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DET SPESIFIKKE IMMUNSYSTEMET 



Hva er SCID? 

• SCID er en samling av over 20 forskjellige 
genetiske tilstander med alvorlig immunsvikt. 

• Insidensen er ca 1/50000-1/100000 

 

 



 
SCID 

 
Presenterer seg ofte de første månedene av livet med: 

• Dårlig vekst 

 



Feber 

 



Gjentatte infeksjoner  

 

 



Diare. Oppkast. 

 



Bleieutslett 



Lab funn ved SCID: 
 

• Lave hvite blodceller (mangler funksjonelle T-
celler) 

• Lave blodplater 

• Thymusskyggen mangler på rtg 

 



Hvorfor er det vanskelig å oppdage 
SCID? 



BEHANDLING 

• STAMCELLE TRANPLANTASJON 

• (GENTERAPI, ENZYM TERAPI) 



KILDER FOR STAMCELLE 



VEVSFORLIKELIG BENMARG 



STAMCELLE TRANSPLANTASJON 
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T-CELLERS UTVIKLING 



T-CELLE RESEPTOR EXCISION CIRCLES (TRECs) 

Nature Immunology 2000 



Genetic defects in T cell developement 

 

Genetics in Medicine (2004) 



Ønsker å starte screening for SCID 



Vanligste former 

• Det er flere former for SCID.  

• Den vanligste former er X-bundet, som kun affiserer 
gutter (T-,B+,NK-) 

• En annen form er JAK3 kinase, som har autosomal 
recessiv arvegang.  (T-, B+, NK-) 

• Andre former resulterer fra spontane mutasjoner 
eller forskjellige defekter. (RAG 1 og RAG 2 mutasjon, 
T-,B-, NK+) 

• Adenosin deaminase mangel (ADA deficiency) 



Fordeler med screening 

Tidlig diagnose kan også føre til at man unnlater 
å ta levende vaksiner som BCG, Rotavirus.  

 

 



BCG-vaksinasjon 

• Barn og yngre voksne som  

 har en eller begge foreldre fra land med høy 
forekomst av tuberkulose får BCG vaksine 

• Dette har ført til disseminert BCG infeksjon 
hos barn med SCID. 

• Hos noen av barna kan det være fatale følger 
av dette.  



UTSETTELSE AV BCG VAKSINASJON 

• BCG vaksinasjonen er flytter til 6 uker etter 
fødsel, slik at screening for SCID skal være 
utført før BCG vaksinasjonen utføres.  



Rotavirus  

• Affiserer barn fra 6-24 måneder 

• Disse barna får gastroenteritt med alvorlig 
diare og dehydrering. Ofte er 
sykehusinnleggelse nødvendig.  I noen tilfeller 
kan det føre til dødsfall.  

• Vaksinasjonen reduserer 
sykdomsalvorlighetsgrad og mortalitet.  

 



Kontraindikasjoner for vaksinasjon 

• Barn med alvorlige allergiske reaksjoner til 
vaksinasjon eller dets komponenter 

• Barn med sykehistorie om invaginasjon 

• Barn som har pågående gastroenteritt 

• SCID- spør om familiehistorie med 
dødsfall/immunsvikt 



ROTAVIRUS OG SCID 

Rapporterer langvarig og alvorlig sykdom hos barn med SCID.  



HVA SKJER VIDERE? 

• Vi har ønske om å starte et pilotprosjekt i 
starten av 2014 i Oslo/Akershus der vi gir 
tilbud om screening for SCID.  



Takk for oppmerksomheten! 

 



Spørsmål? 


