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Intro + kort repetition immunologi

När ska du misstänka immunbrist?

Utredning vid misstänkt immunbrist

Exempel på immunbrister



485 tillstånd
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Indelning

1. Immunodeficiencies affecting cellular and humoral immunity

2. Combined immunodeficiencies with associated or syndromic features

3. Predominantly antibody deficiencies

4. Diseases of immune dysregulation

5. Congenital defects of phagocyte number or function

6. Defects in intrinsic and innate immunity

7. Autoinflammatory disorders

8. Complement deficiencies

9. Bone marrow failure

10. Phenocopies of inborn errors of immunity

1-2 Predominantly T cell deficiency
Recurrent bronchitis
Idiopathic bronchiectasis
Recurrent pneumonias*
Chronic bronchial infection 
Abscess and pneumatocele
Interstitial lung disease
Bronchiolitis obliterans 
Alveolar proteinosis 
Absent thymus or aplasia
Pulmonary aspergillosis

3 Antibody deficiencies
Recurrent bronchitis
Idiopathic bronchiectasis
Recurrent pneumonias
Repeated pneumonia
Chronic bronchial infection

4 Immune dysregulation
Recurrent bronchitis
Idiopathic bronchiectasis 
Chronic bronchial infection 
Pneumonia due to encapsulated 
bacteria 
Interstitial lung disease

5 Phagocyte disorders
Recurrent pneumonias*
Abscess and pneumatocele
Alveolar proteinosis

6 Innate immunity disorders
Recurrent pneumonias*
Pneumonia due to encapsulated
bacteria
Abscess and pneumatocele

7 Autoinflammatory disease
Recurrent serositis

8 Complement deficiency
Recurrent pneumonias*
Recurrent bronchitis
Chronic bronchial infection

Eczema
Dermatitis
severe atopy/allergic disease
Erythroderma
cutaneous viral, fungal and 
staphylococcal infections, 
molluscum contagiosum
eosinophilia,
Severe atopy;
food allergies
elevated IgE

Lunga Hud

Symtom från





Pulmonary complications are common in a wide range of primary 
immunodeficiencies and have a severe impact on patients’ quality of life

Early diagnosis and prompt therapy are associated with a better prognosis

 At the time of diagnosis, most patients have already suffered from recurrent 
bacterial pulmonary infections, leading to bronchiectasis and obstructive lung 
disease



”Varningstecken” för PID
1.   Upprepade antibiotikakrävande otiter (≥4/år), sinuiter (≥2/år) eller pneumonier (≥2/år) 

2.   Infektioner som inte läker på förväntat sätt med adekvat  antibiotikabehandling 

3.   Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner, organabscesser eller icke-infektiösa granulom

4.   Infektioner med ovanlig lokalisation eller orsakade av ovanliga agens 

5.   ≥1 invasiv infektion såsom osteomyelit, meningit eller sepsis

6.   Uttalad kronisk oral eller kutan candidos

7.   Multipla autoimmuna sjukdomar eller mycket tidig debut av autoimmun sjukdom (≤ 3år)

8.   Omfattande hudförändringar, erytrodermi eller eksem som inte svarar på behandling

9.   Spädbarn som inte växer som förväntat 

10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen

Barn



Host 
Defense

Innate Immunity

4 delar

Complement
“Land Mines”

Phagocytes
“The Marines”

Neutrophils    Macrophages

B Celler + Ig 
“Air Force”

T Cells
“The Generals” CD4+ (THelper)
“The Assassins” CD8+ (TCytotox )
“The Psychologists” CD25+ (TReg)

Adaptive Immunity 

Fullständig diff

Funktionell test av 
samtliga 3

komplementvägar

o IgG, IgA, IgM
o IgG subklasser
o Vaccinationssvar

o Flödescytometri
o Funktionella tester 

(T-, B-, NK-celler, neutrofiler)

Cytokiner



För : (1904)

“4 nonspecific, complementary proteins required 
with antibody  to  lyse bacteria “

Idag:

- 30-tal (47?) proteiner

- interagerar och är beroende av varandra för att verka

Komplement C1 C2 C3 C4…



Mätning av C3, C4 är INTE
test av komplementsystemet !!!!!





