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Ocena poziomu immunoglobulin IgA i IgE u dzieci
z podejrzeniem choroby alergicznej
IgA and IgE serum levels in children with suspected allergy
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Badaniem objêto 110 dzieci w wieku 2-17 lat skierowanych do
Poradni Alergologicznej z dolegliwociami ze strony uk³adu
oddechowego oraz przewodu pokarmowego. Testy alergiczne,
wykonane metod¹ prick, u 53 dzieci by³y dodatnie. Ocenê poziomów
immunoglobulin IgA i IgE w surowicy przeprowadzono z powodu
istniej¹cych w¹tpliwoci klinicznych, dotycz¹cych stanu zdrowia
badanej grupy dzieci. Podwy¿szony ca³kowity poziom IgE
stwierdzono u 41 dzieci (37%), obni¿ony poziom IgA u 53 dzieci
(48%). Jednoczesny wzrost poziomu IgE i obni¿enie IgA wystêpowa³
u 17 sporód 110 badanych, tj. 15,4%. Porównano grupy dzieci
z obni¿onym poziomem IgA i podwy¿szonym poziomem IgE
ca³kowitym oraz potwierdzon¹ testami chorob¹ alergiczn¹. Nie
stwierdzono zale¿noci czêstszego wystêpowania podwy¿szonego
poziomu IgE u dzieci z obni¿onym poziomem IgA.
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The goal of the study was to assess total serum IgE and IgA levels
in children with allergy-like symptoms referred to allergy clinic.
The examinations were done in 110 children 2-17 years old suffering
from upper respiratory or alimentary tract symptoms. The skin prick
- tests were positive in 53 children. The IgA and IgE immunoglobulin
levels were also tested. In 37% the level of IgE was higher than normal.
In 48% the level of IgA was lower than normal. In 15,4% the higher
level of IgE and paralelly lower level of IgA were observed. The authors
did not find any correlation between total IgE and IgA levels in tested
patients.
Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(4), 274-277
Key words: children, allergic diseases, immunoglobulins IgA i IgE

S³owa kluczowe: dzieci, choroby alergiczne, immunoglobuliny IgA i IgE

Ró¿norodnoæ niedoborów odpornoci wynika ze z³o¿onoci odpowiedzi immunologicznej. Wg statystyk WHO
jedna na 500 osób rodzi siê z uszkodzeniem uk³adu odpornociowego [1]. Niedobory immunologiczne z przewag¹
zaburzeñ produkcji przeciwcia³ (dysgammaglobulinemie)
polegaj¹ na wybiórczym obni¿eniu w surowicy krwi jednego lub kilku rodzajów immunoglobulin przy prawid³owym lub podwy¿szonym poziomie pozosta³ych [1,2].
Najpowszechniejsz¹ nieprawid³owoci¹ tego rodzaju jest
selektywny niedobór IgA wystêpuj¹cy u jednej na 700
osób rasy bia³ej. Niedobór dotyczy zarówno surowiczej,
jak i wydzielniczej IgA [3]. Klinicznie powoduje on nawracaj¹ce zapalenia zatok przynosowych, zapalenia p³uc,
choroby przewodu pokarmowego, choroby autoimmunizacyjne, a tak¿e nowotwory. Niektóre przypadki niedoborów IgA mog¹ ust¹piæ samoistnie. Nie wszystkie osoby z niedoborami w zakresie tej immunoglobuliny wykazuj¹ objawy chorobowe.
Charakterystyczn¹ cech¹ atopii jest genetycznie uwarunkowana sk³onnoæ do wytwarzania swoistych prze-

