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Mechanizmy regulacji syntezy immunoglobuliny E 
Regulation of IgE production
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Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Odkrycie IgE pod koniec lat 60. ubiegłego wieku dało początek in-
tensywnym badaniom nad mechanizmami rozwoju alergii. Obecnie 
znajomość roli przeciwciał IgE w reakcjach alergicznych z praktycz-
nego punktu widzenia jest niezwykle istotna. Choć współczesna 
wiedza z powodzeniem opisuje sposób oddziaływania przeciwciał 
anty-IgE, a wyrafinowane metody biologii molekularnej pozwalają 
na wytwarzanie IgE w laboratoriach, to same mechanizmy syntezy 
IgE zachodzącej w organizmie człowieka nadal stanowią tajemnicę. 
Synteza IgE jest wypadkową oddziaływania czynników endogennych 
(licznych cytokin i cząstek powierzchniowych) oraz środowiskowych 
(alergenów, pasożytów, leków), a u jej podłoża leżą uwarunkowania 
genetyczne. Poznanie mechanizmów rządzących generacją swoistych 
wobec alergenów przeciwciał IgE może doprowadzić do opracowa-
nia sposobów leczenia alergii nie tylko opartych na blokowaniu ich 
działania, ale na niedopuszczeniu do ich powstawania.
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Summary

Discovery of IgE antibodies in 60’s of XX centaury led to the intensive 
research on allergy mechanism development. Nowadays knowledge 
of IgE role in allergic responses plays a very important role. Although 
a lot is known about anti-IgE effectiveness in allergy treatment and 
sophisticated methods of molecular biology enable to obtain IgE 
synthesis in laboratories, complete mechanisms of IgE production 
in human body still remains unknown. IgE generation is a result of 
endogenous (cytokines, surface molecules) and environmental fac-
tors (allergens, parasites, medicines) as well as complicated genetic 
background. Understanding the mechanisms of specific IgE synthesis 
may help to invent novel treatments of allergy. 
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Już w 1921 roku amerykańscy uczeni R. Cook i A. Coca 
wysunęli podejrzenie udziału surowiczych czynników 
w reakcji nadwrażliwości typu I według Gela-Coombsa. 
Czynniki te nazwali reaginami. W tym czasie O. Praustnitz 
i H. Kϋnstner przeprowadzili doświadczenie potwierdza-
jące biologiczną aktywność reagin. H. Kϋnstner, uczulony 
na ryby, wstrzyknął podskórnie O. Praustnitzowi swoją 
surowicę, a następnie podał w to samo miejsce wyciąg 
białka ryby, co doprowadziło do powstania obrzęku 
i zaczerwienienia (reakcja Praustnitza-Kϋnstnera). W 1966 
roku reaginy zostały zidentyfikowane przez dwa zespoły: 
T. Ishizaka i K. Ishizaka oraz G. Johanssona i H. Benicha 
jako kolejna klasa immunoglobulin. Immunoglobulinie tej 
nadano nazwę „E” (IgE) [1,2].

Odkrycie IgE dało początek intensywnym badaniom 
nad mechanizmami rozwoju alergii, która już w tamtych 
czasach stanowiła poważny problem społeczny. Obecnie 
znajomość roli przeciwciał IgE w reakcjach alergicznych 
z praktycznego punktu widzenia jest niezwykle istotna. 
Na wykrywaniu w skórze i w surowicy krwi swoistych IgE 
świadczących o nadwrażliwości organizmu na alergen 

opiera się bowiem współczesna diagnostyka alergii. Co 
więcej, od kilku lat w leczeniu niektórych chorób alergicz-
nych stosuje się immunoglobuliny anty-IgE [2-4]. Choć 
współczesna wiedza z powodzeniem opisuje sposób od-
działywania przeciwciał  anty-IgE, a wyrafinowane metody 
biologii molekularnej pozwalają na wytwarzanie IgE w la-
boratoriach, to same mechanizmy syntezy IgE zachodzącej 
w organizmie człowieka nadal stanowią tajemnicę. 

