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Jaka jest rola immunoglobuliny A w alergii dróg
oddechowych?
The relevance of IgA in airway allergies
MAGDALENA HAMERA-S£YNARSKA, BO¯ENA TARCHALSKA -KRYÑSKA
Katedra i Zak³ad Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej, ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28, 00-927 Warszawa
IgA jest najliczniej wystêpuj¹c¹ immunoglobulin¹ w wydzielinach
i bierze aktywny udzia³ w obronie b³on luzowych przed zaka¿eniami
wirusowymi i bakteryjnymi. Przeciwdzia³a absorpcji antygenów
i alergenów. Op³aszczaj¹c alergeny blokuje ich ³¹czenie siê
z immunoglobulinami IgE hamuj¹c reakcjê alergiczn¹. Wiele przes³anek
wskazuje, ¿e niedobór IgA jest jednym z elementów zwi¹zanych
z rozwojem alergii. U noworodków, których matki maj¹ pokarm
zawieraj¹cy mniejsze iloci IgA, czêciej obserwuje siê rozwój chorób
alergicznych. Niejednoznaczne i wymagaj¹ce potwierdzenia jest
znaczenie wzrostu IgA w przebiegu immunoterapii. Rola IgA w
patogenezie chorób alergicznych wymaga dalszych badañ.
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IgA is predominant among secreted immunoglobulins and plays
an active role in immunity defence on mucosa surfaces. It prevents
from the absorption of antigens and allergens into mucosa, and inhibits
IgE dependent allergic reaction. There is some evidence that IgA
deficiency plays a role in etiopathogenesis of allergic diseases. Low
IgA in human milk may predispose the infant to development of
allergy. Both the role of IgA response in immunotherapy and its role in
allergic diseases are still unclear and they merit further research.
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Immunoglobulina A jest przeciwcia³em, którego
organizm ludzki wytwarza najwiêcej. £¹czna dzienna
produkcja u doros³ego cz³owieka wynosi rednio 4,4 g
i przekracza piêciokrotnie iloæ wszystkich innych immunoglobulin razem wziêtych. IgA obecna w surowicy krwi,
która jest produkowana przez komórki plazmatyczne szpiku, stanowi zaledwie jedn¹ trzeci¹ ca³oci (tab. I).
Tabela I. Immunoglobuliny (Schwarz 1977, Jakóbisiak 1995)
IgG

IgA

IgM

Stê¿enie w surowicy
krwi, mg/ml

12,2

2,5

0,93

Dzienna produkcja,
g/70kg m.c.

3

3,6-9,2

-

Masa cz¹steczkowa
Czas pó³trwania (dni)
Przechodzenie
przez ³o¿ysko

IgD

IgE

0,023 0,0001
-

-

140000 160000 900000 180000 200000
23
Tak

5,8
Nie

5,1
Nie

2,8
Nie

2,7
Nie

Pozosta³e dwie trzecie wytwarzane przez komórki plazmatyczne b³on luzowych nosz¹ nazwê wydzielniczego
IgA (sIgA) i s¹ wydalane z wydzielinami surowiczo-luzowymi organizmu (ryc.1, 2, 3). sIgA jest najliczniej wystêpuj¹c¹ immunoglobulin¹ w wydzielinach [1].