ciwcia³ klasy IgE przeciwko alergenom zewn¹trzpochodnym [4]. Ocena ca³kowitego poziomu IgE w surowicy
krwi pe³ni rolê pomocnicz¹, ale nie jest jednoznacznie uznawana za podstawê diagnostyczn¹ chorób alergicznych.
Na poziom IgE w surowicy krwi wp³ywaj¹: predyspozycje
genetyczne, czynniki rodowiskowe (rodzaj alergenu, jego
stê¿enie, czas ekspozycji), czynniki ustrojowe (struktura b³on
luzowych i skóry, rasa, p³eæ i wiek), regulacja komórkowa
(sposób prezentacji antygenu, rozpoznanie przez komórki
T, generacja supresorowych komórek T) [5,6].
Jednoznaczna odpowied na pytanie na ile i czy istniej¹ce dolegliwoci zale¿¹ od choroby alergicznej czy
raczej wi¹¿¹ siê z nawracaj¹cymi zaka¿eniami, oraz jak
czêsto istniej¹ miêdzy nimi cis³e zale¿noci, jest szczególnie trudna w wieku dzieciêcym [7,8,9]. Dlatego zdecydowano o podjêciu analizy czêstoci wystêpowania niedoborów IgA oraz ich wspó³istnienia z podwy¿szonym
poziomem IgE u dzieci, kierowanych z podejrzeniem choroby alergicznej.
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PACJENCI I METODY
Badaniami objêto grupê 110 dzieci w wieku od 2 roku
¿ycia do 17 lat, skierowanych do Poradni Alergologicznej
przy Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej AM w £odzi z podejrzeniem choroby alergicznej a zg³aszaj¹cych dolegliwoci ze strony dróg oddechowych i/lub przewodu pokarmowego.
W losowo wybranej grupie 110 dzieci by³o 65 ch³opców oraz 45 dziewcz¹t. W poszczególnych przedzia³ach
wiekowych: do 2 roku ¿ycia - 1 dziecko, od 3 do 4 lat - 18
dzieci, od 5 do 7 lat - 22, od 8 do 10 lat - 34, oraz powy¿ej
10 lat - 35 dzieci. U wszystkich dzieci wykonano badanie
podmiotowe i przedmiotowe. Diagnostykê alergologiczn¹
badanej grupy przeprowadzono w oparciu o wyniki testów skórnych, wykonanych metod¹ prick, obejmuj¹cych
24 alergeny inhalacyjne i pokarmowe firmy Allergopharma. Oznaczono te¿ poziomy immunoglobulin A, M i G
w surowicy krwi metod¹ turbidymetryczn¹, przy u¿yciu
testów firmy Behring oraz IgE z wykorzystaniem mikrocz¹stek (MEIA), przy u¿yciu testów firmy Abbott, zgodnie z instrukcj¹ producentów.
Otrzymane wyniki odnoszono do wartoci prawid³owych wg Uffelmana [10], zweryfikowanych w Pracowni Immunologicznej Szpitala Klinicznego Nr 4 AM w £odzi dla populacji ³ódzkiej (tab.I).