Udział IgE w patogenezie zapalenia 
alergicznego

Przeciwciała IgE, będące elementem swoistej odporno-
ści humoralnej, są jedną  z pięciu klas immunoglobulin wy-
stępujących u człowieka i stanowią poniżej 0.001% stęże-
nia wszystkich pozostałych klas immunoglobulin, a okres 
półtrwania wynosi około 2,5 doby. Są one podstawowym 
elementem reakcji na alergen, w rozwój której zaangażo-
wane są również inne elementy układu odpornościowego 
– począwszy od komórek, poprzez wykazujące plejotro-
pizm cytokiny, skończywszy na mediatorach zapalnych 
oddziałujących nie tylko na komórki immunologiczne, 
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ale również na otaczające je tkanki [5]. Źródłem syntezy 
przeciwciał IgE skierowanych wobec alergenu są limfocyty 
B, które poddane oddziaływaniu zaktywowanych komórek 
Th różnicują się w plazmocyty. Przeciwciała IgE, wiążąc się 
z receptorami FcεRI i FcεRII, opłaszczają bogate w ziarnisto-
ści mastocyty i bazofile, szczególnie liczne w obrębie błony 
śluzowej układu oddechowego, pokarmowego oraz skóry 
właściwej. W następstwie kolejnych ekspozycji na alergen 
IgE zgromadzone na komórkach tucznych i granulocytach 
zasadochłonnych wiążą alergen, wskutek czego komórki te 
ulegają degranulacji, wydzielając do tkanek szereg media-
torów zapalnych, cytokin i czynników chemotaktycznych 
– chymazy, histaminy, tryptazy, jak również leukotrienów 
i prostacyklin – prowadzących do rozwoju ostrych objawów 
alergii: napadów kichania, wodnistej wydzieliny z nosa, 
łzawienia spojówek, jak również duszności, pokrzywki czy 
wstrząsu anafilaktycznego. 

Wewnątrzkomórkowy mechanizm syntezy IgE 

Mechanizm syntezy swoistych przeciwciał IgE jest zło-
żony [6,7] (ryc. 1). Po wchłonięciu alergenu przez komórkę 
B do cytoplazmy poprzez powierzchniowe IgM dochodzi do 
endosomalnego przetworzenia obcego białka i związania 
z cząstkami MHC klasy II, co umożliwia jego prezentację. 
W konsekwencji oddziaływania prezentowanego oligopep-
tydu na receptor TCR limfocyt T generuje dwa sygnały nie-
zbędne do podjęcia syntezy IgE – zwiększenie powierzch-
niowej ekspresji cząstek CD40L (ligand dla cząstki CD40) 
oraz uwolnienie IL-4. Te sygnały stymulują komórkę B do 
produkcji IgE i proliferacji. Ponadto interakcja cząstki CD40L 
z CD40 zwiększa ekspresję białek CD80 na komórce B, które 
następnie wiążą się z markerami CD28 limfocytu T i nasilają 
syntezę IL-4 [8].

Oddziaływanie IL-4 i cząstek CD40L na limfocyt B ini-
cjuje kaskadę wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału 
w kierunku genów kodujących strukturę IgE. Po przyłącze-
niu IL-4 do receptora IL-4R kinazy Jak1 i Jak3, strukturalnie 
związane z cytoplazmatycznymi domenami receptora, 
fosforylują reszty tyrozynowe domen służące jako miej-
sce przyłączenia czynnika STAT6 [9]. Ten, związawszy się 
z receptorem, również ulega fosforylacji i tworzy homodi-

mery. Cząstki STAT6 (signal transducers and activators of 
transcription) wędrują do jądra komórkowego, gdzie łączą 
się z regionem promotorowym genu kodującego łańcuch 
Iε. Odpowiedzialna za przełączenie klas przeciwciał IL-4 
indukuje w ten sposób transkrypcję genu dla łańcucha cięż-
kiego Cε – w konsekwencji powstaje tzw. ε germline trans-
cript (1,8kb) – pierwotny mRNA, będący niepełną wersją 
transkryptu białka IgE. 

