleèného γc øetìzce cytokinových receptorù, jež u lidí zpùsobuje X-vázaný SCID. Pro lidský X-vázaný SCID je charakteristická pøítomnost B-lymfocytù, zatímco
u γc knock-out myši je porušen i vývoj B-lymfocytù, na druhé stranì jsou, na rozdíl od lidí, èásteènì zachovány T-lymfocyty (Kokron a spol., 1997). Nepøítomnost B-lymfocytù u γc knock-out myší
je vysvìtlována vìtším významem IL-7 (souèástí jehož receptoru
je také γc øetìzec) pro vývoj B-lymfocytù u myší.
Jednotlivé typy (tìžkých) kombinovaných deficitù je možno
dìlit podle rùzných hledisek, nejnovìjší klasifikace využívá pøedevším poznatkù z patogeneze jednotlivých typù deficitù a dìlí
je podle typù známých defektù na molekulárnì biologické úrovni
(Rosen a spol., 1997), z èehož vycházíme i v tomto èlánku. V následujícím pøehledu budou choroby rozdìleny podle morfologické nebo funkèní lokalizace známých defektù v buòkách imunitního systému.
Defekty povrchových molekul
Nejdéle známým pøíkladem této skupiny onemocnìní je porucha exprese HLA-II molekul (syndrom holých lymfocytù — bare
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lymphocyte syndrome). Pacienti trpí èastými a komplikovanými,
zejména respiraèními, infekcemi zpùsobenými nejèastìji bakteriálními patogeny. Objevují se i invazivní mykotické infekce, chronické virové infekce, pneumocystové pneumonie. Nemocní trpí
chronickými prùjmy, velmi èasté je postižení jater, rùzné cytopenie bývají obvykle autoimunitního pùvodu. Pomìrnì èasté neurologické pøíznaky bývají pøipisovány infekci CNS. Klinická symptomatologie postižených pacientù je vìtšinou relativnì mírnìjší
nìž u bìžných SCID, byly popsány pøípady pøežití bez provedené
transplantace kostní døenì až do puberty (Elhasid a Etzioni, 1996;
Griscelli a spol., 1993).
Pøíèinou poruchy exprese HLA-II antigenù nejsou mutace genù
pro HLA-II ale porucha regulace tvorby HLA-II antigenù na úrovni
transkripce. Promotorová oblast pro HLA-II antigeny obsahuje
mimo jiné 3 dùležité oblasti (X, X2, Y), na nìž musí být pøed
iniciací transkripce navázány regulaèní proteiny (faktor RFX na
oblast X, X2-BP na oblast X2 a NF-Y na oblast Y). Mechanismus
poruchy tvorby HLA-II antigenù byl zatím vysvìtlen jen u èásti
pacientù. U jedné skupiny (tzv. komplementární skupina C) je
defektní tvorba RF-X faktoru, zatímco u tzv. komplementární skupiny A je tvorba RF-X normální, je však porušena tvorba dalšího
regulaèního proteinu (proteinù) — CII-TA (Class II transactivator), který se nìjakým zpùsobem podílí na vazbì RF-X na X-oblast (Elhasid a Etzioni, 1996; Griscelli a spol., 1993; Mach a spol.,
1994). U dalších skupin pacientù (komplementární skupina B, D
a snad i další) nebyl zatím mechanismus poruchy tvorby HLA-II
objasnìn.
Do diagnostické skupiny „bare lymphocyte syndrome“ bývá
nìkdy øazena i porucha exprese HLA antigenù I. tøídy. Klinická
manifestace u takto postižených nemocných je vìtšinou mírnìjší
než u poruchy HLA-II antigenù, nìkdy šlo dokonce o náhodný
záchyt u dospìlého jedince trpícího pouze respiraèními infekcemi (Maeda a spol., 1985). Molekulárnì biologická podstata byla
zatím vyøešena pouze u jedné rodiny, u postižených èlenù byla
prokázána mutace genu TAP2 — jednoho z pøenašeèù antigenních peptidù vytvoøených pøedchozí degradací proteinových øetìzcù v proteazomech na molekuly HLA-I v endoplazmatickém
retikulu (Donato a spol., 1995; de la Salle, 1994).