U 53 (48%) sporód 110 badanych stwierdzono dodatni wynik testu skórnego z alergenami. U 42 dzieci by³y
to odpowiedzi poliwalentne na alergeny roztoczy kurzu
domowego i py³ków traw, w tym u 12 dzieci tak¿e pleni.
U 8 dzieci stwierdzono dodatni wynik testu skórnego tylko na py³ki traw, u dwojga tylko na roztocza kurzu domowego, u jednego na sieræ zwierz¹t.
Ogó³em sporód 110 badanych dzieci u 53 (48%)
stwierdzono obni¿ony poziom IgA, u 41 (37%) podwy¿szony poziom IgE ca³kowitego. U 12 dzieci z dodatnim
wynikiem testów skórnych na alergeny, poziom IgE mieci³ siê w granicach normy. Dzieci te klinicznie manifestowa³y niewielkie dolegliwoci ekspozycyjne, lub wrêcz
w¹tpliwy by³ zwi¹zek zg³aszanych dolegliwoci z alergenem daj¹cym dodatni wynik testu skórnego. Jednoczesny
wzrost poziomu IgE i obni¿enie IgA wystêpowa³o u 17
sporód 110 badanych tj, 15,4% dzieci (6 dziewcz¹t oraz
11 ch³opców) (ryc.1). Oceniaj¹c powy¿sze dane w przedzia³ach wiekowych w wieku 2-4 lata by³o 6 dzieci, w wieku 5-7 lat  5 dzieci, w grupie 8-10 lat  jedno dziecko
oraz powy¿ej 10 lat  5 dzieci.
W grupie dzieci z podwy¿szonym poziomem IgE i obni¿onym IgA, stwierdzono dodatni wynik testów skórnych
z alergenami. Klinicznie zg³aszane dolegliwoci mog³y odpowiadaæ (w znacznym stopniu) ekspozycji na alergen
i rozwijaj¹cemu siê zapaleniu alergicznemu, lecz w tej gruTabela I. Wartoci prawid³owe IgA dla populacji ³ódzkiej stoso- pie dzieci obserwowano najwiêksz¹ redni¹ czêstoæ
wane w Pracowni Immunologicznej Szpitala Klinicznego Nr 4 wynosz¹c¹ 9,96+1,11 rocznie przypadków zaka¿eñ (wiw £odzi
rusowych lub bakteryjnych).
rednia czêstoæ zaka¿eñ (na podstawie informacji
Wiek (lata)
IgA mg/ml
z wywiadu) w grupie dzieci z podwy¿szonym poziomem
1-2
1,005+0,645
IgE i prawid³owym IgA wynosi³a 7,25+1,07 przypadków.
2-3
0,90+0,45
W grupie dzieci z obni¿onym poziomem IgA i prawid³o3-4
1,31+0,79
wym IgE rednia czêstoæ zaka¿eñ wynosi³a 9,44+1,08,
4-5
1,36+0,84
natomiast w grupie dzieci z prawid³owym poziomem IgA
5-6
1,50+0,67
i IgE  7,05+1,06.
6-7
1,52+0,87
Oceniaj¹c testem t-studenta powy¿sze grupy nie
7-8
1,67+0,93
stwierdzono
znamiennych statystycznie ró¿nic w czêci
8-9
1,54+0,46
zaka¿eñ
miêdzy
grupami dzieci z obni¿onym poziomem
9-10
1,46+0,76
IgA niezale¿nie od stê¿enie ca³kowitego IgE (poni¿ej nor10-11
1,73+0,82
11-12
12-13
13-14
14-15
>15

2,16+1,08
2,16+1,08
2,7+1,8
2,7+1,8
2,7+1,8

WYNIKI
Na podstawie wywiadu u 48 dzieci stwierdzono nawracaj¹ce nie¿yty nosa i górnych dróg oddechowych (od
6 do 14 rocznie), u 27 powtarzaj¹ce siê zapalenia oskrzeli
i p³uc (od 1 do 5 rocznie), u 12 dolegliwoci dotycz¹ce
przewodu pokarmowego, a u 23 wszystkie te dolegliwoci jednoczenie (z ró¿nym nasileniem w zale¿noci od
lokalizacji).

IgA↓
53

IgA↓
IgE↑
17

IgE↑
41

IgA i IgE
norma
33

Ryc. 1. Liczba chorych z podwy¿szonym (↑), obni¿onym (↓)
lub prawid³owym poziomem immunoglobulin IgA i IgE w badanej grupie dzieci
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my, czy te¿ w granicach normy) (p=0,09; p>0,05). Natomiast istotne statystycznie ró¿nice (p<0,005) wystêpowa³y
w odniesieniu do czêstoci zaka¿eñ u dzieci z podwy¿szonym poziomem IgE w zale¿noci od prawid³owego lub
obni¿onego poziomu IgA. Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie ró¿nicy pomiêdzy podwy¿szonym poziomem IgE ca³kowitego (a tak¿e dodatnich wyników testów z alergenami) u dzieci z obni¿onym poziomem IgA,
a podwy¿szonym poziomem IgE u dzieci, które mia³y prawid³owe poziomy IgA (tab. II).
Tabela II. Zale¿noæ poziomów immunoglobulin IgA i IgE
u badanych dzieci
IgA  obni¿one

IgA  wartoci

17

24

36

33

poziomy

IgE  podwy¿szone
poziomy
IgE  wartoci
prawid³owe

prawid³owe

Ocena statystyczna: p>0,05 (p=0,374; p=0,792)