Dlatego, aby doszło do syntezy dojrzałego mRNA 
IgE, musi zadziałać sygnał pochodzący z cząstki CD40 
– powierzchniowej glikoproteiny limfocytu B, należącej do 
nadrodziny receptora TNF. Z jej cytoplazmatyczną domeną 
związane są czynniki TRAF-2, 3, 5, 6 (TNF-receptor asso-
ciated factors), które w konsekwencji pobudzenia białka 
CD40 aktywują czynnik transkrypcyjny NF-κB [10-12]. NF-κB 
oddziałuje następnie na region promotorowy genu Cε, do 
którego wcześniej przyłączył się STAT6 [13]. Dopiero ten 
sygnał, powstający po związaniu się CD40 z cząstką CD40L 
w trakcie prezentacji antygenu, umożliwia syntezę „dojrza-
łego transkryptu” Cε (mature transcript) (2,0kb), który two-
rzy matrycę zarówno dla części stałych C, jak i zmiennych 
VDJ; pełny transkrypt IgE powstaje w procesie deletional 
switch recombination [8,9].

STAT6 wraz z NF-κB wydają się odgrywać zasadniczą 
rolę w kontrolowaniu promotora genu Iε, bowiem u myszy 
pozbawionych STAT6 transkrypcja łańcucha pierwotnego 
(germline), a tym samym przełączanie klas przeciwciał 
w kierunku IgE są zaburzone [14,15]. U gryzoni pozbawio-
nych NF-κB (podjednostki p50) przełączanie klas przeciwciał 
w kierunku IgE nie zachodzi w ogóle [16]. Natomiast ko-
mórki myszy nie mających I-κB (inhibitora NF-κB) wykazują 
zwiększoną produkcję IgE [17]. W regionie promotorowym 
genu dla CD40L znajdują się sekwencje GRE (glucocorticoid 
response element) dla receptora glikokortykosteroidowego 
(GR), jak i białek transkrypcyjnych związanych z cAMP: 
NF-AT (nuclear factor of activated T-cells), CREB (cAMP-
response binding protein) oraz C/EBP (CCAAT enhancer 
binding protein), leżących na szlaku sygnałowym receptora 
β2-adrenergicznego [18-20]. Powyższa informacja świadczy 
o tym, że oprócz IL-4 i CD40L istnieją inne czynniki mogące 
bezpośrednio wpływać na regulację syntezy IgE. 

Czynniki endogenne nasilające syntezę IgE

Najważniejszym endogennym czynnikiem indukującym 
produkcję IgE jest IL-4 [7]. (tab. I) Zaobserwowano, że ko-
mórki T CD4(+) oraz CD8(+) chorych na astmę oskrzelową 
wydzielają większe ilości IL-4 w porównaniu do osób zdro-
wych [21]. Poza tym, źródłem IL-4 są limfocyty Th2, komórki 
dendrytyczne, mastocyty i eozynofile. Komórki te uwalniają 
również IL-3, 5, 6, 9 i 13 oraz mediatory zapalne [8]. Zwięk-
szone wydzielanie wymienionych cytokin u chorych na 
alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową prowadzi w kon-
sekwencji oddziaływania alergenu do polaryzacji lokalnego 
środowiska w kierunku Th2 i przyczynia się do zwiększonej 
syntezy przeciwciał IgE [22]. Z drugiej strony swoiste IgE 
mogą faworyzować rozwój odpowiedzi Th2 zarówno po-
przez aktywację komórek tucznych do syntezy IL-4 i IL-13, 
jak i ułatwienie komórkom B prezentacji antygenu [23].

