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i immunodiagnostyczna
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Streszczenie

Wprowadzenie. Hipogammaglobulinemia w wieku niemowlęcym 
i wczesnodziecięcym stanowi istotny problem o charakterze klinicz-
nym, diagnostycznym i prognostycznym. 

Cel pracy. Celem badania było określenie skali problemu hipo-
gammaglobulinemii na tle przypadków dzieci diagnozowanych w 
kierunku niedoboru odporności oraz analiza częstości występowania 
i rodzaju towarzyszących zakażeń i współistnienia innych schorzeń, 
głównie chorób alergicznych.

Materiał i metody. W pracy przedstawiono analizę grupy 51 dzieci 
wyłonionej w wyniku skriningu ukierunkowanego na wykrywanie 
pierwotnych niedoborów odporności. 

Wyniki. Hipogammaglobulinemia stwierdzona u 39 badanych dzieci 
miała u 6 z nich (15%) charakter przejściowy. W 11 przypadkach 
korelowała ona z ilościowymi odchyleniami w zakresie subpopulacji 
limfocytów krwi obwodowej. Poza nawracającymi zakażeniami ukła-
du oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry, najczęstszymi 
schorzeniami współistniejącymi były choroby alergiczne – astma 
oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry i alergia pokarmowa, występu-
jące aż u 41% dzieci.

Wnioski. Poszerzenie spektrum metod diagnostycznych, uwzględ-
niające ocenę czynnościową limfocytów, elementów odporności nie-
swoistej i zaangażowanie immunogenetyki wniosłoby cenny wkład 
do precyzyjnego ustalania definitywnego rozpoznania niedoboru 
odporności.

Słowa kluczowe: pierwotny niedobór odporności, przemijająca 
hipogammaglobulinemia niemowląt, alergia, dzieci

Summary

Introduction. Hypogammaglobulinemia in infancy and early chil-
dhood is an important clinical, diagnostic and prognostic problem. 

Aim of the study. To determine the scale of hypogammaglobuline-
mia concerning children diagnosed towards immunodeficiency and 
to analyze the prevalence and type of concomitant infections and 
diseases, mainly allergies.

Material and methods. A total of 51 children were screened for 
primary immune deficiencies. 

Results. Hypogammaglobulinemia assessed in 39 children was 
transient in 6 (15%) cases. In 11 cases it correlated with quantitative 
abnormalities of the lymph cell subsets in peripheral blood. The ma-
jority of children suffered from recurrent respiratory, gastrointestinal 
and cutaneous infections and the most frequently observed concomi-
tant disorders, present in 41% of patients were allergic diseases such 
as bronchial asthma, atopic dermatitis and alimentary allergy.

Conclusions. Broadening of the spectrum of immunological diagno-
stic methods, including evaluation of the lymph cell function, innate 
immunity and engagement of immunogenetics contributed to the 
precise establishment of a definitive diagnosis of the immunodefi-
ciency.

Key words: primary immunodeficiency, transient 
hypogammaglobulinemia of infancy, allergy, children
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Wprowadzenie

Pierwotne niedobory odporności (PID – primary immu-
nodeficiency diseases) są heterogenną grupą genetycznie 
uwarunkowanych defektów immunologicznych. Średnio 
u dzieci występowanie PID ocenia się na 1:2000 [1]. 
W wieku rozwojowym pod względem częstości wystę-
powania przeważają zaburzenia odporności humoralnej, 

