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La presencia d'infeccions de repeticio en els nens fa sospitar un estat de

defecte immunitarique pot ser primari,hereditari alguns cops,o secundari a diver-

sos processor entre els quals es troben els produits per drogues,per malnutricio,

per perdues proteiques.... i molt especialment per infeccions virals congenites.

Algunes Immunodeficiencies primaries (IDP) poden ser corretgides si el diag-

nostic es precoc i la terapeutica adequada (com en les Hipogammaglobulinemies o en

la IDSC amb donant de moll d'os compatible).

Entre les ID secundaries a infeccions virals congenites cal destacar les pro-

duides per CMV ( la rubeola ha disminuit per 1'efecte de les vacunacions) i per el

virus de l'immunodeficiencia humana -VIH-,de creixent importancia medica i sani-

taria.

La historia clinica pot ajudar en el diagnostic diferencial : altres ger-

mans afectes en les IDP,demostracio d'infeccions en la mare,recull de les tera-

peutiques rebudes... i junt amb 1'exploraci6 (talla,pes,adenoapaties,hepato o esple-

nomegalia...) orientar el estudi immunologic a realitzar.

El estudi immunologic es basara en la funcio de la resposta immune en front de

les infeccions -serologia- i en les caracteristiques dels marcadors de membrana lim-

focitaria i la funcio de dites cel.lules.Es de destacar que en les defectes de la res-

posta humoral la serologla no to valor,i solsament el estudi de la serologla materna

i la deteccio dels virus es diagnostica.Les caracteristiques cel.lulars de funci6 es

correlacionan,habitualment amb la mateixa,pero el diagnostic definitiu ha c.e acompa-

nyarse de test funcionals,segons la sospita diagnostica,de forma molt especial en les

IDP que poden tenir cel.lules inmadures presents a sang periferica.La complexitat del

laboratori d'immunologia per estudiar les diverses funcions del sistema immune fa ne-

cesari una seleccib dels test per l'orientaciS clinica previa.