Rycina 1. Schemat wewnątrzkomórkowej regulacji syntezy IgE (na 
podstawie [8])
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Generację IgE stymuluje też IL-13 – uwalniana przez 
limfocyty Th i B, mastocyty oraz komórki dendrytyczne, 
indukuje syntezę pierwotnego trakskryptu Cε [8,14,24]. 
Nasilając ekspresję MHC II i cząstki CD23 na monocytach 
i komórkach B oraz promując ich rozwój i dojrzewanie, 
pełni podobne funkcje, co IL-4 [25]. Obie cytokiny działają 
przez podobne strukturalnie, choć niezależne receptory; 
receptor dla IL-13 (IL-13R) zawiera łańcuch IL-4Rα, wspólny 
dla IL-4R. Ponieważ nie wykazano ani synergistycznego, 
ani addytywnego współdziałania IL-13 i IL-4 na syntezę 
IgE, wydaje się, że korzystają one z tych samych we-
wnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału. IL-13 
nasila syntezę IgE 2-5-krotnie słabiej [26]. Zaobserwowa-
no, że indukcja generacji IgE przez IL-4 wymaga obecności 
IL-6. Eliminacja monocytów, bogatego źródła IL-6, z po-
pulacji PBMCs in vitro obniża potencjał IL-4 do indukcji 
syntezy IgE. Podobnie, przeciwciała anty-IL-6 zmniejszają 
produkcję IgE [27,28]. Odnotowano również zależność 
poziomu IgE w surowicy krwi od stężenia IL-5 [29]. IL-10 
także wykazuje właściwości stymulujące syntezę IgE in 
vitro [30,31]. 

W regulacji syntezy IgE ważną rolę odgrywają cząstki 
kostymulujące, warunkujące zajście bezpośrednich inte-
rakcji między komórkami. Zaobserwowano, że przeciw-
ciała anty-CD40, które imitują działanie cząstki CD40L, 
znacznie nasilają syntezę IgE przez PBMCs i komórki 
B [32,33]. Natomiast rozpuszczalne markery sCD40 tę 
syntezę hamują, bowiem wiążą „naturalne” CD40L, nie 
dopuszczając do oddziaływania CD40L – CD40 [34]. Eks-
presję cząstek CD40L można wykazać przede wszystkim 
na aktywowanych limfocytach T, choć pojawiają się one 
również na powierzchni aktywowanych mastocytów, ba-
zofili oraz komórek B [35]. Wagę interakcji CD40L – CD40 
między limfocytami B i T w syntezie IgE ukazują obserwa-
cje pacjentów z zespołem hiper-IgM, u których przy bar-
dzo wysokim poziomie przeciwciał IgM w surowicy krwi 
stwierdza się minimalne stężenia immunoglobulin innych 
klas, w tym IgE, lub ich całkowity brak. Przyczyną niedobo-
ru IgE jest defekt genetyczny, w wyniku którego komórki T 
tych chorych nie produkują cząstki CD40L [36]. 

W generacji IgE istotną rolę odgrywają również inte-
rakcje między cząstkami CD80 i CD86, a CD28 i CTLA-4. 
Komórki B pacjentów z wypryskiem atopowym wykazują 
znacznie większą ekspresję CD80 i CD86 zarówno w wa-
runkach spoczynkowych, jak i po stymulacji IL-4 i przeciw-
ciałami anty-CD40 w porównaniu z osobami zdrowymi 
[37]. Natomiast oddziaływanie CD70 z komórki T na CD27 

na komórce B powoduje różnicowanie się jej w kierunku 
plazmocyta produkującego IgE [38]. 

Czynniki endogenne hamujące syntezę IgE

Generację przeciwciał IgE hamują cytokiny profilu Th1 
stanowiącego przeciwwagę dla fenotypu Th2. Wykazano, 
że IL-12 i IFN-γ zmniejszają syntezę IgE przez hamowanie 
uwalniania IL-4 i IL-13. Zaobserwowano, że eliminacja 
limfocytów Tc (cytotoksycznych) z puli PBMCs in vitro 
prowadzi do zmniejszenia produkcji IFN-γ z równoległym 
zwiększeniem uwalniania IL-4 i nasileniem generacji IgE 
[39]. IL-15 oraz IL-18 hamują syntezę IgE, wzmagając pro-
dukcję INF-γ i tworząc lokalne środowisko o profilu Th1. 
U chorych na wyprysk atopowy niskiemu stężeniu IL-15 
towarzyszy wysoki całkowity poziom IgE w surowicy krwi 
[40]. Kolejną cytokiną zmniejszającą syntezę IgE jest IL-21 
[41]. 