Immunoglobulina A wystêpuje w osoczu cz³owieka
w 95% w postaci monomeru. Monomeryczne IgA jest
zbudowane z dwóch lekkich i dwóch ciê¿kich ³añcuchów.
Budowa ³añcuchów lekkich jest wspólna dla immunoglobulin wszystkich klas.
Pozosta³y procent stanowi¹ formy polimeryczne po³¹czone za pomoc¹ mostków dwusiarczkowych i posiadaj¹ce
³¹cz¹cy ³añcuch J, polipeptyd bogaty w cysteinê.
Najczêciej s¹ to dimery.
W wydzielinach luzowo-surowiczych IgA wystêpuj¹ przede wszystkim w postaci dimerów zwi¹zanych jeszcze z fragmentem wydzielniczym. Jest to fragment odpowiedzialny za transcytozê polimerycznych IgA i IgM przez
barierê nab³onka. Fragment wydzielniczy jest tak¿e istotnym stabilizatorem struktury sIgA i podnosi jej odpornoæ
na proteolizê [2].
Istniej¹ dwie podklasy immunoglobulin A: IgA1 i IgA2
(tab. II). IgA2 wystêpuje w dwóch allotypowych formach
IgA2m [1] i IgA2m [2]. IgA wystêpuj¹ce w surowicy to
w ok. 90% IgA1, natomiast w wydzielinach luzowo-surowiczych obydwie podklasy wystêpuj¹ w równych proporcjach. £añcuch ciê¿ki ludzkiego IgA1 i IgA2 ró¿ni siê
tylko 22 aminokwasami, g³ównie brakiem 13 aminokwasów w miejscu zawiasowym IgA2. Ta odmienna budowa
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Ryc. 1. Produkcja immunoglobulin w gruczo³ach b³ony luzowej nosa (wg Brandtzaeg 1992).
IgG
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Ryc. 2. Produkcja immunoglobulin w gruczole ³zowym (wg
Brandtzaeg 1992)
IgG
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Ryc. 3. Produkcja immunoglobulin w gruczole sutkowym (wg
Brandtzaeg 1992)

regionu zawiasowego IgA2 czyni je odpornymi na dzia³anie enzymów bakteryjnych. Wykszta³cenie siê podklasy
IgA2 nale¿y uznaæ za mechanizm przeciwstawiania siê
wirulencji bakterii potencjalnie nam zagra¿aj¹cym, jak np.:
S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis, N. gonorrhoeae. Proteinazy produkowane przez te bakterie
s¹ zdolne do rozk³adu ludzkiego IgA1 [2].
Tabela II. Rozmieszczenie immunocytów produkuj¹cych IgA1
i IgA2 (Brandtzaeg 1992)
Gruczo³y b³ony luzowej nosa
Gruczo³ ³zowy
Gruczo³ sutkowy

