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Objectius

• Recordar el signes d’alerta clàssics de les 
immunodeficiències primàries (IDP)

• Incorporar els nous signes d’alerta d’IDP

• Definir els criteris de consulta/derivació urgent

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Thalhammer et al., 2021; Tangye et al., 2022

Introducció
• Immunodeficiències primàries (IDP): defectes congènits del sistema immune 
• Alteració del número y/o la funció d’un o més components del sistema immune, 

provocant una resposta immunitària anòmala.

• Malalties rares (prevalença mínima 2.7 -11/100000hab)
• Grup heterogeni de malalties, creixent (2022: 485 IDP) 

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Introducció
• Immunodeficiències primàries (IDP): defectes congènits del sistema immune 

• No sempre es troba una causa genètica
• No sempre es manifesten des del naixement

• Pot afectar a altres sistemes
• Manifestacions clíniques variables (infecc +freq)

Batersby and Cant, 2016

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Introducció
• Immunodeficiències primàries (IDP)

• S’assumeix que és un grup de malalties àmpliament infradiagnosticat
• El retard des de les primeres manifestacions clíniques fins al diagnòstic pot ser d’anys
• El 33% dels pacients amb IDP inicien clínica abans de l’any d’edat, i el 30% entre els 1-

5 anys, havent presentat clínica >90% de pacients amb IDP als 34-40 anys.

• El pronòstic de les IDP depèn d’un diagnòstic precoç  detecció de signes d’alerta
• Augment del nombre de detecció de pacients en els darrers anys, en part degut a 

l’augment de la formació del personal sanitari.
Thalhammer et al., 2021 ; Batersby and Cant, 2016; Modell et al., 2018

Rol principal de 
l’atenció primària

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta clàssics
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Signes d’alerta clàssics
• Criteris de sospita si 

un pacient té 2 o més:

Té major potència 
predictiva d’IDP

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta clàssics: pediatria

• El signe que identifica millor les IDP són els antecedents familiars 
d’IDP.

• Per les alteracions del neutròfil: ús d’antibiòtic endovenós per sèpsia

• Per les ID cel·lulars: retard del creixement

Aquests 3 signes d’alerta poden identificar el 96% de pacients amb 
defectes de neutròfils i del complement, així com el 89% de nens amb ID 
cel·lulars. Subbarayan et al., 2011

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Infeccions

•Múltiples patògens, habituals 
o poc freqüents (Serratia, 
Pseudomona)

•Després dels 3 anys d’edat                                          
(fora del “síndrome de la guarderia)

•Tendència a complicar-se
•Recurrència després de cicle normal 
d’antibiòtics

•Pneumònia Pneumoncistis
•Candidiasi esofàgica
•Infecció disseminada per 
micobactèries

•Desproporció entre 
virulència del germen i 
gravetat de la infecció

1 infecció Greu o 
cronificada

Diferents 
localitzacions

Infeccions 
recurrents

Sorensen, Infections that suggest a PID

Sempre pensar 
en ID secundàries

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Recurrències normals

- Faringoamigdalitis de repetició
- Infeccions cutànies en pacients amb pell atòpica*
- Infeccions urinàries de repetició
- Cas índex a domicili
- Cuidadors (malalts, escola bressol, etc...)

Recurrències patològiques que poden NO suggerir IDP Recurrències patològiques que poden suggerir IDP

Malalties sistèmiques
- Fibrosis quística
- Dèficit alfa 1 antitripsina
- Malaltia ciliar (sinupatia crònica)
- Diabetis

Factors locals (infeccions només pulmonars)
- Asma mal controlada 
- Síndrome lòbul mig
- Bronquièctasies
- Pneumopatia quística

- Necessitat d’antibiòtic ev
- Recurrències post STOP antibiòtic
- Gravetat o seqüeles
- < 6 m o > 3-5 anys
- Diferents infeccions a diferents llocs
- Absència de contactes malalts

Sorensen, Infections that suggest a PID

Infeccions:
recurrents

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Infeccions per germen únic 
que NO solen associar una 

IDP

- Mononucleosis no 
complicada

- Infeccions de catèter
- Meningitis 

meningocòcciques post 
exposició a un contacte 
conegut

- Tuberculosis pulmonar no 
complicada

Infeccions per germen únic que SÍ solen associar una IDP

Encapsulats Defecte d’anticossos, complement, 
asplènia, defectes via TLR

P. iirovecii ID cel·lulars, hiperIgM

Sepsi P. aerginosa Alteració fagocitosi, ID cel·lular, defecte B

Infecció invasiva per enterovirus Agammaglobulinèmia 

Infeccions invasives o recurrents per 
micobactèries, Leishmania o 
Salmonella (qualsevol intracel·lular)

Via IL12-IFNg, malaltia granulomatosa 
crònica, ID cel·lular

Abscessos per Aspergillus, S. aureus, 
Serratia marcescens, S. coagulasa 
neg.