Generację IgE przez aktywowane antygenem komórki 
B i PBMCs hamuje również rozpuszczalna forma recep-
tora CD14 (sCD14) – poprzez obniżenie ekspresji białka 
CD40 na limfocytach B oraz zmniejszenie produkcji IL-6 
[42]. Zaobserwowano ujemną korelację między stężeniem 
sCD14, a całkowitym poziomem IgE w surowicy krwi [42]. 
W regulacji syntezy IgE zaangażowana jest również cząst-
ka CD23 (FcεRII – receptor niskiego powinowactwa dla 
immunoglobuliny E); jej rozpuszczalne monomery CD23 
hamują produkcję IgE, natomiast oligomery ją nasilają 
[43,44].

Genetyczna regulacja syntezy IgE

Przebieg syntezy IgE zależy od ekspresji genów cytokin, 
receptorów oraz rozpuszczalnych form cząstek powierzch-
niowych. Zaobserwowano, że wariant C–589T w regionie 
promotorowym genu IL-4 wiąże się z podwyższonym 
całkowitym poziomem IgE w surowicy krwi [45]. Gen 
ten wchodzi w skład genów „klasteru IL-4” (chromosom 
5q31-33) kodujących cytokiny zaangażowane w regulację 
zapalenia alergicznego (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 oraz GM-
CSF) [22]. Związek z atopią wykazuje również zamiana 
glutaminy na argininę w pozycji 576 receptora IL-4 (IL-4R). 
U chorych na pyłkowicę stwierdzono silną zależność mię-
dzy wysokim stężeniem IgE w surowicy krwi, a obecno-
ścią haplotypu HLA-DRB1*01 oraz alleli HLA-DRB1*0701 
i HLA-DRB1, zatem produkcja IgE w odpowiedzi na aler-
gen wydaje się podlegać jego kontroli [46]. 

W procesie modulacji syntezy IgE biorą udział receptory 
Toll-podobne (TLR; Toll-like receptors) oraz cząstka CD14. 

Tabela I. Czynniki regulujące syntezę IgE

Czynniki nasilające syntezę IgE
endogenne IL-4, IL-13, IL-6, CD40L, sCD23

egzogenne alergeny, pasożyty, EBV, DiAg, LPS, TSST, EDs

Czynniki hamujące syntezę IgE
endogenne IL-12, IFN-γ, IL-10, IL-15, sCD14, CD23

egzogenne CpG DNA
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Silnie związanemu z atopią genotypowi homozygotycz-
nemu CC -159 (CD14 -159CàT) genu CD14 towarzyszy 
bowiem podwyższony poziom IgE w surowicy krwi. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że u pacjentów uczulonych na 
alergeny roztocza kurzu domowego istnieje odwrotna za-
leżność między poziomem rozpuszczalnej cząstki sCD14, 
a stężeniem swoistych przeciwciał IgE [47]. Ponadto dzieci 
z allelem CC CD14/-159 mają wyższy całkowity poziom 
IgE w surowicy w porównaniu z dziećmi z allelami CT 
oraz TT [48]. U dzieci mających kontakt ze zwierzętami 
domowymi wykazano związek między wyższym całko-
witym poziomem IgE oraz stężeniem swoistych IgE na 
alergeny wziewne, a obecnością wariantu CD14/-220 CC 
(C-T). Homozygotyczny wariant CC warunkuje niższą eks-
presję białka CD14, które jest receptorem dla bakteryjnych 
lipopolisacharydów (LPS), prowadząc do słabszej syntezy 
IL-12 i IL-18 przez komórki APC indukowane LPS i torując 
drogę dla rozwoju odpowiedzi typu Th2, uwalniania IL-4 
i w konsekwencji produkcji IgE [49]. 