Introduction

Primary immunodeficiency diseases (PID) comprise 
a heterogeneous group of genetically determined immune 
deficiencies. In children, the prevalence of PID is approxi-
mately 1:2000 [1]. During the developmental age, humoral 
immunity disorders are the most prevalent and constitute 
more than 50% of all PID cases. Other than physiological 
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stanowiące ponad 50% wszystkich przypadków PID. Poza 
fizjologiczną hipogammaglobulinemią niemowląt, na 
80% wszystkich potwierdzonych niedoborów odporności 
składają się 4 zespoły: przejściowa hipogammaglobuline-
mia niemowląt (THI – transient hypogammaglobulinemia 
of infancy), niedobór podklas IgG, częściowy niedobór 
przeciwciał z upośledzoną odpowiedzią na antygeny 
polisacharydowe oraz selektywny niedobór IgA. W opar-
ciu o wyniki badania przeprowadzonego w 1999 roku 
w Stanach Zjednoczonych przez Immune Deficiency Fo-
undation oceniono, że spośród pacjentów z pierwotnymi 
niedoborami odporności 17,5% prezentuje niedobór IgA, 
a 24% – niedobór podklas IgG. W oparciu o badanie Jef-
frey Modell Foundation przeprowadzone w wielu ośrod-
kach w 2004 roku oceniono niedobór IgA na występujący 
u 15,5%, niedobór podklas IgG – u 8%, a przemijającą hi-
pogammaglobulinemię niemowląt u 2% pacjentów [2,3]. 
Z zakrojonych na szeroką skalę badań epidemiologicz-
nych, dotyczących częstości występowania pierwotnych 
niedoborów odporności w Polsce, Bernatowska i wsp. [4] 
oszacowali, że niedobór IgA, stanowiąc 12% wrodzonych 
niedoborów przeciwciał, znajduje się na drugiej pozycji, 
tuż za selektywnym niedoborem podklas IgG, stwierdza-
nym u 12,9% pacjentów z PID. Niedobory odporności, 
takie jak agammaglobulinemia Brutona czy pospolity 
zmienny niedobór odporności (CVID – common variable 
immunodeficiency), cechujące się głęboką depresją wy-
twarzania przeciwciał występują rzadko – z częstością 
1:200 000 i 1:25 000-50 000, odpowiednio.

Obniżone stężenie jednego lub więcej izotypów w suro-
wicy, w powiązaniu z prawidłowym immunofenotypem lub 
nieznacznymi jedynie odchyleniami ilościowymi w zakresie 
subpopulacji limfocytów nie pozwala na jednoznaczne 
ustalenie rozpoznania niedoboru odporności i prognozo-
wanie dotyczące jego przebiegu. W ten sposób bowiem 
manifestować się może zarówno przejściowa hipogamma-
globulinemia niemowląt, jak i pospolity zmienny niedobór 
odporności o wczesnym początku, a nawet niektóre zespo-
ły niedoborów odporności, takie jak ataksja-teleangiektazja 
czy zespół DiGeorge’a. Uwagę immunologów zwracają te 
dzieci, u których występuje hipogammaglobulinemia jawna 
klinicznie, stanowiąc istotny problem z punktu widzenia 
diagnostycznego, terapeutycznego i prognostycznego. 
Obserwacje własne sugerują, iż częstość przemijającej 
hipogammaglobulinemii niemowląt może być niedosza-
cowana.

Celem badania było określenie skali problemu hipogam-
maglobulinemii na tle przypadków dzieci diagnozowanych 
w kierunku niedoboru odporności oraz analiza częstości 
występowania i rodzaju towarzyszących zakażeń i współ-
istnienia innych schorzeń, głównie chorób alergicznych.

Materiał i metody

Pacjenci

W pracy przedstawiono analizę grupy 51 dzieci dia-
gnozowanych w kierunku niedoboru odporności w 
Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immu-
nologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. W większości przypadków 

