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IgE w niedoborach odpornoci

Rola IgE zosta³a najlepiej poznana w ró¿nych chorobach alergicznych. Jej etiopatogenetyczna rola w innych schorzeniach, w których równie¿ stwierdza siê podwy¿szone poziomy IgE jest ciagle niejasna i stanowi przedmiot wielu badañ. W
poni¿szej pracy omówiono zaburzenia syntezy IgE obserwowane w pierwotnych
niedoborach odpornoci (PID).

IgE in immunodeficiency diseases
The role of IgE is well known in allergic diseases. However, the exact biological
role of IgE in other conditions with increased level of this immunoglobulin is still
unclear. This paper will focus on IgE abnormalities in primary immunodeficiency
diseases (PID).

Immunoglobulina E (IgE) zosta³a odkryta w pónych latach
60-tych [1]. Od tej pory zaburzenia syntezy IgE zosta³y zaobserwowane w chorobach alergicznych, zaka¿eniach bakteryjnych,
grzybiczych, paso¿ytniczych, w schorzeniach autoimmunizacyjnych, nowotworowych, w chorobie przeszczep przeciw biorcy, w
pierwotnych i wtórnych niedoborach odpornoci [2].
O ile rola IgE chorobach alergicznych jest znana, o tyle jej
udzia³ w patomechanizmie pozosta³ych schorzeñ jest ci¹gle niewyjaniony.
Poni¿ej przedstawiono przyk³ady PID, którym towarzysz¹ zaburzenia syntezy IgE.
Pierwotne niedobory odpornoci z podwy¿szonym
poziomem IgE
Dok³adny patomechanizm zwiêkszonej syntezy IgE w zaburzeniach odpornoci jest nieznany. Jedna z hipotez zak³ada, ¿e
przyczyn¹ mo¿e byæ nadmiar limfocytów Th2 i/lub ich cytokin,
b¹d niedobór limfocytów Th2 i/lub ich cytokin, co prowadzi do
zmiany izotypu produkowanych przez limfocyty B immunoglobulin via IL-4 i syntezê IgE [3]. Koncepcja ta t³umaczy³aby zarówno
zwiêkszon¹ podatnoæ na zaka¿enia jak i podwy¿szony poziom
IgE obserwowany w niektórych niedoborach odpornoci.
W zespole DiGeorge'a, który jest klasycznym niedoborem
odpornoci komórkowej z obni¿on¹ iloci¹ limfocytów T i zaburzeniami w proporcjach ich subpopulacji, podwy¿szone poziomy
IgE obserwuje siê u ponad 30% chorych, aczkolwiek rzadko towarzysz¹ im objawy alergiczne.
Cech¹ charakterystyczn¹ pacjentów z niedoborami odpornoci i równoczenie podwy¿szonym poziomem IgE jest sk³onnoæ
do zaka¿eñ gronkowcem z³ocistym. Przyczyna tego faktu jest nieznana i rodzi siê pytanie, czy IgE i ewentualnie w jaki sposób,
sprzyja tym zaka¿eniom?
Zespó³ hiper-IgE (HIES)
Zespó³ hiper-IgE jako niedobór odpornoci zosta³ zdefiniowany w roku 1972 przez R.H. Buckley [4], aczkolwiek pierwsze opisy pacjentów cierpi¹cych na tê chorobê (nazwan¹ wtedy zespo³em Joba) zosta³y opublikowane w roku 1966 [5]. Do obrazu kliAdres do korespondencji:
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nicznego HIES nale¿¹:
 nawracaj¹ce gronkowcowe ropnie skóry;
 nawracaj¹ce zapalenia p³uc z tendencj¹ do tworzenia
pneumatocele;
 zmiany skórne, eczema;
 podwy¿szony poziom IgE w surowicy;
 eozynofilia;
 zaburzenia odpornoci;
 nieprawid³owoci tkanki ³¹cznej, szkieletu, zêbów.
Zmiany skórne dotykaj¹ prawie wszystkich pacjentów z HIES.
Mog¹ pojawiæ siê ju¿ w pierwszych dniach lub tygodniach ¿ycia i
przypominaæ AZS z tendencj¹ do lichenizacji. Ropnie mog¹ tworzyæ siê w ró¿nych miejscach, ale ich najczêstsz¹ lokalizacj¹ jest
twarz i szyja. Cechuj¹ je brak odczynu zapalnego (tzw. zimne
ropnie). Czêsto wystêpuj¹ równie¿ zaka¿enia uk³adu oddechowego, ale za szczególnie charakterystyczny znak kliniczny dla