Vzájemná komunikace mezi buòkami imunitního systému,
která je podmínkou optimální imunitní odpovìdi, je zprostøedkována kromì uvedených histokompatibilních znakù i dalšími povrchovými molekulami. Významná je interakce CD40-CD40L.
Povrchová molekula CD40L (CD40 ligand) je exprimována na
aktivovaných T-lymfocytech, zatímco CD40 se nachází na B-lymfocytech, endoteliích, makrofázích a dendritických buòkách. Defekt CD40L je pøíèinou X-vázaného hyper-IgM syndromu. Klinicky nejdùležitìjší jsou následky poruchy interakce CD40-CD40L
na B-lymfocytech, kdy vázne aktivace a proliferace B-lymfocytù
a zejména izotypový pøesmyk B-lymfocytù z tvorby IgM na další
izotypy. Laboratornì je tento imunodeficit charakterizován normálními nebo zvýšenými hladinami IgM (a nìkdy i IgD), zatímco hladiny ostatních izotypù jsou výraznì sníženy. Kromì pøíznakù protilátkového imunodeficitu (èasté a závažné respiraèní infekce) se u pacientù setkáváme i s typickými pøíznaky T-bunìèného imunodeficitu, nejèastìji s pneumocystovými pneumoniemi
(Callard a spol., 1993; Stout a Suttles, 1996).
Poruchy jiných povrchových molekul byly zatím popsány zøídka. Nejèastìji šlo o nemocné se defektem gama a epsilon øetìzcù

CD3 molekuly. Klinická manifestace je velmi variabilní oscilující
mezi typickým SCID a témìø asymptomatickými nosièi, tato variabilita se objevuje i v rámci jednotlivých postižených rodin.
Laboratornì bylo možno prokázat témìø normální poèty CD3+
lymfocytù pouze se sníženou expresí molekuly CD3. (Arnaiz-Villena a spol., 1992). Zatím byl popsán jeden pøípad SCID u nìhož
nebyla na povrchu T-lymfocytù prokazatelná molekula CD7 (Rosen a spol., 1997) a jeden pøípad defektu tvorby CD45 (Cale et
al., 1997).
Poruchy tvorby cytokinù s cytokinových receptorù
Nejznámnìjším a nejdùležitìjším pøíkladem této skupiny onemocnìní je X-vázaný SCID. Tato forma je zodpovìdná asi za 1/3
všech pøípadù SCID. Molekulárnì biologickou podstatou je porucha tvorby spoleèného γc øetìzce receptorù pro IL-2, IL-4, IL-7,
IL-9, a IL-15 (a zøejmì i dalších cytokinových receptorù) mající
za následek poruchu pøevodu aktivaèních signálù dovnitø buòky.
Následkem je typický SCID s nepøítomností T-lymfocytù a NKbunìk, B-lymfocyty jsou však pøítomny (Farner a spol., 1995).
Poruchy tvorby cytokinù jsou pomìrnì øídké a byly nyní zaøazeny do skupiny imunodeficitù s pøevahou poruchy T-lymfocytù.
V literatuøe jsou uvádìny pøípady SCID s poruchou tvorby IL-2
(Rosen a spol., 1997). Novìji byly popsány poruchy tvorby øady
cytokinù (IL-2, IL-3, IL-4, a IL-5 u jednoho pacienta (Castigli
a spol., 1993) a IL-2, IFN γ, TNF-α , a IL-4 u dvou sourozencù
(Feske a spol., 1996), v obou pøípadech byla prokázána porucha
vazby regulaèního proteinu NF-AT (nuclear factor of activated T
cells) na promotor genu pro IL-2. U jednoho nemocného byla zjištìna porucha odpovídavosti na IL-1 avšak bez blíže zjištìného
mechanismu (Chu a spol., 1984).