Aktywacja szlaków transdukcji sygnału z receptora 
CD14 wymaga również obecności receptora TLR4 w kom-
pleksie błonowym. Istnieją dowody wykazujące związek 
polimorfizmu genu TLR4 z występowaniem cech atopii. 
U dzieci z allelem TLR4/1196CC wykazano wyższy całko-
wity poziom IgE, niższy zaś u dzieci „CT” i „TT”. Ponadto 
obecność allela AG lub GG w pozycji 896 wiąże się z więk-
szym stopniem ciężkości atopii określanym na podstawie 
liczby i wielkości odczynów testów skórnych oraz poziomu 
swoistych IgE w surowicy krwi [50]. 

Wydaje się, że w regulacji syntezy IgE może być zaanga-
żowany również polimorficzny receptor ß2-adrenergiczny 
(ß2-RA), którego ekspresję w obrębie dróg oddechowych 
wykazują przede wszystkim komórki mięśni gładkich 
oskrzeli; znaleziono go również na komórkach układu od-
pornościowego. Woszczek i wsp. wykazali wyższe całkowite 
stężenie IgE w surowicy krwi chorych na pyłkowicę posiada-
jących warianty 46 A/A oraz 79 C/C genu ß2-RA [51].

Czynniki egzogenne wpływające na syntezę 
IgE – patogeny i czynniki środowiskowe

Najistotniejszym czynnikiem egzogennym wywołują-
cym syntezę swoistych przeciwciał IgE jest alergen. To 
w wyniku jego oddziaływania zostają zapoczątkowane 
wewnątrzkomórkowe mechanizmy prowadzące do uwal-
niania swoistych IgE. Mechanizmy te opisano powyżej. Na 
syntezę przeciwciał IgE wpływają również inne czynniki 
egzogenne, jak patogeny i ich fragmenty oraz czynniki 
środowiskowe. Wykazują one zazwyczaj zróżnicowane 
działanie – albo bezpośrednie na komórki B, albo pośred-
nie przez stymulację syntezy cytokin profilu Th2 lub zaha-
mowanie wydzielania cytokin typu Th1. 

Do nasilonej syntezy IgE oraz aktywacji komórek tucz-
nych i granulocytów kwasochłonnych prowadzą niektóre 
infekcje pasożytnicze. Uważa się, że w ich przebiegu 
dochodzi do produkcji przeciwciał IgE swoistych wobec 
patogenu, jak i do poliklonalnej generacji IgE związanej 
ze wzmożoną odpowiedzią Th2 [52]. Poliklonalna synteza 
IgE indukowana przez związki pochodzące od pasożytów 

zachodzi prawdopodobnie w wyniku ich bezpośredniego 
oddziaływania na wiele klonów komórek B. W badaniach 
in vitro ekstrakt z B. xylophilus stymulował mysie limfocy-
ty B do nieswoistej produkcji IgE. Wykazano, że ekstrakt 
podany myszom podwyższał poziom IgE w surowicy krwi. 
Podobne zjawiska zaobserwowano na ludzkich komór-
kach. Antygen DiAg wyizolowany z pasożyta Dilofilaria im-
mitis indukował poliklonalną syntezę IgE przez splenocyty 
oraz wzmagał ekspresję CD23 na komórkach B. DiAg jest 
agonistą cząstki CD40, zatem oddziałuje prawdopodob-
nie na komórki B, imitując cząstkę CD40L, stymuluje bo-
wiem produkcję IgE niezależnie od obecności limfocytów 
T [53]. 

Poliklonalną syntezę IgE obserwuje się również w przy-
padku oddziaływania wirusa EBV na ludzkie komórki B 
[54]. EBV może posiadać tę właściwość dzięki obecności 
w swojej strukturze białka LMP-1 (latent infection mem-
brane protein-1) należącego do nadrodziny receptora 
TNF. Cytoplazmatyczna część LMP-1 jest strukturalnie 
homologiczna z wewnątrzkomórkową domeną CD40 
i również wiąże się z białkami TRAF i kinazą Jak3, poprzez 
co aktywuje czynnik transkrypcyjny NF-κB. Imituje zatem 
pobudzenie cząstki CD40 [55]. 