hypogammaglobulinemia of infancy, 80% of all confirmed 
immune deficiencies comprise 4 diseases: transient hypo-
gammaglobulinemia of infancy (THI), IgG subclass defi-
ciency, partial antibody deficiency with impaired response 
to polysaccharide antigens and selective IgA deficiency. 
Results of studies conducted in 1999 in the USA by the 
Immune Deficiency Foundation revealed that in the group 
of patients with primary immune deficiencies, 17.5% had 
IgA deficiency and 24% IgG subclass deficiency. A study 
conducted by the Jeffrey Modell Foundation at various 
research centers in 2004 showed that IgA deficiency occur-
red in 15.5% of patients, IgG subclass deficiency in 8% and 
transient hypogammaglobulinemia of infancy in 2% [2,3]. 
According to extensive epidemiological studies concerning 
the prevalence of primary immune deficiencies in Poland 
conducted by Bernatowska et al. [4], IgA deficiency is the 
second most frequent condition (12% of congenital anti-
body deficiencies) after selective IgG subclass deficiency 
observed in 12.9% of PID patients. Immune deficiencies, 
such as Bruton’s agammaglobulinemia or common varia-
ble immunodeficiency (CVID), which are characterized by 
a deep depression in antibody production occur rather ra-
rely, i.e. 1:200 000 and 1:25 000-50 000 respectively.

Reduced serum levels of one or more isotypes associa-
ted with normal immunophenotype or slight quantitative 
abnormalities of the lymph cell subsets does not allow 
unequivocal diagnosis and further prognosis of immu-
nodeficiency. These symptoms may also be the manife-
station of transient hypogammaglobulinemia of infancy, 
early common variable immunodeficiency or even certain 
immunodeficiencies such as ataxiatelangiectasia or DiGe-
orge syndrome. Immunologists are interested in children 
with clinically overt hypogammaglobulinemia, which is 
an important diagnostic, therapeutic and prognostic is-
sue. According to our own observations, the prevalence 
of transient hypogammaglobulinemia of infancy may be 
underestimated.

The aim of the study was to determine the scale of 
hypogammaglobulinemia on the example of children 
diagnosed for immunodeficiency and to analyze the pre-
valence and type of concomitant infections and diseases, 
mainly allergies.

Material and methods

Subjects

A total of 51 children were diagnosed for immunodefi-
ciency at the Department of Pneumonology, Pediatric Al-
lergology and Clinical Immunology at III Chair of Pediatrics 
of the Poznan University of Medical Sciences. Most of the 
children were referred to the clinic due to suspected immu-
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powodem skierowania dzieci do Kliniki było podejrzenie 
niedoboru odporności wysunięte na podstawie objawów 
klinicznych, najczęściej nawracających infekcji. Ponadto, 
mniej liczną grupę pacjentów stanowiły dzieci wcześniej 
hospitalizowane w Klinice, u których stwierdzono niepra-
widłowe wyniki badań diagnostycznych i przyjęte celem 
badań kontrolnych. Średnia wieku dzieci objętych analizą, 
w którym przeprowadzono badanie to 35,4 miesiąca 
życia (mediana 20 miesięcy). Średni wiek, w którym wy-
stąpił początek objawów to 11,2 miesiąca życia (mediana 
4 miesiąc życia, zakres od pierwszego tygodnia życia do 
11. roku życia); tylko u 8 dzieci (15,7%) objawy rozpoczęły 
się w wieku powyżej pierwszego roku życia. Dzieci w wie-
ku niemowlęcym stanowiły większość. Dziewczynek było 
27, a chłopców 24. 

U żadnego z pacjentów nie ujawniono obciążonego wy-
wiadu rodzinnego w kierunku niedoborów odporności.

