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Běžný variabilní imunodeficit (CVID) je heterogenní skupina onemocnění charakterizovaná 
poruchou tvorby protilátek a dysregulací imunitního systému. Vedle opakovaných infekcí 
patří k nejčastějším komplikacím autoimunitní onemocnění postihující především buňky 
krevní řady (idiopatická trombocytoipenická purpura, autoimunitní hemolytická anémie) a 
štítné žlázy (Gravsova choroba, Hashimotova choroba). Asociace CVID a diabetu mellitu 2. 
typu (T1D) však byla dosud popsán pouze v několika kazuistikách. 
      
V našem souboru pacientů s CVID jsme zachytily 2 pacienty s touto asociací. Auto- 
protilátky specifické pro T1D nebyly na začátku ani v průběhu onemocnění detekovány. U 
obou pacientů dignostika T1D vždy předcházela diagnóze CVID o několik let. Po zahájení 
imunoglobulinové substituční terapie došlo k významnému zlepšení stavu obou pacientů – 
snížení počtu infekcí, zlepšení kompenzace T1D s poklesem hodnoty glykovaného HbA1c. 
 
Na těchto pacientech ukazujeme možnou asociaci T1D jako autoimunitní komplikaci CVID. 
Potvrzujeme tím skutečnost, že T1D se může rozvinout i bez přítomnosti specifických 
autoprotilátek, v terénu těžkého protilátkového imunodeficitu. Tato skutečnost má mimo jiné 
dopad také na správné a včasné stanovení diagnózy, které významně ovlivňuje prognózu a 
vývoj jak CVID, tak T1D. Časná a důsledná terapie vede nejen k významnému snížení 
frekvence infekcí, ale dochází také ke zlepšení kompenzace T1D. Redukce infekčních 
komplikací bude pravděpodobně jedním ze základních mechanismů, nelze ale ani vyloučit 
imunomodulační vliv imunoglobulinů, který pozorujeme u autoimunitních procesů spojených 
s CVID. Prozatím ale nejsou dostupné zcela jasné výsledky, které by toto tvrzení potvrzovaly. 