Wpływ na generację IgE mogą mieć również czynniki 
bakteryjne oddziałujące na elementy odporności nieswo-
istej. Zaobserwowano bowiem, że komórki dendrytyczne 
poddane działaniu fragmentów CpG-DNA hamowały 
drogą receptorów TLR9 indukowaną przez owalbuminę 
syntezę swoistych przeciwciał IgE prawdopodobnie drogą 
promowania odpowiedzi Th1. W badaniach nad PBMCs 
osób zdrowych i atopowych wykazano, że sekwencje CpG-
DNA zmniejszały poliklonalną produkcję IgE poprzez nasi-
lenie uwalniania IFN-γ oraz IL-12 [56]. Natomiast lipopoli-
sacharydy (LPS) podane gryzoniom zwiększały produkcję 
IgE [57], a toksyna paciorkowcowa (TSST-1) indukowała 
syntezę IgE poprzez nasilenie ekspresji cząstki B7.2 na 
komórkach B [58]. 

Wyniki ostatnich badań wykazują, że na generację 
IgE mogą mieć wpływ tzw. endocrine disrupters – hor-
monopodobne czynniki środowiskowe oddziałujące na 
układ odpornościowy [59]. Zaobserwowano, że ekspo-
zycja myszy na działanie pochodnych ftalowych (DEHP, 
DINP, hydroquinon) prowadziła do wzrostu poziomu IgE 
w surowicy krwi [60,61]. Ponadto wykazano, że wysokie 
stężenia genisteiny i daidzeiny – sojowych fitoestrogenów 
– nasilają syntezę IgE przez PBMCs i przez mysie spleno-
cyty in vitro poprzez zwiększenie uwalniania IL-4 przez 
komórki T [62,63]. 

Wpływ glikokortykosteroidów i agonistów 
receptora β2-adrenergicznego na syntezę IgE

Wpływ agonistów receptora β2-adrenergicznegio (β2-
RA) i glikokortykosteroidów na syntezę IgE był przed-
miotem badań na przełomie XX i XXI wieku, jednak 
mechanizmów tego zjawiska oraz jego konsekwencji 
immunologicznych jak dotąd nie wyjaśniono. Większość 
wyników wykazujących wpływ β2-mimetyków i glikokor-
tykosteroidów na syntezę IgE pochodzi głównie z nielicz-
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nych prac in vitro obejmujących niewielkie grupy pacjen-
tów. H. Jabara i C. Wu odnotowali, że hydrokortyzon (HC) 
nasilał syntezę IgE przez PBMCs i komórki B w obecności 
z IL-4 in vitro [64,65]. Wykazano również, że prednizon 
zwiększał generację przeciwciał IgE wobec alergenów D. 
farinae in vitro przez PBMCs chorych z alergią atopową, 
u których poziomy swoistych IgE w surowicy krwi były 
wyjściowo wysokie oraz wzmagał poliklonalną generację 
IgE zarówno u pacjentów atopowych, jak i zdrowych [66]. 
Natomiast lek ten nie był w stanie podnieść syntezy IgE 
przez PBMCs osób z zespołem hiper-IgE, gdzie już spon-
taniczne wydzielanie IgE było bardzo duże [55]. H. Jabara 
i wsp. wykazali wzrost ekspresji mRNA CD40L na PBMC 
oraz komórkach T i B inkubowanych z hydrokortyzonem 
w obecności IL-4, sugerując mechanizm, w którym gliko-
kortykosteroidy mogą nasilać syntezę IgE [55].

W naszym ośrodku zaobserwowaliśmy, że budezonid 
zwiększa syntezę IgE in vitro poprzez receptor GR drogą 
wpływu przez komórki T CD40L(+) oraz poprzez nasile-
nie różnicowania limfocytów B w komórki plazmatyczne. 
Odnotowany przez nas udział czynnika NF-κB, kinazy biał-
kowej A (PKA) oraz kinazy tyrozynowej (PTK) wskazuje, że 
synteza IgE indukowana glikokortykosteroidem wymaga 
aktywacji ścieżki sygnałowej z białka CD40 i receptora IL-4 
oraz sugeruje istnienie kilku dróg jej wewnątrzkomórko-
wej regulacji [67,68].