Materiał i metody

Stężenie klas głównych immunoglobulin G, M i A mie-
rzono za pomocą nefelometrii (Turboplus, Orion Diagno-
stica). Stężenie IgG poniżej dwóch odchyleń standardo-
wych dla wieku (<2SD) kwalifikowano jako niedobór IgG. 
Stężenie IgA <5 mg/dl kwalifikowano jako całkowity nie-
dobór IgA, stężenie >5 mg/dl, ale poniżej dwóch odchy-
leń standardowych dla wieku (<2SD) kwalifikowano jako 
częściowy niedobór IgA. Całkowite stężenie IgE w surowi-
cy oznaczono u 43 dzieci metodą immunoenzymatyczną 
z zastosowaniem fluorescencji (Uni Cap100, Pharmacia 
Diagnostic). Spośród swoistych przeciwciał poszcze-
piennych wykonano badanie przeciwciał anty-HBs u 19 
dzieci. U 31 dzieci wykonano badanie immunofenotypu 
leukocytów krwi obwodowej metodą cytometrii przepły-
wowej (FACS Canto Becton Dickinson, oprogramowanie 
FACS Diva, 6-kolorowy). Badanie to obejmowało pomiar 
liczby bezwzględnej i odsetka podstawowych subpopu-
lacji limfocytów: B, T subpopulacji CD4 i CD8, NK oraz 
ekspresję cząsteczek adhezyjnych CD11a, CD11b, CD11c 
i CD18 na limfocytach i granulocytach obojętnochłonnych. 
U 10 dzieci celem oceny metabolizmu tlenowego neutrofi-
lów przeprowadzono test redukcji błękitu nitrotetrazolio-
wego (test NBT).

Wyniki

Profil zakażeń

W analizowanej grupie dzieci dominującym objawem 
klinicznym, będącym najczęściej powodem skierowania 
celem przeprowadzenia diagnostyki immunologicznej 
(u 41 dzieci, tj. 80,4%), były zakażenia układu oddechowe-
go, często o charakterze nawracającym i z towarzyszącym 
odczynem obturacyjnym ze strony dolnych dróg oddecho-
wych. Częste infekcje dotyczyły także układu moczowego 
( u 10 dzieci), rzadziej manifestowały się jako zapalenia 
opon mózgowo- rdzeniowych ( w przypadku 4 dzieci) 
i zapalenia jamy ustnej (u 5 dzieci). U dwojga dzieci z prze-
mijającą hipogammaglobulinemią niemowląt stwierdzano 
powikłania ropne w okresie noworodkowym - zapalenie 
pępka i opóźnione odpadanie kikuta pępowiny, powikłane 

nodeficiency diagnosed on the basis of clinical symptoms, 
mainly infections. Moreover, a smaller group comprised 
children that had been previously hospitalized and were 
admitted to the clinic for a check-up due to abnormal 
results of diagnostic examinations. The mean age of the 
examined children was 35.4 months (median 20 months), 
while the mean age at which first symptoms occurred was 
11.2 months (median 4 months and a range from 1 week 
to 11 years of age). Only 8 children (15.7%) had their first 
symptoms after the first year of life. Children in infancy 
were the majority. There were 27 girls and 24 boys.

None of the patients had a positive family history of 
immunodeficiency.

Material and methods

Concentrations of the main immunoglobulin classes 
G, M and A were measured by nephelometry (Turboplus, 
Orion Diagnostica). IgG concentration below 2 standard 
deviations (<2SD) of the age-related normal range was 
defined as IgG deficiency. The IgA concentration <5 mg/dl 
was defined as complete IgA deficiency and the concen-
tration >5 mg/dl, but below 2 standard deviations (<2SD) 
of the age-related normal range was defined as partial 
IgA deficiency. The total serum IgE concentration was 
determined in 43 children by using a fluorescent immu-
noenzymatic method (Uni Cap100, Pharmacia Diagnostic). 
In the group of specific post-inoculation antibodies, anti-
HBs antibodies were measured in 19 children. 31 children 
underwent an examination of peripheral blood leukocyte 
immunophenotype by flow cytometry (FACS Canto Becton 
Dickinson, 6-colour FACS Diva software). The examination 
included determination of the absolute and relative num-
ber of basic lymphocyte subpopulations B, T, CD4, CD8, 
NK and expression of adhesive molecules CD11a, CD11b, 
CD11c and CD18 on lymphocytes and neutrophils. A Ni-
troblue Tetrazolium Test (NBT test) was performed in 10 
children, in order to assess oxygen metabolism of neutro-
phils.