Malaltia granulomatosa crònica

Candidiasi perllongada o greu ID cel·lular

Infecció invasiva recurrent per 
Neisseria sp. o única per serotips no A, 
B, C

Defectes complement (C5 a C9), 
properdina (llig X)

Malaltia post- vacuna viva ID cel·lular

Infeccions: 
germen únic

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Infeccions cutànies

Tipus d’infecció Localització
Impetigen Epidermis
Ectima Epidermis i dermis
Fol·liculitis Fol·licle pilós superficial
Furóncol Fol·licle pilós profund
Hidrosadenitis Fol·licle pilosebaci
Cel·lulitis Dermis profunda teixit subcutani

ABSCÉS Signe d’alerta

Si ectima gangrenós (P. 
aeruginosa) signe d’alerta

Sorensen, Infections that suggest a PID

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Com a mínim 1 de…

S. Arslan et al. 2016

Signes d‘alerta “clàssics”: adults 
Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta “no-clàssics”
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“Nous” signes d‘alerta

Batersby and Cant, 2016

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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“Nous” signes d‘alerta
• Els signes “clàssics” no inclouen les manifestacions no-infeccioses.

• El 18% dels pacients amb IDP tenen al menys 1 manifestació 
d’autoimmunitat/autoinflamació (desregulació).

Thalhammer et al., 2021

Malignitat
Trets dismòrfics

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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“Nous” signes d‘alerta

García-García et al., 2020

Cribratge 
neonatal

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta d’IDP “no clàssics”: malalties autoimmunes

• Debut precoç

• Curs clínic agressiu

• Antecedents personals/familiars d’infeccions recurrents 

• Antecedents familiars d’IDP

• ≥ 2 malalties autoimmunes concomitants (no habitualment 
associades)

Dimitriades et al., 2016

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta d’IDP “no clàssics”: malalties gastrointestinals

• Malaltia inflamatòria intestinal (debut <6anys, major sospita < 2 anys)

• Enteropatia autoimmune + diarrea greu + altres símptomes: 

hipotiroïdisme, èczema, PTI, AHAI, diabetis neonatal

• Dolor abdominal greu (abdomen agut) recurrent, descartades altres 

etiologies

• Abscés hepàtic
Tavares Costa-Carvalho, et al., 2014

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta d’IDP “no clàssics”: malalties 
hematològiques/oncològiques

• Citopènies autoimmunes: sd Evans  obligat descartar IDP

• Trombopènia amb volum petit

• Pancitopènia, febre, hepatoesplenomegàlia, adenopaties

• Limfadenopaties, esplenomegàlia, limfòcits dobles-negatius elevats

• Limfoma no Hodgkin i infeccions
Tavares Costa-Carvalho et al., 2014

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta d’IDP “no clàssics”: malalties dermatològiques

• Eritrodèrmia neonatal i dermatitis/èczema que debuta el primer mes de 

vida

• Èczema atípic + infeccions de repetició (no cutànies)

• Cabell platejat, albinisme parcial

• Telangiectàsies

• Cabell fràgil, dents còniques

• Lesions d’ectima (P. aeruginosa)
Tavares Costa-Carvalho, et al. 2014

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Signes d’alerta que son criteri de 
derivació urgent

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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ID combinada greu
• Signes de sospita  Infeccions greus recurrents en lactant, retard creixement, 

diarrea crònica, eritrodèrmia, limfopènia, screening neonatal alterat
• Alta morbi-mortalitat <6m  infeccions oportunistes greus
• Pronòstic depèn de les mesures preventives (aïllament infecciós, profilaxi 

antibiòtica i antimicòtica, tractament substitutiu amb immunoglobulines, no vacunació 
atenuades)

• Necessita TPH urgent (menor d’edat, menys comorbiditats acumulades)

Imatge David Vetter

Cribratge 
neonatal

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Síndrome hemofagocític primari
 Alta mortalitat 
 Depèn del tractament precoç i mesures de suport
 Si és primari, es beneficiarà de TPH

Criteris si ≥5/8 de:
1. Febre ≥ 38,5ºC
2. Esplenomegàlia
3. Citopènies
4. ↑ TG i/o ↓ fibrinogen
5. Ferritina > 500ug/l
6. sCD25 ≥ 2400U/ml
7. ↓/ǿ activitat citotòxica NK
8. Hemofagòcits a mo, LCR o ganglis

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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Conclusions
 Les infeccions (greus i/o recurrents, o per patògens poc habituals), son el signe d’alerta 

d’IDP més freqüent.

 Davant les infeccions, s’ha de fer un diagnòstic diferencial ampli (alteracions 
anatòmiques, ID secundària...) que inclou les IDP.

 Els antecedents familiars d’IDP son un signe d’alerta amb gran valor predictor.

 Cal no oblidar les manifestacions no-infeccioses de les IDP.

 La sospita d’una immunodeficiència combinada greu o la síndrome hemofagocítica son 
dues emergències per les que cal fer una derivació urgent. 

Signes d’alerta d’IDP en pediatria i adults
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