IgA1
93%
80%
60%

IgA2
7%
20%
40%
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Skutecznoæ sIgA w obronie b³on luzowych przed
zaka¿eniami jest zwi¹zana tak¿e ze zdolnoci¹ neutralizowania cz¹stek wirusów i toksyn oraz efektywn¹ aglutynacj¹ bakterii przez formy polimeryczne IgA. Mog¹ one
nieswoicie chroniæ b³ony luzowe poprzez blokowanie
receptorów bakteryjnych, uniemo¿liwiaj¹c adhezjê bakterii do komórek nab³onka [1]. Przeciwdzia³aj¹ te¿ absorpcji antygenów i potencjalnie alergizuj¹cych cz¹steczek. Op³aszczaj¹c alergen blokuj¹ jego ³¹czenie z immunoglobulinami IgE i w konsekwencji hamuj¹ reakcjê alergiczn¹ [3].
Ostatnie doniesienia sugeruj¹ bardziej aktywny udzia³
IgA w obronie immunologicznej ni¿ dotychczas uwa¿ano.
Teza o pasywnej roli surowiczego IgA powsta³a zapewne na podstawie obserwacji, ¿e niedobór IgA wystêpuje
relatywnie czêsto i zwykle nie jest po³¹czony z wyranym
upoledzeniem odpornoci organizmu. IgA mog¹ jednak
aktywowaæ komplement, wewn¹trzkomórkowo neutralizowaæ wirusa i hamowaæ jego uwalnianie [2,4]. Dimery
IgA wytwarzane w b³onie luzowej mog¹ uczestniczyæ
w eliminowaniu antygenów, np.: pokarmowych przedostaj¹cych siê do b³ony luzowej ze wiat³a jelita [4].
Podwy¿szony poziom immunoglobuliny A w surowicy stwierdza siê w chorobach reumatycznych i w innych
chorobach autoimmunologicznych, chorobach w¹troby,
przewlek³ych infekcjach oraz AIDS. W chorobach autoimmunologicznych i w nefropatii IgA wystêpuj¹ w roli
patogenu jako kompleksy immunologiczne zawieraj¹ce
IgA [2].
Ca³kowite IgA jest zdecydowanie wy¿sze w BAL
u chorych na idiopatyczne w³óknienie p³uc, sarkoidozê
i z rakiem p³uc [5,6].
U pacjentów z izolowanym niedoborem IgA obserwujemy jednoczenie niedobór sIgA, który jednak w zadowalaj¹cy sposób mo¿e byæ kompensowany przez
wzmo¿on¹ produkcjê sIgM. Taki mechanizm kompensacyjny uruchamia siê u chorych w b³onie luzowej jelita
i u czêci pacjentów w b³onie luzowej dróg oddechowych.
W tej grupie chorych nie wystêpuj¹, lub bardzo rzadko,
infekcje dróg oddechowych. Spowodowane jest to prawdopodobnie przejêciem funkcji obrony miejscowej b³on
luzowych przez sIgM. Natomiast u czêci chorych w b³onie luzowej dróg oddechowych znajdujemy ogromn¹ iloæ
plazmocytów produkuj¹cych IgD. IgD nie wystêpuje w postaci wydzielniczej i chorzy ci s¹ predysponowani do nawracaj¹cych infekcji dróg oddechowych. Pacjenci, u których dochodzi do zastêpczej produkcji IgD lub te¿ nie wytwarzaj¹ ¿adnego mechanizmu kompensuj¹cego, prezentuj¹ objawy kliniczne podobne do pacjentów z hypogammaglobulinemi¹ [7].
Ró¿norodne reakcje organizmu na tê sam¹ patologiêniedobór IgA − sugeruj¹, ¿e istniej¹ ogromne osobnicze
odmiennoci w produkcji przeciwcia³ wydzielniczych.
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Interesuj¹ca pod wzglêdem terapeutycznym jest mo¿liwoæ wzmagania odpornoci na infekcje dróg oddechowych poprzez immunizacjê doustn¹. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ prekursory plazmocytów produkuj¹cych IgA po
stymulacji mog¹ migrowaæ z kêpek Peyera i innych czêci GALT do wydzielniczych czêci górnych dróg oddechowych. Miejsce produkcji IgA nie zawsze jest miejscem odpowiedzi na antygen [8].
Immunoglobulina A w drogach oddechowych
IgA w wydzielinach dróg oddechowych jest produkowana miejscowo przez komórki plazmatyczne zlokalizowane w blaszce w³aciwej b³ony luzowej i transportowana do wydzieliny na powierzchni nab³onka [8]. Ponad
80% IgA znajduj¹cego siê w drogach oddechowych to
jego postaæ wydzielnicza, która w ponad 90% produkowana jest miejscowo [3]. W wydzielinie luzowej nosa
immunoglobulina A stanowi 50% wszystkich zawartych
w niej bia³ek [9].
Miejscowe wydzielanie IgA zwi¹zane jest z porami
dnia (ryc. 4). Badaj¹c wydzielinê z jam nosa pobieran¹
co 2 godziny stwierdzono, ¿e w ci¹gu nocy wartoci stê¿eñ IgA s¹ wy¿sze ni¿ w ci¹gu dnia [10,11].
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proteazy. Dodatkowym czynnikiem sprawczym mo¿e byæ
zmniejszona mo¿liwoæ odpowiedzi na dzia³anie proteazy
IgA1 z udzia³em przeciwcia³ neutralizuj¹cych enzymy [13].
Prawid³owo dzia³aj¹ce sIgA, poprzez wi¹zanie antygenów na powierzchni luzówki, blokuj¹ wch³anianie antygenu. U alergików rozwój systemu obronnego zwi¹zanego z sIgA nastêpuje póniej ni¿ u zdrowych [17]. Zwiêkszone przenikanie antygenów przez powierzchniê b³on luzowych z powodu sta³ej lub czasowo obni¿onej produkcji
IgA mo¿e u³atwiaæ rozwój alergii [16].
Immunoglobulina A w mleku matki a rozwój alergii
W mleku matki znajduje siê wiele swoistych sIgA
skierowanych przeciw najczêciej wystêpuj¹cym antygenom pokarmowym, bakteriom i wirusom (ryc. 3). Obecnoæ tych przeciwcia³ ma najwiêksze znaczenie w okresie, gdy noworodkowy uk³ad pokarmowy nie produkuje
wystarczaj¹cej iloci w³asnych przeciwcia³ (ryc. 5).
% poziomu Ig doros³ego
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Ryc. 4. Dobowe zmiany wydzielania sIgA (wg Passali 1988)