Results

Infection profile

In the examined group of children, the prevailing cli-
nical symptoms most frequently the cause of conducting 
immunological diagnostics (in 41 children, i.e. 80.4%) 
were respiratory infections that were often recurrent and 
accompanied by obstruction of the lower airways. Infec-
tions were also frequently related to the urinary system (in 
10 children), which sometimes manifested as meningitis 
(in 4 children) and stomatitis (in 5 children). In 2 children 
with transient hypogammaglobulinemia of infancy, puru-
lent complications were observed during infancy. These 
included omphalitis and delayed umbilical cord separation 
complicated by extensive abdominal skin necrosis. Skin le-
sions observed in 13 children were usually allergic in natu-
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rozległą martwicą powłok jamy brzusznej. Obserwowane 
u 13 dzieci zmiany skórne miały najczęściej charakter 
alergiczny, w 3 przypadkach problemem były zakażenia 
zmian skórnych. Spośród tych dzieci, w 1 przypadku nie 
stwierdzono niedoboru przeciwciał, ale ujawniono pod-
wyższone całkowite stężenie IgE w surowicy, w 1 przy-
padku stwierdzono niedobór IgA, zaś u 1 dziecka objaw 
ten obserwowano po ustąpieniu przemijającej hipogam-
maglobulinemii niemowląt. Analizę narządowej lokalizacji 
infekcji w badanej grupie dzieci przedstawia tabela 1.

re while there were 3 cases of cutaneous infections. In this 
group of children, 1 child was found to have no antibody 
deficiency but an increased total serum IgE concentration, 
1 child had IgA deficiency and in 1 child this symptom was 
observed after the regression of transient hypogamma-
globulinemia of infancy. The analysis of infection location 
with regard to particular organs in the examined group of 
children is shown in table 1.

Lokalizacja narządowa infekcji/Infection 
location

Liczba dzieci/Number of children

niedobór
IgG/IgG 

deficiency

niedobór
IgA/IgA 

deficiency

niedobór
IgG i IgA/

IgG and IgA 
deficiency

prawidłowe stężenie 
przeciwciał/antibody 

concentration within the 
normal range

Nawracające zakażenia górnych dróg 
oddechowych (n=24)/Recurrent infections 

of upper  respiratory tract (n=24)
3 2 3 16

Nawracające ropne zapalenia ucha 
środkowego (n=1)/Recurrent purulent 

otitis media (n=1)
0 0 1 0

Nawracające zapalenia płuc (n=14)/
Recurrent pneumonia (n=14)

3 2 6 3

Nawracające zapalenia oskrzeli (n=19)/
Recurrent bronchitis (n=19)

2 2 3 12

Zapalenia jamy ustnej  (n=5)/Stomatitis 
(n=5)

1 0 2 2

Zakażenia układu moczowego (n=10)/
Urinary tract infections (n=10)

1 1 3 5

Zapalenie skóry (n=13)/Dermatitis (n=13) 1 2 3 7

Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych/ 
mózgu (n=4)/Meningitis (n=4) 0 1 2 1

Sepsa z niewydolnością wielonarzadową 
i zapaleniem otrzewnej (n=1)/Sepsis with 

multiple organ failure and peritonitis 
(n=1)

1 0 0 0

Ropne zapalenie pępka (n=1)/Purulent 
omphalitis (n=1) 0 0 1 0

Opóźnione odpadanie kikuta pępowiny 
z martwicą powłok jamy brzusznej (n=1)/

Delayed umbilical cord separation with 
abdominal skin necrosis (n=1

0 0 1 0

Nawracające zapalenia żołądkowo-
jelitowe (n=2)/Recurrent gastroenteritis 

(n=14)
0 0 2 0

Tab. 1. Lokalizacja narządowa infekcji u dzieci z niedoborami przeciwciał
Tab. 1. Infection location with regard to particular organs in children with antibody deficiencies.
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Badania mikrobiologiczne

U dzieci z niedoborem IgG (w 4 na 5 przypadków) 
i z mieszanym niedoborem IgG i IgA (w 3 na 4 przy-
padki) w badaniu mikrobiologicznym wydzieliny z dróg 
oddechowych dominowały gronkowce, w pojedynczych 
przypadkach wyhodowano maczugowce Corynebacte-
rium i kolonie Candida. U jednego chłopca stwierdzono 
obniżone stężenia w zakresie wszystkich klas głównych 
immunoglobulin. Kliniczny przebieg nawracających infek-
cji o dolnych dróg oddechowych wywołanych zakażeniem 
Haemophilus influenzae cechował się wczesnym począt-
kiem i współistniejącym odczynem obturacyjnym.