tego zespo³u uwa¿a siê nawracaj¹ce zapalenia p³uc wywo³ane
przez gronkowca z³ocistego z tendencj¹ do powik³añ i nieodwracalnej destrukcji p³uc (pneumatocele, rozstrzenia oskrzeli). W
miarê dorastania coraz wyraniejsze staj¹ siê zmiany wygl¹du
twarzy (szeroko rozstawione oczy, tzw. grube rysy twarzy, blizny po ropnych zmianach).
Przyczyny HIES s¹ ci¹gle nieznane. W ró¿nych badaniach
koncentruj¹cych siê na zaburzeniach immunologicznych stwierdzono liczne nieprawid³owoci, ale nie znaleziono okrelonego i
specyficznego defektu, który wystêpowa³by u wszystkich tych
chorych. Za istotne uznano poziom IgE powy¿ej 10 000 IU/ml.
Obserwowane spontaniczne zmiany poziomu IgE nie korelowa³y
ani ze stanem klinicznym, ani z eozynofili¹.
Zespó³ Wiskott-Aldrich (WAS)
Choroba dziedziczy siê recesywnie w sposób sprzê¿ony z
chromosomem X. Na obraz kliniczny zespo³u sk³ada siê [6]:
 trombocytopenia z ma³ymi p³ytkami,
 krwiste biegunki,
 zmiany skórne,
 nawracaj¹ce zaka¿enia,
 wysoka zapadalnoæ na nowotwory.
Zmiany skórne poza typowymi wybroczynami, s¹ identyczne
jak w AZS i stanowi¹ czêst¹ i wczesn¹ manifestacjê kliniczn¹
tego zespo³u. Najczêstsz¹ przyczyn¹ wczesnej mierci s¹ ciê¿kie zaka¿enia i schorzenia nowotworowe, g³ównie limfoproliferacyjne.
Zaburzenia odpornoci dotycz¹ zarówno limfocytów T jak i
limfocytów B. Obserwuje siê postêpuj¹cy spadek limfocytów T co
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mo¿e byæ zwi¹zane z charakterystyczn¹ dla zespo³u wzmo¿on¹
apoptoz¹. Konsekwencj¹ zaburzeñ odpornoci humoralnej jest
upoledzona synteza swoistych przeciwcia³. Poziom IgM jest zwykle obni¿ony, poziom IgG prawid³owy, poziom IgA, IgD i IgE podwy¿szony.
Gen odpowiedzialny za WAS koduje cytoplazmatyczne bia³ko zwane WASP, które miêdzy innymi bierze udzia³ w reorganizacji aktyny, ale pytanie, w jaki sposób reguluje produkcjê IgE, pozostaje bez odpowiedzi.
Zespó³ Omenna (OS)
Zespó³ Omenna [7] nale¿y do ciê¿kich skojarzonych niedoborów odpornoci. Jednym z pierwszych, wczesnych objawów tego
niedoboru jest uogólniona erytrodermia z p³atowym ³uszczeniem,
limfadenopatia i hepatosplenomegalia. Nawracaj¹ce ciê¿kie zaka¿enia prowadz¹ do mierci zwykle w pierwszych miesi¹cach
¿ycia, a jedynym skutecznym leczeniem jest przeszczep komórek macierzystych szpiku. G³ównym zaburzeniem w badaniach
laboratoryjnych jest eozynofilia i podwy¿szony poziom IgE przy
obni¿onych poziomach pozosta³ych immunoglobulin. Choroba jest
genetycznie uwarunkowana, a jej przyczyn¹ jest mutacja genu
RAG1 lub RAG2, która uszkadza aktywnoæ rekombinacyjn¹ bia³ka RAG.
W badaniach immunofenotypowych krwi stwierdza siê obec-

48

noæ limfocytów T i brak lub obni¿one poziomy limfocytów B.
Obecne limfocyty T produkuj¹ cytokiny g³ównie typu Th2, co mo¿e
t³umaczyæ pewne charakterystyczne cechy tego zespo³u jak hipereozynofilia i podwy¿szony poziom IgE. Zagadk¹ pozostaje, które komórki i gdzie produkuj¹ IgE, skoro limfocyty B s¹ niewykrywalne zarówno we krwi jak i w narz¹dach limfatycznych.
Reasumuj¹c, niedobory odpornoci i podwy¿szone poziomy
IgE s¹ skojarzone ze sob¹ dosyæ czêsto, ale pomimo coraz szerszej znajomoci patomechanizmów PID ci¹gle nie potrafimy do
koñca wyjaniæ skomplikowanego procesu dysregulacji IgE.
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