W b³onie luzowej nosa i oskrzeli przewa¿a produkcja
IgA1 (tab. II) [12]. H. influenzae, S. pneumoniae,
N. meningitidis produkuj¹ specyficzne proteazy rozk³adaj¹ce IgA1. Jednoczenie s¹ to bakterie czêsto wywo³uj¹ce infekcyjne choroby górnych dróg oddechowych, co
mo¿e byæ zwi¹zane z niszczeniem przez enzymy bakteryjne miejscowej odpornoci zwi¹zanej z sIgA1.
U dzieci rodziców z atopi¹ fizjologiczny niedobór IgA
w wieku noworodkowym jest bardziej zaznaczony ni¿
u dzieci bez wywiadu rodzinnego w kierunku atopii [13].
Relatywnie niskie stê¿enia, jakkolwiek w granicach normy, obserwuje siê u noworodków z nasilonymi objawami
alergii [14]. Badania przeprowadzone z udzia³em starszych
dzieci i doros³ych nie wykaza³y ró¿nicy w poziomie sIgA
pomiêdzy atopikami i nieatopikami [13,15].
U dzieci z atopi¹, pomimo ¿e poziom IgA1 w nosogardle jest taki sam jak w grupie kontrolnej, to sIgA1
w przewa¿aj¹cej czêci wystêpuje w postaci produktów
rozpadu [13,16]. Niektórzy t³umacz¹ to kolonizacj¹ w okresie noworodkowym nosogard³a bakteriami produkuj¹cymi
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Ryc. 5. Produkcja immunogobulin w pierwszym roku ¿ycia (wg
Jakóbisiaka 1995)

