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40 lat od odkrycia Immunoglobuliny E
40 years of IgE
ROBERT KRUSZEWSKI, JERZY KRUSZEWSKI
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii IMW CSK WAM, Warszawa

Streszczenie
Odkrycie immunoglobulin E (IgE) w istotny sposób przyczyni³o siê do
rozwoju alergologii jako dziedziny medycyny. Badania prowadzone
40 lat temu przez dwa zespo³y w USA i Szwecji wyjani³y, ¿e
przeciwcia³a uczestnicz¹ce w reakcjach atopowych, zwane
reaginami, to w rzeczywistoci nowa klasa immunoglobulin. Dalsze
badania nad w³aciwociami IgE pozwoli³y lepiej poznaæ mechanizm
reakcji alergicznej i opracowaæ nowe metody diagnozowania oraz
terapii chorób alergicznych
S³owa kluczowe: immunoglobulina E

Summary
The discovery of IgE was a major breakthrough in the development of
allergology as a medical discipline. Exactly fourty years ago two
independent research teams in USA and Sweden investigated and
explained the role of unknown factor called reagin in allergic
hypersensitivity. Provided evidence suggested that reagins are
immunoglobulins of a new class. Further research of IgE properties
significantly improved our understanding of the mechanism of allergic
reaction. Current diagnostic and therapy of allergic diseases are largely
based on these findings.
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Równo 40 lat temu dokonano odkrycia o kluczowym
znaczeniu dla wspó³czesnej alergologii, które wypada przypomnieæ w 2007 r. Po d³ugich i ¿mudnych badaniach nad
okreleniem w³asnoci reagin stwierdzono, ¿e przeciwcia³a te cechuj¹ siê tak ró¿nymi w³asnociami, ¿e nale¿y
je zaliczyæ do ca³kiem nowej klasy immunoglobulin  E
(IgE). Wydarzenie to otworzy³o drogê do lepszego zrozumienia mechanizmu reakcji alergicznych na poziomie
molekularnym. Uzyskuj¹c kolejny dowód, ¿e alergia jest
zjawiskiem o pod³o¿u immunologicznym, stworzono te¿
podstawy teoretyczne, dziêki którym alergologia mog³a
w koñcu zaj¹æ nale¿ne jej miejsce wród innych dziedzin
medycyny. Odkrycie IgE spowodowa³o te¿ istotny postêp
w diagnostyce chorób atopowych. Opracowano testy
pozwalaj¹ce badaæ stê¿enia IgE i alergenowo-swoistych
IgE (asIgE), przez co lekarze zyskali mo¿liwoæ bardziej
precyzyjnego rozpoznawania alergii oraz ustalania uczulaj¹cych alergenów.
Pocz¹tki alergologii jako dziedziny medycyny opartej
na racjonalnych podstawach mo¿na doszukiwaæ siê w dorobku Charlesa Blackleya, który w drugiej po³owie XIX
wieku opracowa³ podstawy techniki testowania skóry

wyci¹gami alergenowymi [1]. Sto lat temu, w 1906 r.,
Klemens von Pirquet sformu³owa³ pierwsz¹ definicjê alergii [2]. Przez wiele nastêpnych lat pracowano nad poznaniem mechanizmów reakcji alergicznych. W 1919 r. na
³amach JAMA opisano przypadek ciê¿kiego napadu
astmy oskrzelowej, który wyst¹pi³ podczas konnej przeja¿d¿ki u pacjenta, który kilka dni wczeniej mia³ wykonan¹ transfuzjê krwi [3]. Pacjent ten nigdy przedtem nie
chorowa³ na astmê. Jak siê póniej okaza³o, dawc¹ krwi
by³a osoba uczulona na sieræ koñsk¹. Analiza zdarzenia
sugerowa³a, ¿e czynnik odpowiedzialny za ciê¿ki napad
astmy znajdowa³ siê w przetoczonej krwi i zosta³ przeniesiony w trakcie transfuzji do organizmu osoby niealergicznej. W 1921 r. Prausnitz i Küstner udokumentowali w sposób nie budz¹cy ju¿ w¹tpliwoci, ¿e reakcjê alergiczn¹
typu natychmiastowego mo¿na wywo³aæ u osoby zdrowej poprzez wstrzykniêcie do skóry surowicy pochodz¹cej od osoby uczulonej, a nastêpnie podanie w to samo
miejsce swoistego alergenu Zjawisko to zosta³o okrelone mianem reakcji (odczynu) Prausnitz-Küstnera [4].