U pacjentów wykazujących prawidłowe stężenia prze-
ciwciał w badaniach mikrobiologicznych materiału z dróg 
oddechowych dominowała flora fizjologiczna (Streptococ-
cus viridans). W przypadkach jednak, gdy prawidłowym 
stężeniom immunoglobulin towarzyszyły inne zaburzenia 
układu odpornościowego, uzyskiwano w posiewach drob-
noustroje patogenne. Osłabienie metabolizmu tlenowego 
neutrofilów, mające swoje odzwierciedlenie w nieprawi-
dłowym wyniku testu NBT, związane było z zakażeniami 
o etiologii grzybiczej – Candida albicans i Candida glabra-
ta oraz bakteriami otoczkowymi – Haemophilus i Neisseria 
oraz Staphylococcus aureus.

Schorzenia współistniejące

Obciążony wywiad rodzinny w kierunku chorób aler-
gicznych odnotowano u 13 dzieci, u jednego dziecka do-
datkowo u matki dziecka i jej sióstr występowały choroby 
autoimmunizacyjne (celiakia, objaw Raynauda). Wśród 
badanych dzieci, aż u 21 (41%) stwierdzano objawy chorób 
alergicznych: 13 dzieci prezentowało atopowe zapalenie 
skóry, 8 – alergię pokarmową, a rozpoznanie astmy oskrze-
lowej ustalono u 3 dzieci. Spośród tych dzieci, u 9 obcią-
żony był wywiad rodzinny w kierunku alergii. Ponadto, 
u 8 dzieci stwierdzano w wywiadzie nawracające epizody ob-
turacji dolnych dróg oddechowych, wymagające obserwacji 
w kierunku rozwoju astmy oskrzelowej. W grupie pacjen-
tów z chorobami alergicznymi, u 6 stwierdzano podwyż-
szone w stosunku do normy wiekowej całkowite stężenie 
IgE w surowicy, a u 7 obniżone stężenie IgA. 

Łącznie, pomiar stężenia całkowitego IgE w surowicy 
wykonano u 42 dzieci; u 7 (16,7%) przewyższało ono gór-
ną granicę normy odpowiednią dla wieku. Zwracał uwagę 
fakt, że aż w 75%, tj. u 5 spośród wspomnianych 7 dzieci, 
podwyższone stężenie IgE korelowało z objawami klinicz-
nymi w postaci atopowego zapalenia skóry.

W trzech przypadkach u dzieci prezentujących atopowe 
zapalenie skóry podwyższonemu stężeniu immunoglobu-
liny E towarzyszył niedobór przeciwciał innych klas. U tych 
dzieci hipogammaglobulinemia IgG miała charakter prze-
mijający i normalizację stężenia przeciwciał obserwowano 
pomiędzy 18 a 22 miesiącem życia. U jednej dziewczynki 
z atopowym zapaleniem skóry podwyższone stężenie IgE 
w surowicy współistniało z hipogammaglobulinemią IgA. 

U żadnego z badanych dzieci nie stwierdzono objawów 
klinicznych ani laboratoryjnych choroby autoimmunizacyj-
nej. 

Microbiological analysis

In 4 out of 5 children with IgG deficiency and in 3 out 
of 4 children with both IgG and IgA deficiency, a microbio-
logical examination of respiratory secretion revealed the 
presence of staphylococci and occasionally Corynebacteria 
and Candida colonies. Decreased concentrations of all im-
munoglobulin classes were observed in 1 boy. The clinical 
course of recurrent lower respiratory tract infections indu-
ced by Haemophilus influenzae was characterized by an 
early onset and concurrent obturation.