Matczyne sIgA chroni¹ noworodka, ³¹cz¹c siê z receptorami zlokalizowanymi na enterocytach, blokuj¹ przenikanie antygenów do niedojrza³ego nab³onka jelita [18].
Najwy¿sze wartoci IgA w mleku matki stwierdza siê
w ci¹gu kilku pierwszych dni po porodzie, a nastêpnie jej
iloæ ulega zmniejszeniu.
W pokarmie matek noworodków, u których rozwija
siê alergia na bia³ka mleka krowiego, znajduj¹ siê mniejsze iloci IgA, ni¿ u matek dzieci zdrowych. Natomiast
wartoci swoistych IgA skierowanych przeciw antygenom bia³ek mleka krowiego s¹ porównywalne w mleku
matek, u dzieci których rozwija siê alergia i matek dzieci
zdrowych. Stwierdzana iloæ IgA nie zale¿y od statusu
alergicznego matki [19,20].
Istnieje wiele prac potwierdzaj¹cych, ¿e atopia matki
ma istotny wp³yw na jakoæ mleka. Mleko matek z alergi¹ jest ubo¿sze, zawiera mniejsze iloci swoistych IgA
skierowanych przeciw bia³ku jaja kurzego, które jest silnym alergenem [21].
W mleku matek z pe³noobjawow¹ alergi¹ mniej jest
przeciwcia³ skierowanych przeciw beta-laktoglobulinie, ale
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takie same wartoci przeciwcia³ przeciw kazeinie, co
w mleku zdrowych matek [22].
U noworodków matek z wywiadem alergicznym
stwierdza siê obni¿ony poziom IgA w surowicy i podwy¿szony poziom IgE w krwi pêpowinowej [22]. W linie takiego noworodka przed pierwszym karmieniem znajduje
siê podwy¿szone stê¿enia sIgA skierowanej przeciw antygenom bia³ek mleka krowiego: kazeinie i beta-laktoglobulinie (nieznamienne) [22].
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z nosa jest wy¿sze, ni¿ u chorych z objawami ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa [32,36].
Zdecydowany wzrost stê¿enia sIgA w wydzielinie
z nosa nastêpuje w 10 min. po ekspozycji na alergeny cedru japoñskiego i powraca do stê¿eñ sprzed ekspozycji po
godzinie [37].
W pop³uczynach z nosa pacjentów z alergi¹ na ambrozjê przed sezonem pylenia znajduj¹ siê nanogramowe
iloci swoistego sIgA [38]. Po rozpoczêciu sezonu wartoci sIgA rosn¹ i osi¹gaj¹ maksymalne stê¿enie (20-krotny
wzrost).
Nastêpnie IgA powraca do wartoci wyjcioImmunoglobulina A w alergii
wych.
W
analogiczny sposób zmienia siê eozynofilia
Nie znalaz³a potwierdzenia hipoteza [13,15], ¿e w pow
pop³uczynach
z nosa. Stê¿enie IgE pozostaje na sta³ym
równaniu z grup¹ kontroln¹ pacjenci z alergi¹ maj¹ znaczpoziomie [39].
nie obni¿ony poziom sIgA w pop³uczynach z nosa [17].
Wydaje siê, ¿e sIgA jest silnym stymulatorem degraZosta³o natomiast udowodnione, ¿e alergen zwi¹zany
z sIgA traci swoj¹ zdolnoæ do wywo³ania reakcji aler- nulacji eozynofilów i wraz z eozynofilami odgrywa pewn¹
rolê w patogenezie zapalenia alergicznego tocz¹cego siê
gicznej u pacjentów z nadwra¿liwoci¹ [23,24].
Wzmo¿one wydzielanie sIgA skierowanego przeciw w b³onach luzowych [37]. Wed³ug Reeda i wsp. cytotoksycznoæ eozynofilów zale¿na od sIgA odgrywa znaantygenom py³ków brzozy w wydzielinach z oka i nosa
powoduje eliminacjê antygenów na powierzchni b³on lu- cz¹c¹ rolê w zapaleniu alergicznym [39].
U chorych na astmê ze stwierdzan¹ w plwocinie eozyzowych [23,24]. Wzrost stê¿enia swoistych sIgA skieronofili¹,
obserwuje siê wyranie wiêksze stê¿enia sIgA oraz
wanych przeciw antygenom ambrozji zaobserwowano
u zdrowych ochotników, ale nie mierzono tego u pacjen- bia³ka kationowego eozynofilów, eozynofilowej peroksydazy i neurotoksyny pochodz¹cej z eozynofilów, w potów z alergi¹ na ambrozjê [25].
równaniu z plwocin¹ otrzyman¹ w grupie kontrolnej