Poruchy intracelulárního pøevodu diferenciaèních a aktivaèních signálù
Fenotypicky zcela stejná jako defekt γc øetìzce (B-pozitivní
SCID) je porucha tvorby JAK-3 kinázy (Russell a spol., 1995;
Macchi a spol., 1995). Jde o tyrozinkinázu asociovanou s γc øetìzcem cytokinových receptorù, která po své fosforylaci dále aktivuje cestu SHC-Grb2-Sos-Ras-Raf1-MAPK s následnou expresí
èasných aktivaèních genù c-fos, c-jun. Druhou cestou pøenosu signálu z JAK-3 je aktivace STAT3 a STAT5, které po své fosforylaci a dimerizaci pøestupují do jádra s následnou aktivací transkripce. Kromì toho JAK-3 ovlivòuje fosforylaci substrátù inzulinových receptorù (IRS 1 a 2), které jsou nutné k pøenosu øady cytokinových signálù zvnìjšku bunìk (Notarangelo a spol., 1996).
Další dùležitou kinázou, jejíž defekt je pøíèinou vzniku SCID,
je ZAP-70 (Elder a spol., 1994; Chan a spol., 1994). Tato tyrozinkináza je asociována s zeta øetìzcem TCR komplexu. Po své aktivaci Lck kinázou se ZAP-70 váže na fosforylovaný zeta øetìzec
TCR komplexu, je následnì fosforylována, což dále vede k aktivaci T-lymfocytù zejména cestou aktivace fosfolipázy Cγ1. Laboratornì lze u nemocných nalézt normální poèty CD4+ lymfocytù,
které jsou ale defektní po stimulaci mitogeny, v krvi však nelze
prokázat pøítomnost CD8+ lymfocytù (Roifman, 1994). Protože
v kùøe thymu lze prokázat CD4+CD8+ lymfocyty, se pøedpokládá, že ZAP-70 hraje dùležitou roli v pozitivní selekci CD8+ lymfocytù (Hivroz a Fisher, 1994).
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Poruchy rekombinace imunoglobulinových genù
Schwarz a spol. (1996) prokázali u 6 ze 14 testovaných pacientù s B-negativním SCID mutace na genech RAG-1 nebo RAG2. Jde o geny, jejichž produkty — endonukleázy jsou zapojeny do
rekombinace V(D)J genù lymfoidních bunìk.
Poruchy metabolismu purinù
Mezi kombinované imunodeficity zpùsobené definovanou biochemickou vadou patøí deficit adenozindeaminázy (ADA) a purinnukleozidfosforylázy (PNP). V obou pøípadech se v buòkách
hromadí toxické produkty metabolismu purinù.
Klinicky závažnìjší je deficit adenozindeaminázy projevující
se typickými pøíznaky SCID, kromì toho nemocní trpí rùznými
neurologickými poruchami a poruchou vývoje kostí a chrupavek.
Laboratornì se syndrom projeví velmi nízkými poèty T- i B-lymfocytù spolu s velmi slabou proliferativní odpovìdí na bìžné Tlymfocytární mitogeny (Hirschorn, 1993 a). Adenozin deamináza
katalyzuje pøemìnu adenozinu na inozin a deoxyadenozinu na
deoxyinozin, oba výsledné metabolity jsou dále pøemìòovány na
kyselinu moèovou. Akumulace deoxyadenozinu vede ke vzniku
chromozomálních zlomù a k inhibici S-adenozinhomocysteinhydrolázy, což vede k poruše metylaèních reakcí v buòkách. Kromì
toho hromadìní deoxy-ATP zpùsobuje inhibici ribonukleotidreduktázy s inhibicí syntézy DNA. Uvažuje se i o vlivu vysoké hladiny adenozinu na adenozinové receptory (Hirschhorn, 1993 b).