Nyfödd
Spädbarn 
0-6 mån

Spädbarn
7-12 mån

Småbarn 
1-3 år

Dagisbarn 
3-6 år

Skolbarn 
6-12 år

Tonåring 
13-18 år

Pediatrisk odyssé Immunbrister som är rimliga att tänka på i olika åldersgrupper



Traditionellt insjuknande :

Svår malabsorption

Upprepade låggradiga infektioner med virus och ovanliga bakterier inkl BCG-it

Hudsymptom : erythrodermi, svår eksem

Diarré

Candida infektioner

Interstitiell pneumoni

Idag* 66 (+?) genetisk definierade olika tillstånd  

Monogena sjukdomar i lymfocyternas eller thymus utveckling/funktion

~ 1 per 38 000 levande nyfödda i Sverige

*2022



Klinisk bild i “ren miljö” = ex. Sverige

Diffusa lungsymptom (”bronkit”) övergående i interstitiell pneumoni

Lindriga hudsymptom – ”eksem”

Långsam utveckling av failure-to-thrive med dålig viktuppgång som till sist kan leda 

till svår malabsorption

Diarré



Förutom om patienten är född i USA, Israel, Norge, Sverige, Danmark, Schweiz, Belgium, Tyskland, Taiwan, 
New Zealand, Brazilien, Libanon, Katalonien … 

Varför inte? 

eftersom SCID ingår i Neonatal (PKU) screening 
i Sverige sedan aug 2019 

Nyfödd

Immunbrister som påverkar cellulära immunitetenTesta :

Blodstatus med diff 

Flödescytometri

– lymfopeni är typiskt för SCID



Blodstatus 
med diff

Kostmann
Kongenital neutropeni

LAD 1
Leukocyte Adhesion Defect type 1

medfödda defekter hos fagocyter : antal eller funktion

Spädbarn 0-6 mån

Testa :

• Neutropeni => kongenital neutropeni
(övergående även hos pojkar med XLA)

• Neutrofili vanligt förekommande vid   
neutrofildysfunktion, ex. LAD, CGD



• Återkommande bakteriella infektioner

• Hud : infekterad eksem/abscesser (tidigt vid kongenitala neutropenier)

• Slemhinneinfektioner : gingivit och aftösa sår

• Perianala infektioner

• Septikemier

• Luftvägsinfektioner inkl. otiter

Vanligaste defekten: Neutropeni

När misstänka? 





 Antikropssbrister
- X-Linked Agammaglobulinemi
- Hyper IgM
- Transient hypogamma of infancy

 Kombinerade immunbrister,
som är del av syndrom

− DiGeorge (22q11 deletion)

− Wiskott-Aldrich

Spädbarn 6-12 mån

Immunbrister som kan visa sig i denna ålder :

o Blodstatus med diff
o Immunglobuliner



Purpura fulminans vid

Properdin brist

 Komplement defekter

Spädbarn 6-12 mån

3 Komplementvägar
(CH50, AH50, Lectin)

Immunbrister som kan visa sig i denna ålder :



Pojke med

o Eksem

o Återkommande infektioner

o Trombocytopeni (ev små blodplättar)

+ ev
• Blodig diarré
• Autoimmunitet
• Maligniteter



• X-linked recessiv

• mutationer WAS genen => defekt/saknad WASP (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein)

• 1  :  250 000  (?? – Skåne 3 barn…)

• Medelålder vid diagnos: 21 månader

1. Abnormal immunfunktion => återkommande bakteriella/virala/fungala infektioner

2. Blödning vanligast de första 3 levnadsåren

3. Eksem (dock endast 27% av patienterna har den klassiska triaden !)

 Ökad risk för cancer & autoimmun sjd



Symtom
 Neutrofili
 Infektioner med katalaspositiva bakterier
 Svampinfektioner
 Suppurerande abscesser i : 

lymfkörtlar, lunga, lever, skelett,  andra inre lokalisationer 
samt huden

Diagnos
Funktionstest fagocyter isar om nedsatt /saknad produktion av syreradikaler

Behandling
Antibiotika med intracellulär penetration  + Svampmedel

HSCT
Sällsynt 1 : 200 000

Funktionell defekt



Medfödda defekter hos fagocyter : antal eller funktion

Småbarn 1-3 år

Testa :

 Defekter i “innate immunity”
• Predisposition för svåra virala infektioner

• Toll Like Receptor signaleringsdefekter

 Immunbrister associerade med syndrom

• Immuno-osseous dysplasias

• Ectodermodysplasia with immunodeficiency

Rutin-immuntester vanligen normala

Specifika immunoassays för att mäta svar
på specifika antigener

beroede på misstänkta defekten

WGS/WES

Neutrofil funktionstest
Phagoburst/Phagoflow/NBT/DHR assays 



• Mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD)

