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QUÈ SON LES IDP?

Grup de malalties de causa genètica

Defecte qualitatiu o quantitatiu del sistema immunitari 

Alteració de les seves funcions 

(sobretot la defensa contra les agressions externes)



QUÈ SON LES IDP?

� Patogènia � Mutacions a gens que codifiquen certs 
components del sistema immunitari

� Sovint hereditàries (AR > X linked)

� Actualment > 120 defectes genètics associats a IDP

� 1 : 2000 RN vius

� Defectes humorals > 50% de les IDP

� Clínica:   INFECCIONS 
Autoimmunitat
Al·lèrgia
Neoplàsies



IDP I AUTOIMMUNITAT

� Defectes en:
� Tolerància central

� Tolerància perifèrica
AID

Defectes en tolerància central
Defectes en apoptosi / limfoproliferació

Defectes de senyalització
Defectes en clearance cel·lular immunomediat

Aberracions en mecanismes de la immunitat innata?



LT



LB



� IDP DE TIPUS HUMORAL (defecte de producció d’Ac)

� IDP DE TIPUS CEL·LULAR I COMBINADES (DÈFICIT CÉLS T)

� ALTERACIÓ EN NÚMERO o FUNCIÓ DELS FAGÒCITS

� DÈFICIT DE COMPLEMENT

� DEFECTES DE LA IMMUNITAT INNATA

� DESORDRES AUTOINFLAMATORIS

� MALALTIES AUTOIMMUNES I D’IMMUNODISREGULACIÓ

� ALTRES IDP BEN DEFINIDES

CLASSIFICACIÓ DE LES IDP

> 200 IDP









� Síndromes definides per la presència d’autoimmunitat:
� APECED (AIRE):  poliendocrinopatia autoimmune, candidiasi mucocutània i displàsia 

ectodèrmica.

� Defecte tolerància central per no eliminació LT autoreactius
� Candidiasi mucocutània abans dels 5 anys.

� Hipoparatiroïdisme mediat per Acs (10a) + induficiència suprarrenal (15a)

� Altres manifestacions AI:  hepatitis, CBP, tiroïditis, AIHA, DM,  vitílig,...

� Patogènia: alteració immunitat TH-17 mediada.



� Síndromes definides per la presència d’autoimmunitat:
� ALPS: síndrome de limfoproliferació i autoimmunitat 

� Defecte en l’apoptosi cel·lular

� Diversos gens implicats: FAS, FAS-L, FADD o caspasa 10

� Citopènies autoimmunes + limfocitosi + adenopaties o esplenomegàlia







� Astènia i dolors musculars generalitzats de 2 mesos d'evolució.

� Febre vespertina els últims dies

Exploració:

� BEG amb pal·lidesa cutània-mucosa important i esplenomegàlia

(aprox. 4 cm)

Analítica sang:

� Hemograma: 3410 leucòcits/mm3, Hb 6.6 gr/dl, Plaquetes 
57.000/mm3. PCR: 3.88mg/dL. BQ: normal



�Esplenomegàlia amb hiperIgE de llarga evolució

� ITU de repetició, dos ingressos

�Dermatitis, rinitis al·lèrgica i BAO de repetició

�Retard pondoestatural

�Restrenyiment habitual



�Anèmia i plaquetopènia autoimmunes (sd. Evans)

�Ecografia abdominal: melsa homogènia de 17cm 

�ANA + 1/160, T. Coombs positiu. 

�Biòpsia i aspirat de medul·la òssia normals

- Altres paràmetres: Vit B12>2000pg i IgE 1.500 UI/ml, 6% de 
CD3+TCRCD4-CD8- DNT.



�Prednisolona 1mg/kg/dia, mínimes dosis actualment. 
Evolució favorable.

�Estudi genètic: Mutació al exó 9 gen TNFRSF6 (CD95/FAS)



� Síndromes definides per la presència d’autoimmunitat:
� IPEX: síndrome d’immunodisregulació, poliendocrinopatia, enteropatia lligada a l’X.

� Defecte en la tolerància central (Treg). 

� Diabetis, diarrea aquosa molt abundant, tiroïditis,  retard de creixement i èczema d’inici 
als primers anys de vida.

� Altres manifestacions AI: enteritis,  urticària, DMID,  AIHA, nefropatia membranosa, 
dermatitis psoriasiforme

� Mutacions a FOXP3 i CD25.



� Síndromes freqüentment associades a autoimmunitat:
� IDCV: Immunodeficiència variable comuna.

� Defecte a tolerància central.

� Hipogammaglobulinèmia, infeccions sinopulmonars, proliferació granulomatosa o 
limfoide, manifestacions gastrointestinals i autoimmunitat

� Autoimmunitat en 25%: citopènies autoimmunes, tiroiditis, artritis reumatoide, vitílig, 
alopècia,...