Jako jeden z mechanizmów dzia³ania immunoterapii
doustnej podaje siê wzmo¿on¹ produkcjê swoistej wydziel- i u pacjentów z astm¹ bez eozynofilii [40]. Na powierzchni
eozynofilów stwierdzono obecnoæ receptorów dla
niczej IgA [17]. W wyniku doustnej immunoterapii py³kami traw wystêpuje istotny wzrost liczby komórek plazma- IgA [39].
Palenie tytoniu zmniejsza produkcjê IgA i IgG, a zwiêktycznych produkuj¹cych IgA w b³onie luzowej nosa, w porównaniu z grup¹ kontroln¹ otrzymuj¹c¹ placebo [9]. sza IgE, a tym samym predysponuje do infekcji i powstaWzrost IgA w wydzielinie z nosa wystêpuje po immuno- wania nadwra¿liwoci [8].
terapii donosowej [26,27,28,29,30]. Zmiany wartoci parametrów immunologicznych nie wi¹¿¹ siê z popraw¹ kli- Podsumowanie
niczn¹ [26,27,28,29,30]. Pozajelitowa immunoterapia poTeoretyczne uzasadnienie, ¿e choroby alergiczne zwi¹woduje wzrost swoistych IgA i sIgA w wydzielinie z nosa,
zane s¹ z niedoborem IgA opiera siê na trzech przes³anale zmiany immunologiczne nie koreluj¹ z popraw¹ klikach:
niczn¹ [31]. Zmiany w stê¿eniu IgA mog¹ równie¿ zale1. Niedobór IgA sprzyja zwiêkszonej penetracji makro¿eæ od rodzaju zastosowanej szczepionki [32].
cz¹steczek przez b³ony luzowe;
Istniej¹ równie¿ doniesienia o braku wzrostu stê¿enia
2. Czêstsze wystêpowanie niedoboru IgA lub obni¿ony
IgA w czasie pazajelitowej immunoterapii. Podczas odpoziom sIgA w wydzielinie z nosa jest obserwowany
czulania alergenami tymotki stwierdzono wzrost stê¿enia
u atopików;
IgA w surowicy krwi, ale nie stwierdzono tego wzrostu
3. Relatywnie niskie stê¿enia, jakkolwiek w granicach
w wydzielinie b³ony luzowej nosa [33]. W badaniach
normy, obserwuje siê u noworodków, które maj¹ barTaudorfa i wsp. stosowanie doustnej immunoterapii u padziej nasilone objawy alergii.
cjentów z alergi¹ na py³ki brzozy nie spowodowa³o znaKarmienie piersi¹ zmniejsza czêstoæ wystêpowania
cz¹cego wzrostu stê¿enia IgA w linie i ³zach, zarówno
chorób atopowych i alergii na bia³ko mleka krowiego
u chorych, jak i w grupie kontrolnej [3].
w pierwszych latach ¿ycia. Wród noworodków, których
W wydzielinie z nosa chorych na py³kowicê znajduj¹ matki maj¹ pokarm zawieraj¹cy mniejsze iloci IgA czêsiê wykrywalne iloci swoistych immunoglobulin IgG, IgM ciej obserwuje siê rozwój chorób alergicznych. Badania
i IgA skierowanych przeciwko antygenom py³ków, a u osób niektórych autorów potwierdzaj¹, ¿e jakoæ mleka matki
zdrowych swoistych immunoglobulin nie ma [34,35]. jest cile zwi¹zana z jej statusem atopowym, ale nie
U chorych z alergicznym sezonowym nie¿ytem nosa, pod- wszystkim uda³o siê to udowodniæ. Wymaga to dalszych
czas wystêpowania objawów, stê¿enie IgA w wydzielinie badañ klinicznych.
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Podobnie niejednoznaczna jest rola IgA w skutecznoci immunoterapii, zw³aszcza sIgA wydzielanej przez b³onê luzow¹ nosa. Niektórzy autorzy obserwuj¹ znacz¹cy
wzrost stê¿enia tej immunoglobuliny w czasie podawania
alergenów, natomiast inni nie obserwuj¹ tej zale¿noci.
Zmiany stê¿enia IgA nie koreluj¹ z obserwowan¹ popraw¹ kliniczn¹.
Pocz¹tkowo sugerowano, ¿e alergia jest spowodowana
wy³omem w mechanizmie obronnym i nierozpoznanym

niedoborem IgA − jako czynnikiem sprawczym. Obecnie
wiadomo, ¿e niedobór IgA jest tylko jednym z elementów
zwi¹zanych z rozwojem alergii, ale nie potwierdzono jednoznacznie czy jest on zjawiskiem pierwotnym czy wtórnym [41].
Rola IgA w patogenezie chorób alergicznych wymaga dalszych badañ.
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