• Predisposition for invasive fungal diseases

• Ectodermodysplasia with immunodeficiency

• HyperIgE syndrome(s)

Dagisbarn 3-6 år

Defekter i “innate immunity”

Immunbrister associerade med syndrom



Andel

Tidig, svår eksem 100 %
Hudinfektioner (staph & candida abscesser) 88 %
Återkommande luftvägsinfektioner 87 %
Avvikande, speciella ansiktsdrag 100%
Bindväv + skelett anomalier (skolios) 76 %
Tandanomalier (tappar ej mjölktänder) 72 %
Patologiska frakturer 56 %
Högt IgE (över 2000 IE) + eosinofili 100 %

AD STAT3 deficiency (Job syndrome)



 AD-HIES STAT3 deficiency (Job syndrome)
 AR-HIES ZNF341 deficiency
 DOCK8 deficiency
 IL6 receptor deficiency
 IL6 signal transducer (IL6ST) deficiency
 ERBIN deficiency
 Loeys-Dietz syndrome (TGFBR deficiency)
 Comel-Netherton syndrome
 PGM3 deficiency
 CARD11 deficiency

Hyper IgE syndromes (HIES)

Ett av symtomen är alltid 
medelsvår till svår eksem

IgE oftast hög/mycket hög



• Antikroppsbrister 
- CVID (Vanlig variabel immunbrist)
- IgG subklassbrist
- Specifik antikroppsbrist

• Komplementbrister 

ffa tidiga komponenter i klassiska vägen

Relativt vanliga tillstånd

Skolåldern 7-12 år

Blodstatus med diff
Immunglobuliner

Specifika antikroppar
Komplement

Flödescytometri



C2 brist 
Vanligaste komplementdefekten 
• >90% får invasiv infektion innan 18 års ålder
• Återkommande pneumoni/otit/sinuit 

orsakade av ffa pneumokocker



Huvudsymtom: Svullnader

Återkommande : både hud och slemhinnor, vanligast på extremiteterna

Varken kliar eller flyttar sig

Varar 2-5 dagar

Återkommer oftast på samma ställe

Veckor-månader mellan attackerna

Vanligast debut mellan 4,5-18 års ålder 

Antihistamin/kortison/adrenalin har INGEN effekt



Förebyggande
- tranexamsyra
- (androgener)

Idag finns INGEN BOTANDE behandling

engångssprutor

Anfallskuperande
- C1-INH koncentrat 

plasmaderivat – Cinryze®, Berinert®

- Syntetiska C1-INH
Ruconest®

- Bradykinin antagonister
Firazyr®

Långtidsprofylax 
- C1-INH koncentrat 
- Monoklonal antikropp 

lanadelumab: hämmar plasma-kallikrein
- TakhZyro® - sc inj, varannan (var 4:e) vecka

- berotralstat – hämmar plasma-kallikrein per-oral preparat!!! 



Antikroppsbrister 
− CVID
− IgA brist
− IgG subklassbrist
− Specifik antikroppsbrist

Komplementbrister 
− C5-C9, Properdin (Disseminerad Neisseria)

− HAE

Relativt vanliga tillstånd

Tonåringar 12-18 år

Blodstatus med diff
Immunglobuliner

Specifika antikroppar
Komplement, inkl C1-INH 

(mängd o funktion) 



Vanligaste immunbristerna  

• Antikroppsbrister ; ~70% av alla PID
o IgA
o CVID
o IgG subklassbrist



Vanligast hos kaukasier - 1 : 500 individer
De flesta asymptomatiska
Kan orsakas av mediciner t.ex. fenytoin, sulfasalazin
Infektionsrisken ökad om samtidig IgG subklassbrist

Symtom
infektioner överallt där slemhinnor finns, ffa övre luftvägar, men även GI

Diagnos
IgA < 0,05 g/L 

Behandling
Endast vid tydlig infektionsproblematik
Periodisk/kontinuerlig antibiotika



sIgAD - severe IgA deficiency       pIgAD - partial IgA deficiency

Obs!



Antikroppsbrist; både B- & T-celler involverade 

Variabel:   - debutåldern (6-10 år / 26-40 år?)