Dowód na istnienie, na razie bli¿ej nie okrelonego, czynnika odpowiedzialnego za przenoszenie alergii drog¹ krwi,
Coca i Cooke  twórcy pojêcia  atopia, pocz¹tkowo zlek-
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cewa¿yli, by kilka lat póniej nazwaæ go reagin¹, podkrelaj¹c jego cytotropowe w³asnoci [5]. W latach 60. XX
wieku Gell i Coombs zaliczyli reakcje atopowe do I typu
reakcji nadwra¿liwoci [6]. ¯mudne badania wykaza³y,
¿e czynnik odpowiedzialny za atopiê (reagina) ma w³aciwoci przeciwcia³a i jest wra¿liwy na wysok¹ temperaturê. Niestety, d³ugo nie udawa³o siê wyizolowaæ go metodami stosowanymi w przypadku izolacji innych przeciwcia³.
W drugiej po³owie lat 60. zespó³ badawczy pracuj¹cy
w Denver pod kierownictwem Teruko i Kimshige Ishizaków zainteresowa³ siê reaginami i rozpocz¹³ badania maj¹ce na celu okrelenie ich w³asnoci. Wyniki zosta³y opublikowane w Journal of Immunolgy oraz w Journal of
Allergy w cyklu artyku³ów opisuj¹cych w³asnoci surowicy pacjenta uczulonego na py³ki ambrozji [7,8,9,10].
Najwa¿niejszym wnioskiem z tych badañ by³o stwierdzenie, ¿e reaginy cechuj¹ siê tak unikalnymi, ró¿nymi od
dotychczasowych znanych klas immunoglobulin w³asnociami, ¿e nale¿y je wyodrêbniæ jako now¹ klasê, odt¹d
nazywan¹ IgE.
Ishizakowie podjêli próbê wyizolowania przeciwcia³
reaginowych przy u¿yciu metody percypitacji. Surowic¹
osoby uczulonej na ambrozjê immunizowano króliki by
otrzymaæ surowicê skierowan¹ przeciwko ludzkim immunoglobulinom (anty-immunoglobuliny). Nastêpnym krokiem by³o dodanie do króliczej surowicy przeciwcia³ znanych klas (IgG, IgM, IgA i IgD) w celu zwi¹zania i wytr¹cenia z niej anty-immunoglobulin. Pozostaj¹cy roztwór
zawiera³ ju¿ tylko anty-immunoglobuliny skierowane przeciwko reaginom, a po dodaniu wyjciowej surowicy bogatej w reaginy ci¹gle mo¿na by³o obserwowaæ percypitacjê, choæ o niewielkim nasileniu. Po usuniêciu tego precypitatu roztwór nie dawa³ ju¿ pozytywnej reakcji Prausnitz-Küstnera, co wskazywa³o na ca³kowite wytr¹cenie
czynnika odpowiedzialnego za nadwra¿liwoæ [9]. Potwierdzono to w kolejnych dowiadczeniach przy u¿yciu
wyznakowanego izotopem alergenu ambrozji, który gromadzi³ siê razem z wytr¹conymi immunoglobulinami nowej klasy  IgE [11,12]. Miareczkowanie surowicy bogatej w reaginy za pomoc¹ mieszaniny króliczych anty-immunoglobulin oraz wyznakowanego jodem-131 antygenu
ambrozji wskazywa³o, ¿e aktywnoæ reaginowa próbki
zmniejsza³a siê równolegle ze spadkiem zdolnoci do wi¹zania alergenu przez IgE, co nie zachodzi³o w przypadku
pozosta³ych klas immunoglobulin [13]. Dalsze badania
Ishizaków nad struktur¹ tego przeciwcia³a pozwoli³y ustaliæ,
¿e jego fragmenty wi¹¿¹ce antygen, tworzone przez ³añcuchy kappa i lambda nie ró¿ni¹ siê od tych spotykanych
wród innych klas przeciwcia³. Natomiast fragment Fc
posiada³ determinatny antygenowe nie wystêpuj¹ce w pozosta³ych immunoglobulinach [14].
W tym samym czasie w Szwecji H. Bennich i S.G.O.
Johansson prowadzili badania nad w³asnociami surowicy pacjenta choruj¹cego na szpiczaka wytwarzaj¹cego
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nieznan¹ dotychczas immunoglobulinê, nazwan¹ od jego
inicja³ów IgND. Wiele wskazywa³o, ¿e ma ona zbli¿one
w³aciwoci do przeciwcia³ odpowiedzialnych za nadwra¿liwoæ skóry w dowiadczeniach Ishizaków. Przy u¿yciu
technik immunochemicznych wykryto istotnie wy¿szy
w porównaniu z osobami zdrowymi poziom tego rodzaju
immunoglobuliny w surowicach pacjentów choruj¹cych
na astmê oskrzelow¹ i katar sienny [15].