Deficit adenozindeaminázy se mùže vyskytovat i v mírnìjších
formách u nemocných s èásteènì zachovanou aktivitou ADA, u nìkolika pacientù byl deficit ADA diagnostikován až v dospìlosti
(Shovlin a spol., 1993)
Defekt purinnukleozidfosforylázy se projevuje relativnì mírnými pøíznaky, kromì náchylnosti k infekcím však nemocní trpí
èasto autoimunitními pøíznaky, zejména autoimunitní anémií a variabilními neurologickými symptomy. Laboratornì je možno nalézt snížené poèty T-lymfocytù s poruchou odpovídavosti na bìžné mitogeny, poèty B-lymfocytù bývají normální, stejnì jako hladiny sérových imunoglobulinù, která ale mají tendenci k postupnému poklesu. V pøípadì defektu PNP se za nejdùležitìjší
mechanismus vzniku imunodeficitu považuje zvýšení hladiny deoxy-GTP, jež inhibuje ribonukleotidreduktázu, èímž se blokuje
syntéza DNA. Uplatòují se i nízké hladiny GTP mající za následek poruchu energetického metabolismu buòky a poruchu aktivace G-proteinù (Markert, 1993).
Omennùv syndrom
Pomìrnì samostatnou jednotkou je Omennùv syndrom. Kromì typické náchylnosti k tìžkým infekcím trpí pacienti tìžkou exfoliativní erytrodermií, hepatosplenomegalií a lymfadenopatií,
tìžké bývají prùjmy. Pøi bioptickém vyšetøení lze nalézt lymfohistiocytární infiltraci kùže, støeva, jater a sleziny, naproti tomu v uzlinách a thymu nacházíme výraznou lymfocytární depleci (Fischer,
1993), struktura uzlin je setøelá bez pøítomnosti foliklù (Martin
a spol., 1995). Laboratornì lze nalézt leukocytózu s výraznou eozinofilií. Na rozdíl od jiných forem SCID nacházíme v periferní
krvi lymfocytózu, hladiny jednotlivých izotypù jsou variabilní,
vždy je však pøítomna hypergamaglobulinémie IgE. Pøi podrobnìj-
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ším vyšetøení T-lymfocytù je možno nalézt poruchu odpovídavosti
na bìžné mitogeny (Businco a spol., 1987). Dùležitým laboratorním znakem je výrazný stupeò aktivovanosti CD4+ lymfocytù,
vìtšina z nich nese na povrchu antigen CD45RO, byla prokázána
oligoklonalita tìchto bunìk. Produkce cytokinù tìmito lymfocyty
je TH2 typu s produkcí IL-4, IL-5 a IL-10 (Schandené a spol.,
1993). Etiologie Omennova syndromu známa není, pøes podobnost s reakcí štìpu proti hostiteli (GVHD) není pøíèinou vzniku
tohoto syndromu tìžký maternofetální engraftment (Businco
a spol., 1987; Fischer, 1993).
Kromì uvedených typù kombinovaných imunodeficitù byly
u lidí popsány i další jednotlivé pøípady s objasnìnou patogenezou: napø. porucha aktivace T-lymfocytù asociovaná s extenzívní
apoptózou (Pignata a spol., 1997).
Neobjasnìna zùstává etiopatogeneze nìkterých dalších popsaných klinických jednotek s pøíznaky SCID — napøíklad imunodeficit s trpaslictvím s krátkými konèetinami (short limb dwarfism)
a dysplázie vlasù a chrupavek (cartilage-hair dysplasia), retikulární dysgeneze a øada dalších jednotlivých pøípadù SCID. Lze však
pøedpokládat, že se v nejbližší dobì doèkáme jak objasnìní etiopatogeneze tìchto klinicky definovaných jednotek, tak vydìlení dalších molekulárnì definovaných podjednotek v rámci celé skupiny
kombinovaných imunodeficitù. Poznatky o etiopatogenezi závažných primárních imunodeficitù nepochybnì pøispìjí i k objasnìní
fyziologických mechanismù imunitní odpovìdi.
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