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TIPUS DE TÈCNIQUES DE LABORATÒRI 
•Fenotípiques 

–Poblacions Limfocitàries 

–Subpoblacions Avançades 

•Funcionals 

–Proliferació limfocitària 

–Citotoxicitat / Degranulació 

–Fosforilació de proteïnes 

–Citoquines intracel·lulars 

•Estudis genètics 

–1 gen 

–Seqüenciació massiva 

+ estímul 
↓ 



CLASSIFICACIÓ DE LES IDPs 

1)Immunodeficiències combinades (T i B) 

2)Síndromes d’ID ben definides 

3)Dèficits predominantment d’anticossos 

4)Malalties de disregulació immunològica 

5)Defectes congènits del nombre i/o funció dels fagòcits 

6)Defectes en la immunitat innata 

7)Malalties autoinflamatòries 

8)Deficiències del complement 



DIAGNÒSTIC DE LES IDPs 
•Anamnesis: Antecedents familiars, infeccions, edat, creixement i desenvolupament. 

•Exploració clínica 

•Proves complementàries 

–Nivell 1: Hemograma + Immunoglobulines 

–Nivell 2: Estudi d’AC (resposta vacunal), Subclasses d’IgG, Poblacions Limfocitàries. 

–Nivell 3: Estudi del Complement, Capacitat Oxidativa dels Neutròfils, Immunofenotip 

Limfocitari Avançat, Proliferació Limfocitària, Citotoxicitat. 

–Nivell 4: Citoquines intracel·lulars (IFNγ, IL17), Proteïnes intracel·lulars (BTK, JAK3, 

ZAP70), Estudi Genètic. 
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Nivell 1_HEMOGRAMA 

»Neutropènies congènites 

»Limfopènies greus 

»Trombocitopènies 

»Defectes específics relacionats amb pancitopènies 



Nivell 1_IMMUNOGLOBULINES 

»Deficiència de BTK 

»Agammaglobulinèmies AR 

»Immunodeficiència Comuna Variable (IDCV) 

»Deficiència en ICOS, CD19, CD81, CD20, TACI, BAFF-R. 

»Immunodeficiència Combinada Greu (IDCG, SCID) 

»Deficiència selectiva d’IgA 



Nivell 2_SUBCLASSES d’IgG 

•IgG normal, però 1 o + subclasses ↓. 

•IgG subclases: AC per múltiples bactèries i virus. 

–IgG1 y IgG3: Toxines generades per les bactèries de la diftèria i el tètanus, 
així com els AC en front a les proteïnes virals. 

–IgG2: anti-revestimient (càpsula) polisacàrid de determinades bactèries que 
causen malalties (com Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae). 

–IgG4: Condicions inflamatòries, es caracteritza per lesions tumefactes i 
elevada IgG4 en sèrum. 

* Algunes de les subclasses d’IgG poden travessar la placenta i entrar al torrent sanguini del 
nounat, mentre que altres no ho poden fer.   
* Algunes subclasses d’IgG interactuen amb el sistema del complement. 
* La inhabilitat de produir anticossos d’una subclasse específica pot fer que l'individu sigui 
susceptible a certes classes de infecciones però no a d’altres.   



Nivell 2_RESPOSTA VACUNAL 

•Habitualment, les vacunes desencadenen la producció 
d’anticossos contra cada microorganisme utilitzat i per tant, 
prepara a l’organisme per a lluitar en cas d’una infecció per 
aquest germen. 

•Els pacients amb IDPs greus no produeixen una resposta 
normal a les vacunes amb polisacàrids com H. influenza tipus B, 
o la vacuna contra Streptococcus pneumoniae. Entre aquestes 
IDPs trobem; 

–Síndrome de Wiskott-Aldrich 

–IDCG 

–Displàsia ectodèrmica anhidròtica 

–Majoria d’hipogammaglobulinèmies 



Nivell 2_POBLACIONS 
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Nivell 3_SUBPOBLACIONS 
LIMFOCITÀRIES AVANÇADES 

LT LB 

NK, DC, Mn 

CD4+ 

CD8+ 



(1)FUNCIÓ B 
    (Nivell 2) 

(2) FUNCIÓ        
T/NK 

» Valors d’Immunoglubulines 
» Subclasses d’IgG 
» Producció d’Ig 

- Naturals (ASLO; Isohemaglutinines) 
- Induïdes (Protèiques, polisacàrides…) 

»  Proliferació Limfocitària  Immunodeficiència  
        Combinada 
»  Citotoxicitat (NK)   Sindrome Hemofagocítica 

Nivell 3_PROVES FUNCIONALS 

K562 



(3) FUNCIÓ FAGÒCITS (Neutròfils/Macròfags) 

» Capacitat Oxidativa dels Neutròfils 
   
            Malaltia Granulomatosa Crònica 

Compost no fluorescent 

Compost  fluorescent 



» Fosforilació de proteïnes intracel·lulars 
 
 
 
 
 
 
» Producció de citocines intracel·lulars 
   
  

IL2 

Nivell 4_ALTRES PROVES 
FUNCIONALS 



Com ho hem fet fins ara? 

Nova proposta 
Utilitzar els panells de 4.813 gens pel diagnòstic genètic de les 
IDPs. 

La nostra hipòtesi és que grans panells de gens són útils per al 
diagnòstic genètic de les IDPs. 

Seqüenciació Sanger            Un sol GEN 

    ✓ Quan la clínica és senzilla i evident (Ràpid i econòmic) 

    ✗ Quan la clínica és complicada (Quin gen seqüenciem?) 

Nivell 4_ESTUDI GENÈTIC 



Diferències? 

Abans Després 



CONCLUSIONS 

•Primària: Hemograma + Immunoglobulines 

•Hospital terciari: 

–Poblacions limfocitàries 

–Subpoblacions limfocitàries avançades 

–Subclasses d’IgG 

–Resposta Vacunal 

–Proves funcionals: Proliferació limfocitària, CTX... 

•Rangs de normalitat: ULL EDAT! 

•Estudi genètic per orientar el TT a partir el defecte molecular 
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