� Fenotips  immunitaris de maduració LB associats  a fenotip clínic

� Defecte en LB de memòria + fenotip T variable. Defecte genètic conegut en 10%



MB+
MB -



TOS, EXPECTORACIÓ, PSORIASI I 
ANÈMIA HEMOLÍTICA  

Home de 32 anys d’edat que consulta a urgències per tos i expectoració.

Quadre de tos amb expectoració verdosa de 8 dies d’evolució amb cefalea de predomini frontal i febre de
38,8ºC en les primeres 24h. Rep amoxicil·lina i paracetamol, sense millora clínica.
48 hores prèvies a acudir a urgències, presenta orina rosada.
Asimptomàtic, nega clínica acompanyant.



-Psoriasis diagnòstic als 18 anys. Tractament tòpic esporàdic.

-Plaquetopènia. Xifres habituals de >81000/mm3. Troballa casual als 19 anys. Ecografia abdominal:

esplenomegàlia homogènia. (VIH, ANAs IgG, IgM anticardiolipina i Ac antiplaquetars: negatius).

- Estudiat als 23 anys por microadenopaties laterocervicals.

- Quadres de tos i expectoració de presentació anual des de fa 5 anys. Habitualment requereix tractament

antibiòtic. Dos d’ells orientats com a pneumònia adquirida a la comunitat, mai ha requerit ingrés hospitalari.

- Sinusitis de repetició.

- No diarrea cronica. No candidiasi oral. Varicel·la fa 2 anys.

- Interrogatori dirigit a hemòlisi: Episodi d’orina fosca (2010). Mai colúria en relació a esforç físic, ni ingesta de

faves.

Antecedents patològics



Proves complementàries 

Sediment d’orina: sense alteracions. Tira reactiva d’orina : presència d’hemoglobina ++.

�Analítica: glucosa 93, urea 37, creatinina 0.7, CT 137, HDL 32, LDL 80, TG 124, AST 16, ALT 10, FA 71, GGT 21, Na 141, K 
3.5, Cl 103, ferro 202, BT 4.10, BD 0,59, proteïnes 5.5, albúmina 3.8, ferritina 748, PCR 30/07, Hg 8.4, Hto 25.1, normo-
normo, plaquetes 116.000, leucòcits 5.800  reticulòcits 18 0/oo.VSG 23 Haptoglobina  49 i 17 LDH 509.

�Coombs directo negatiu.

Cultiu d’esput: ( Gram Grado 5 M-W) Haemophillus influenza no productor de beta-lactamasa. 

Proves funcionals respiratòries:  Espirometria i volums pulmonars normals. Prova broncodil·latadora
negativa. Moderada disminució de la difusió.

Aspirat de moll d’os:  Medul·la òssia reactiva amb hiperplàsia de sèrie roja. 



TCAR tòrax:

Bronquièctasis i bronquiolèctasis que predominen a camps mitjos i inferiors pulmonars, associats a ocupacions bronquials i

a opacitats nodulillars mal delimitades, amb distribució centrlobulillar i àrees en vidre esmerilat i consolidació.

Engruiximent de septes inter i intralobulillars de predomini a camps inferiors amb nòduls subpleurals. Múltiples

adenopaties mediastíniques de mida petita i aspecte reactiu. Mínima banda de 8 mm de líquid pericàrdic a nivell basal.

Esplenomegàlia visualitzada parcialment ( 145 mm de diámetre AP).

Proves complementàries 



Evolució clínica 

En urgencias se orienta el cuadro como infección de vías respiratorias no neumónica: amoxicilina clavulánico ( 2 dosis 
875/125 mg , vo). Luego se confirmó infección por Haemophylus Influenziae.

Siguientes 24 horas en urgencias presenta anemización ( parámetros de hemólisis, Coombs negativo, Plaquetopenia). Se realizó 
estudio de sangre periférica: se descartó hemólisis microangiopática. Sospecha de probable enzimopatía. 

48 horas siguientes: anemización progresiva hasta Hb 6.2 . Transfusión de 2 CH. ( no se pudo hacer estudio enzimopatias
pretransfusión). 

Dados los antecedentes de infecciones respiratorias repetidas en la infancia/ adolescencia nos planteamos la posibilidad de una 
ID. 

�Morfologia eritrocitària: anisocitosi, descarta esquistòcits. Crioaglutinines negatives.  HBsAg i ac. VHC, Ag
p.24+ac VIH (ELISA) negatius.