DYSKUSJA
Wzajemny wp³yw chorób alergicznych, przede wszystkim astmy oskrzelowej i zaka¿eñ wirusowych w obrêbie
dolnych i górnych dróg oddechowych jest powszechnie
omawiany i udowodniony [11,12]. Uwa¿a siê, ¿e zaka¿enia wirusowe nasilaj¹ alergiczne odczyny zapalne poprzez
indukcjê lub promocjê tych czynników, które bior¹ udzia³
zarówno w natychmiastowej, jak i pónej reakcji na alergen. Liczne prace przedstawiaj¹ wyniki podkrelaj¹ce
zwiêkszon¹ wra¿liwoæ dróg oddechowych podczas zaka¿eñ wirusowych [13]. Jednak nie wszystkie zaka¿enia
(w tym tak¿e wirusowe) musz¹ powodowaæ rozwój chorób alergicznych. Z badañ epidemiologicznych wynika, ¿e
atopia rzadziej wystêpuje u osób, które np.: przeby³y ospê
lub maj¹ dodatni odczyn tuberkulinowy [14]. Powszechne pogl¹dy dotycz¹ce wzrostu czêstoci wystêpowania
chorób alergicznych w populacjach o wy¿szym standardzie ¿yciowym wi¹¿¹ siê z mniejsz¹ czêstoci¹ zaka¿eñ
bakteryjnych (szczególnie w wieku wczesnodzieciêcym)
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i ich aktywnym leczeniem [15]. Zaka¿enia wirusowe i bakteryjne zwi¹zane s¹ z aktywacj¹ odpowiedzi immunologicznej typu Th1, natomiast schorzenia atopowe z odpowiedzi¹ typu Th2. Bior¹ce udzia³ w reakcjach atopowych
limfocyty Th2 wydzielaj¹ m.in. IL-4, która hamuje odpowied typu Th1. Limfocyty Th 2 wydzielaj¹ jednak tak¿e
IL-6, co umo¿liwia stymulacjê produkcji IgA, która pe³ni
rolê ochronn¹ na powierzchni b³on luzowych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego [16,17].
Pomimo, ¿e w wielu pracach wymienia siê choroby
alergiczne jako czêciej wystêpuj¹ce u osób z zaburzeniami odpornoci, nie uda³o nam siê znaleæ jednoznacznych statystyk oceniaj¹cych czêstoæ wystêpowania niedoborów IgA u dzieci z atopi¹. W analizowanym przez
nas materiale nie stwierdzilimy istotnej statystycznie ró¿nicy pomiêdzy podwy¿szonym poziomem IgE ca³kowitego (a tak¿e dodatnich wyników testów z alergenami)
u dzieci z obni¿onym poziomem IgA, a podwy¿szonym
poziomem IgE u dzieci, które mia³y prawid³owe poziomy
IgA (tab. II). Podobnie ocena czêstoci wystêpowania
zaka¿eñ by³a zbli¿ona u dzieci z obni¿onym IgA, niezale¿nie od poziomu IgE. Natomiast istotne statystycznie ró¿nice w iloci zaka¿eñ pomiêdzy grupami dzieci z podwy¿szonym poziomem IgE zale¿ne od obni¿enia lub prawid³owego poziomu IgA pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e nawracaj¹ce zaka¿enia koreluj¹ z poziomem IgA, a mniejsz¹
rolê nale¿y przypisywaæ atopii. Wydaje siê, ¿e o ile zaka¿enia wirusowe maj¹ jednoznaczny wp³yw na nasilenie
lub ujawnienie objawów choroby alergicznej to wzrost
czêstoci chorób alergicznych nie jest równoznaczny
z obni¿eniem poziomu IgA (przynajmniej w alergii IgE-zale¿nej). Jednoczenie jednak ocena poziomu immunoglobulin, a szczególnie IgA, jest niezbêdna dla wyjanienia czêstoci zaka¿eñ wystêpuj¹cych u pacjentów. Dotyczyæ to
mo¿e zarówno powtarzaj¹cych siê infekcji wirusowych, jak
i przewlekaj¹cych siê zaka¿eñ bakteryjnych, czy wrêcz
rozwoju przewlek³ego zaka¿enia (szczególnie czêsto zlokalizowanego u dzieci w obrêbie migda³ków czy zatok przynosowych) [2,18]. Niezale¿nie od braku prostej zale¿noci
pomiêdzy poziomami IgA i IgE skutki niedoborów odpornoci powoduj¹ce wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania zaka¿eñ mog¹ mieæ wp³yw na przebieg choroby alergicznej.
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