W sierpniu 1967 r. w czasopimie Lancet, Bennich
i Johansson opublikowali wyniki swoich badañ. Podobnie
jak Ishizakowie pos³u¿yli siê oni te¿ reakcj¹ PrausnitzKüstnera wstrzykuj¹c w skórê pleców zdrowych ochotników mieszaniny, które zawiera³y w proporcji 1:1 surowicê pacjenta uczulonego na sieræ konia oraz jeden z nastêpuj¹cych sk³adników: sól fizjologiczn¹ (kontrola) lub
surowice IgND w stê¿eniach odpowiednio 6, 60, 600 µg/ml
lub surowice IgG w stê¿eniach 60 i 600 µg/ml. Po up³ywie 18 godzin na obszary wstrzykniêæ nanoszono roztwory alergenu sierci koñskiej i wykonywano test skaryfikacyjny. Nasilenie reakcji oceniano po 10 i 26 minutach.
Stwierdzono, ¿e surowica IgND w stê¿eniach 60 i 600
µg/ml ca³kowicie blokowa³a reakcjê Prausnitz-Kustnera,
natomiast w stê¿eniu 6 µg/ml tylko silnie hamowa³a reakcjê skóry, bo stosunkowo niewielki odczyn uwidocznia³
siê dopiero po 26 minutach. W miejscu podania kontroli
i surowic IgG wyst¹pi³y wyrane odczyny alergiczne [15].
Podobne testy przeprowadzono te¿ na przedramionach
tego samego ochotnika najpierw wstrzykuj¹c mu do skóry badan¹ surowicê, a po up³ywie 18 godzin surowicê
uczulonego na sieræ konia. Test skaryfikacyjny z roztworem alergenu sierci koñskiej wykonywano po up³ywie kolejnych 24 godzin. Interpretacja wyników prowadzi³a do wniosku, ¿e surowica IgND hamuje odczyn alergiczny poprzez konkurencjê z reaginami zawartymi w surowicy osoby uczulonej, poniewa¿ w miejscu podania surowicy IgND w najwiêkszym rozcieñczeniu (6 µg/ml)
obserwowano silniejsze odczyny ni¿ w miejscach podania surowic IgND bardziej stê¿onych. Nasuwa³ siê te¿
wniosek, ¿e IgND i reaginy mog¹ stanowiæ to samo ogniwo w ³añcuchu procesów sk³adaj¹cych siê na reakcjê alergiczn¹ [15].
Powy¿szy wniosek Benich i Johansson oraz Ishizakowie potwierdzili we wspólnej publikacji w Journal of
Immunology w 1969 r. [16]. Stwierdzili, ¿e zarówno surowica przeciwko IgE, jak równie¿ przeciwcia³a przeciwko
fragmentowi Fc IgND znosi³y aktywnoæ reaginow¹ surowicy uczulonego pacjenta. Bia³ko szpiczaka badane
przez Benicha i Johanssona nie by³o zatem niczym innym
jak w³anie IgE [16].
Dla badaczy by³o oczywiste, ¿e nowo odkryta klasa
przeciwcia³  IgE, maj¹c w³asnoci reaginy stanowi od
dawna poszukiwany czynnik odpowiedzialny za alergiczn¹
nadwra¿liwoæ typu natychmiastowego [13,14,16]. Wkrótce stwierdzono, ¿e podwy¿szony poziom IgE we krwi
obserwuje siê u chorych na choroby alergiczne a sytu-
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acja, w której organizm wykazuje tendencjê do nadprodukcji IgE charakteryzuje atopiê. Jednak jeszcze przez
wiele lat inni badacze poszukiwali reagin w innych klasach immunoglobulin [17,18].
Dzi alergolodzy s¹ zgodni, ¿e odkrycie IgE to jeden
z kamieni milowych alergologii. Jak wy¿ej wspomniano,
identyfikacja reagin i okrelenie ich natury pozwoli³o na
rozpoczêcie badañ wyjaniaj¹cych istotê chorób atopowych oraz opracowanie testów, które okaza³y siê niezwykle pomocne w ich diagnostyce, a tak¿e okrelaniu alergenów uczulaj¹cych. W 40 lat po odkryciu IgE dysponu-
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jemy te¿ metod¹ leczenia chorób atopowych na bazie przeciwcia³ blokuj¹cych wi¹zanie IgE z receptorami na komórkach tucznych, co na samym pocz¹tku przerywa ³añcuch reakcji prowadz¹cych do uwolnienia mediatorów
przez te komórki i wyst¹pienie objawów alergicznych [19].
Ta obiecuj¹ca, ale jeszcze bardzo kosztowna terapia daje
nadziejê na poprawê skutecznoci leczenia najciê¿szych
przypadków alergii, a zw³aszcza astmy alergicznej. Szkoda, ¿e odkrywcy IgE ci¹gle czekaj¹ na bez w¹tpienia zas³u¿one, najwy¿sze dla naukowców uhonorowanie tego
odkrycia.
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