�Autoimmunitat:  ANA, ANCA, fc.reumatoide negatius. CH50 elevat (70)

�Immunofenotipat per a Hemoglobinúria Paroxística Nocturna:  negatiu (a hematies, neutròfils i monòcits) 

�Dosificació d’immunoglobulines: Ig A 12 mg/dl, IgG 181 mg/dl i IgM 11 mg/dl. 

�Subpoblacions limfocitàries: limfòcits totals 760/mm3. CD3+ 82,8%, CD19 + 9,1%, CD4+ 252/mm3 (35,5%) 
CD8+ 315/mm3 (44,3%), CD4/CD8 0,80,  CD56 + 15%.



No hubieron cambios en las radiografías de entrada a pesar de mejoría clínica y analítica de paciente con
respecto a la TQB aguda. Se compararon con radiografías antiguas y se objetivaron presencia de nódulos base
izquierda, que junto con la espirometría hace pensar en una patología intersticial pulmonar, pendiente de
filiar.

Se diagnosticó como anemia hemolítica no microangiopática.

Se diagnosticó la ID común variable.

Ha recibido suplementos de ácido fólico (reticulocitosis 150/00, Hb 7.3, con LDH normal y Br total 1.98/D 0.42,
plaquetas 93.000, leucocitos 3.900).

Plaquetopenia y anemia hemolíticas pendiente de realizar estudio enzimático. Aunque el Coombs sea
negativo no podemos descartar causa autoinmune dada la ID de base y su escasa capacidad de producir Ig

Pruebas ComplementariasOrientació diagnòstica 

-IMMUNODEFICIÈNCIA VARIABLE COMUNA

- BRONQUIÈCTASIS- BRONQUIOLÈCTASIS

- MALALTIA INTERSTICIAL PULMONAR

-TRAQUEOBRONQUITIS PURULENTA PER HAEMOPHILUS INFLUENZAE

-SINUSITIS DE REPETICIÓ /PÒLIPOS NASALS INFLAMATORIS 

INESPECÍFICS EXTIRPATS

-ANÈMIA HEMOLÍTICA PENDENT DE FILIAR

-PLAQUETOPÈNIA PERIFÈRICA

- PSORIASI



� Síndromes freqüentment associades a autoimmunitat:
� DSIgA: Dèficit selectiu d’immunoglobulina A.

� Defecte de clearence immunomediat a mucoses.

� IDP més freqüent. 1/500 a caucàsics.

� Autoimmunitat en 7-36% dels casos: LES (1-5%), AR (2-4%). 

celiaquia (10-20%)

� Altres manifestacions AI: citopènies AI,  tiroïditis, DMID, 

miastènia gravis,... � PTI en 1/200 pacients amb DSIgA.

� Causa genètica desconeguda. Comparteix mecanismes amb IDCV.



� Síndromes freqüentment associades a autoimmunitat:
� Defectes de la via del complement: habitualment C2-C4

� Defecte de clearence immunomediat.

� Important incidència LES: 90% a C1q-def, 75% a C4-def complet, 50-60% a C1r o s-def

i 10-30% a C2-def homozigots

� La forma més freqüent és el dèficit de C2 (1/10.000-30.000 habitants)



� Altres IDP que poden associar autoimmunitat:
� Immunodeficiència combinada greu / Omenn

� Síndrome de Wiskott-Aldrich

� Síndrome d’hiperIgM

� Agammaglobulinèmia lligada al cromosoma X

� Delecció 22q11

Fotografia autoritzada 
pels responsables legals 

del menor 





• Pares sans no consanguinis. 1 avortament espontani en el 1º T.
• Germà de 6 anys, sà. AFAF
• Perinatal: RNAT, PN: 3240 gr, Apgar 9/10, desenvolupament pondoestatural i 

psicomotor adequats a la seva edat.
• No antecedents de interès. No ingresos previs.

APAP
• Palidesa mucocutània, taquicàrdia, buf sistòlic i vora hepàtica. Colúria. Tendència a la 

somnolència.EFEF

�Nen de 9 m d’edat que ingresa per:

• Palidesa cutània extrema

• Somnolència

• Esplenomegàlia 3-4 cm.



Hemograma: Hb: 4,5 g/dl, VCM: 102,9 fL, ADE: 29,4%. 
Leucòcits: 34.370 (N: 21.500, L: 6.630, Mo: 1500, Eo: 2640). 
Plaquetes: 1.049.000

Anèmia

Reticulòcits: 33.3% (480.000)
Regenerativa, 

perifèrica

Bioquímica: BT: 2,48 mg/dl (BD: 0,95 mg/dl). Hemolítica

Test Coombs directe: POSITIU (IgG i 
complement).

Autoimmune, 
Ac calents

Hipergammaglobulinèmia: IgG 1055 mg/dl; 
IgA 54 mg/dl; IgM 236 mg/dl. 