- graden av antikroppsbrist
~ 1 på 20 000 

Symtom
återkommande otiter/sinuiter/pneumonier
50% GI infektioner, 25% autoimmuna fenomen

55 studies comprising 8535 patients with CVID 

Overall prevalence of bronchiectasis  
34%



Diagnos
Samtliga 5 kriterier bör var uppfyllda*:
1. Minst 1 av de följande kliniska tecknen: 

• infektioner 
• autoimmunitet eller

• lymfoproliferation

2. IgG under laboratoriets nedre referensvärde (uppmätt minst 2 ggr, med minst 3 veckors mellanrum)

3. IgA och/eller IgM under laboratoriets nedre referensvärde

4. Nedsatt antikroppssvar efter vaccinationer eller genomgången infektion

5. Andra orsaker till hypogammaglobulinemi är exkluderade

* Diagnosen kan ställas även på asymtomatiska patienter om de uppfyller kriterierna 2–5, ffa vid familjeutredning.



Påverkar immunbrist luftvägarna?



Påverkar immunbrist luftvägarna?
FEV1 FVC



Non-infectious complications



Immunglobulinsubstitution – alla produkter innehåller endast IgG

o IVIG
o SCIG

 Varje vecka
 Varannan vecka
 Rapid push

o faciliterad SCIG 

Behandling

Antibiotika : frikostigt o/e profylax



Oenighet om verkligen primär immunbrist hos barn

Symtom
IgG1 o/e IgG3 - nedre luftvägsinfektioner dominerar
IgG2 (o/e brist IgG4) - oftast otiter/sinuiter

Diagnos
Låg subklassnivå (CAVE: IgG4 saknas hos många friska barn!)
Andra immunoglobuliner samt T-cells antal/funktion normala 

Behandling
Undvika ”riskmiljöer”
Många klarar sig med endast antibiotika

Immunglobulinsubstitution



ICKE LEVANDE VACCIN 
• Kan i princip ges till alla (om ingen kontraindikation för komponenter

• Vid allvarlig T- och B-cells defekt föreligger ofta uteblivet/ nedsatt vaccinationssvar

• Patienter som står på regelbunden immunglobulinsubstitution betraktas som skyddade – behöver inte vaccin 
så länge de får substitution

LEVANDE VACCIN
• får ej ges till patienter med T-cellsbrist o/e defekter*
• Immunglobulinbehandling kan hämma effekten av levande vaccin. 

Bör därför ges först 3 månader efter den senaste immunglobulintillförseln.

* Rotavirus - specialfall



Infections with certain microorganisms raise the suspicion of immunodeficiency

- Aspergillus spp; unusual fungi => Phagocyte defect

- Burkholderia cepacia => Chronic granulomatous disease

- Pneumocystis jirovecii => T-cell defect

- Enterovirus (meningoencephalitis) => X-linked agammaglobulinemia

- Mycobacteria (typical and atypical) => Type-1 cytokine defects
- Neisseria meningitidis => Alternative complement pathway /

Terminal complement (C5-C9)
- Candida (invasive) => severe T-cell defects
- Streptococcus pneumoniae (invasive) => Classic complement pathway, MyD88, 

IRAK4
- Staphylococcus Aureus (invasive) => STAT 3 LOF (HyperIgE)

Deep seated infections in an otherwise sterile site – think immunodeficiency

”Signature” organisms

IRAk4, interleukin 1 receptor-associated kinase 4; LOF, loss of function; MyD88, myeloid differentiation primary response 88;  STAT 3, signal transducer and activator of transcription 3.



Testning
Stegvis tillvägagångssätt

vad vem var

1.  Blodstatus med fullständig diff
IgG, IgM, IgA Disktrikt-/Barnläkare Alla kem lab

2.  Specifika antikroppar (dvs vaccin svar)
IgG-subklasser Barnläkare Immun-lab

3. Komplement : funktionella (!) tester
Lymfocytpopulationer :T, B, NK celler – flödescytometri

Barnläkare, Allergolog, 
Lungläkare, Reumatolog

Immun-lab

4. Funktionella assays
Neutrofil, T-, B-, NK-cells specifika

Immunolog Immun- o/e 
Forsk-lab

5. Genetik : WES/WGS Immunolog + Genetiker Specialiserade lab



Anamnes Ålder

Mikroorganism Organpåverkan

TESTER

− Cellulära
− Antikropp
− Fagocyter
− Komplement

Att diagnosticera immunbrist hos barn är som att lösa en pussel – bitarna måste passa



www.immunodeficiencysearch.comAnvändbart

http://www.immunodeficiencysearch.com/


www.slipi.nu
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