Wpływ agonistów β2-RA na syntezę IgE nie jest jedno-
znaczny. Co prawda, w badaniach in vitro O. Coqueret 
i wsp. zaobserwowali, że salbutamol i fenoterol nasilał 
syntezę IgE przez PBMCs osób zdrowych poprzez zwięk-
szenie syntezy cAMP – przekaźnika II rzędu m.in. recep-
tora β2-RA [69,70], to wyniki naszych badań przeprowa-
dzonych na grupie 37 pacjentów wykazały, że fenoterol 
zależnie od stężenia powodował wzrost, spadek lub nie 
wpływał na syntezę IgE przez PBMCs zarówno u chorych 
z alergią atopową, jak i osób zdrowych [67]. 

Nie badano wspólnego oddziaływania agonistów 
β2-RA i glikokortykosteroidów na generację IgE mimo, 
że obecnie leczenie astmy oskrzelowej opiera się na ich 
łącznym stosowaniu [71]. Wyniki naszych badań potwier-
dzają hipotezę, że β2-mimetyki mogą modulować wpływ 
glikokortykosteroidów na wytwarzanie IgE w warunkach 
in vitro, oddziałując poprzez receptor β2-RA [72]. Rodzaj 
wpływu – synergistyczny lub antagonistyczny – zależy od 

stężenia β2-mimetyku i prawdopodobnie polimorfizmu 
receptora β2-RA [67]. 

Wyniki badań in vitro uzasadniają postawienie pyta-
nia o wpływ β2-mimetyków i glikokortykosteroidów na 
syntezę IgE in vivo u chorych na astmę oskrzelową i inne 
choroby obturacyjne przyjmujących wyżej wymienione 
leki. U chorych na astmę przyjmujących przez 7 dni pred-
nizon G. Zieg i wsp. zaobserwował wzrost  całkowitego 
poziomu IgE w surowicy krwi, który jednak nie przełożył 
się na pogorszenie funkcji układu oddechowego, ani sta-
nu klinicznego pacjentów [66]. Nie stwierdzono wzrostu 
stężenia swoistych IgE wobec alergenów sezonowych, 
co wskazuje na to, że synteza przeciwciał miała charak-
ter poliklonalny. Ostatnio ukazały się wyniki czteroletniej 
obserwacji ponad 300 dzieci, które wykazały, że przyj-
mowanie glikokortykosteroidów wziewnych prowadzi do 
podniesienia całkowitego poziomu IgE w surowicy krwi 
w zależności od wariantu polimorficznego receptora FcεRII 
(niskiego powinowactwa) i, co więcej, wiąże się z większą 
częstością zaostrzeń astmy [73]. Wydaje się zatem, że gli-
kokortykosteroidy mogą nasilać syntezę IgE in vivo.

Wyniki badań in vivo nie potwierdziły wpływu terapii 
β2-mimetykiem na wzrost syntezy IgE. J. Corne i wsp. nie 
zaobserwowali istotnych różnic w całkowitym poziomie 
IgE w surowicy krwi i popłuczynach z nosa u chorych na 
astmę oskrzelową i alergiczny nieżyt nosa uczulonych na 
alergeny traw, którzy przez 6 miesięcy przyjmowali do-
ustnie salbutamol w porównaniu z grupą placebo [74]. 
Co ciekawe, praca Woszczka i wsp. wskazuje na zależ-
ność między całkowitym poziomem IgE w surowicy krwi 
u chorych z alergią pyłkową, a poszczególnymi haplotypa-
mi polimorficznego receptora β2-RA [51]. Bez przeprowa-
dzenia odpowiednich badań implikacje kliniczne zaobser-
wowanego zjawiska pozostają nieznane. 

Synteza immunoglobuliny IgE jest wypadkową od-
działywania czynników endogennych i środowiskowych, 
a u jej podłoża leżą uwarunkowania genetyczne. Poznanie 
mechanizmów rządzących generacją swoistych wobec 
alergenów przeciwciał IgE może doprowadzić do opra-
cowania sposobów leczenia alergii nie tylko opartych na 
blokowaniu ich działania, ale na niedopuszczeniu do ich 
powstawania. 
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