Altres proves

- Serologies infeccioses: negatives.

- LDH: 1389 U/l

- Ferritina: 245 ng/ml

- Trasferrina: 265 ng/ml

- A. Fòlic: 14,2 ng/ml



Ingrés (9 m)
Urbason iv

Dia + 5
IGIV, (1 gr/kg) dosi
única

Necessitat
transfusió
cada 4 dies

Dia + 8
IGIV (2 gr/kg) en 
5 dies

Dia + 18: 
Febre sense focus + Hb 2 g/dl
Ingrés a UCIP
Colestasi

Dia + 22
Dexametasona
STOP Urbason

Necessitat
transfusió cada 
48 hores

Díi + 30
Rituximab (5 cicles)

Dia + 50 (11 m)
- Hepatomegàlia
- >> esplenomegàlia
- Adenopaties
- Exantema cutani
- Tx cada 24-48 h

Dia + 51
Ciclosporina
Micofenolato

Dia + 60:
Febre + >>> exantema
Canvi MMF per sirolimus

TRASLLAT HUVH 
per no millora + 
sospita d’IDP



� A Hospital Universitari Vall d’Hebron:
� Clínicament… 

- 14 mesos edat. 

- HTA farmacològica, eritrodèrmia amb pruïja important, colestasi i hipertransaminasèmia, síndrome 
d’activació macrofàgica i hemólisi.

- En tractament amb sirólimus i prednisona.

� Proves complementàries:
� Rx tórax: absència de timus.

� Hemograma: Hb: 10,4 g/dl, leucòcits: 6000/mm3 (N: 4700, limfòcits: 600, Eo: 400).

� Subpoblacions: CD3: 95% (3.391), CD4: 60% (2142), CD8: 32% (1424), índex CD4/CD8: 1,9; CD19 i CD 20: 
0% (després de RITUXIMAB), NK: 5% (178). 

� IgE: 126 U/ml.

� Bx cutània: compatible amb dermatitis psoriasiforme.

� Autoanticossos, estudi hormonal: normal.

� Estudi anèmia: Ferritina 5626 ng/ml, Vit B 12: 1282 pg/ml.

� Estudi nutricional: Triglicèrids: 482 mg/dl, Col: 204 mg/dl





Malaltia A favor En contra

Dermatològic: 

- Histiocitosi
- Linfoma cutáni T

Clínica cutània
- Bx cutània no compatible

- No casos a pediatria (Sd Sezary)

Malaltia empelt contra 
hoste (matern o post-

tranfusional)

- Clínica cutània
- Hepatoesplenomegàlia

- Limfadenopaties
- Múltiples transfusions

- Expressió HLA-DR CD4: 58% i 
CD8: 87%

- No eosinofília
- No quimerisme XX/XY ni 

transfusional.

Endocrinològic:

Síndrome d’IPEX

- Sexe masculí
- Clínica cutània

- Biòpsia compatible amb
dermatitis psoriasiforme

- Citopènies autoimmunes
- Hipertransaminasèmia

- No clínica endocrinològica ni 
enteritis no infecciosa.

- No eosinofília
- FOXP3 i CD25 normals



Malaltia A favor En contra

Inmunològic:

ALPS
- Limfoproliferació

- Autoimmunitat (citopènias-cutànies)
- Hipergammaglobulinèmia

- No cèlul·les dobles negatives
- No mutacions a gen FAS o KRAS. 

- No alteració apoptosi in vitro.

Linfohistiocitosi
Hemofagocítica

(HLH)

- C: Hepato-esplenomegàlia
- L: Citopènies, hiperTG i

hipofibrinogenèmia, ferritina >500 
ng/ml.

- Dades compatibles amb
hemofagocitosi a aspirat medul·lar i 

gangli.

- Afectació cutània
- CD25s < 2400 U/L

- Funció citotòxica NK i estudi de 
degranulació normal.

- Expresió de perforines a CD8 i NK 
normal.

IDCG tipus Omenn - Eritrodèrmia, adenopaties, 
hepatoesplenomegàlia.

- Absència timus a Rx
- CD45RO + en 90% LT.

- No limfòcits B (x rituximab?)
- PMA + ionomicina disminuida i anti-

CD3 molt disminuida

- Bx pell: dermatitis psoriasiforme.
- Hipergammaglobulinèmia

- IgE normal
- Limfòcits T normals.

- Proliferació PHA, PHA+IL2, IL2 i anti-
CD3+IL2 normal.



Estudi mutacional RAG 1 i RAG 2
Mutació RAG-1

Síndrome d’Omenn

Evolución Muy favorable• TPHTractament

• Molt bona.  Desaparició alteracions cutànies. Evolució





Patólogo