In patients with normal antibody concentrations, mi-
crobiological examinations of the respiratory secretion 
revealed the prevalence of physiological flora (Strepto-
coccus viridans). However, when normal immunoglobulin 
concentrations were accompanied by other immune di-
sorders, cultures of pathogenic microorganisms were ob-
tained. The decreased oxygen metabolism of neutrophils 
reflected in an abnormal NBT result was related to the 
fungal infections Candida albicans and Candida glabrata 
and encapsulated bacteria, Haemophilus and Neisseria, as 
well as Staphylococcus aureus.

Concomitant diseases

A positive family history of allergic diseases was re-
corded in 13 children. Additionally, 1 child had a family 
history (mother and sisters) of autoimmune diseases (ce-
liac disease and Raynaud’s phenomenon). As many as 21 
children (41%) revealed allergic symptoms. 13 children 
were diagnosed with atopic dermatitis, 8 with alimentary 
allergy and 3 with bronchial asthma. 9 of these children 
had a family history of allergies; moreover, 8 children had 
a history of recurrent episodes of lower respiratory tract 
obstruction requiring observations to prevent bronchial 
asthma. In the group of patients with allergic diseases, 
6 patients had increased total serum IgE concentration as 
compared to the age-related normal range, while 7 pa-
tients had decreased IgA. 

In general, determination of total serum IgE concentra-
tion was performed in 42 children, out of whom 7 (16.7%) 
were above the age-related standard. It was noticeable 
that in 5 (75%) out of those 7 children, increased IgE 
concentration correlated with clinical symptoms of atopic 
dermatitis.

In 3 children with atopic dermatitis, increased IgE 
concentration was accompanied by a deficiency of other 
antibodies. IgG hypogammaglobulinemia was transient in 
character in those children, and normalization of antibody 
concentration was achieved between 18 and 22 months 
of life. In 1 girl with atopic dermatitis, increased serum 
IgE concentration was associated with IgA hypogamma-
globulinemia. 

Clinical or laboratory symptoms of autoimmune disease 
were found in none of the examined children. 
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Stężenie klas głównych immunoglobulin 
w surowicy

W badanej grupie pacjentów u 7 obserwowano obniżone 
stężenie przeciwciał klasy IgG, u 5 obniżone stężenie przeciw-
ciał klasy IgA, a u 10 stężenie obydwu izotypów (IgG i IgA) 
było obniżone. Obniżone stężenie przeciwciał wszystkich klas 
głównych (IgG, IgA i IgM) obserwowano tylko u 1 dziecka. 
Dodatkowo u 16 dzieci hipogammaglobulinemia stwierdza-
na była w wywiadzie osobniczym, w oparciu o dostępną 
dokumentację medyczną z innych ośrodków. Łącznie hipo-
gammaglobulinemię stwierdzano u 39 dzieci. 

Badania kontrolne wykazały poprawę i normalizację 
stężenia przeciwciał w 6 przypadkach (6 spośród 39 dzieci 
z hipogammaglobulinemią, tj. 15,4%), w wieku 18- 26 
miesięcy. U trojga dzieci obserwowano normalizację 
w zakresie stężenia immunoglobuliny G, u jednego dziecka 
– w zakresie IgG i IgA, u jednego – w zakresie wszystkich 
trzech izotypów IgG, IgA i IgM. U jednego z pacjentów 
obserwowano wprawdzie istotną tendencję wzrostową 
stężenia IgA, jednak stężenie IgG nadal utrzymywało się 
poniżej normy wiekowej. Wyniki badań kontrolnych 6 pa-
cjentów wykazywały nadal obniżone stężenie przeciwciał; 
w jednym przypadku nawet w wieku 3 lat. 

U 7 pacjentów odnotowano podwyższone stężenie IgM, 
a podwyższone w stosunku do normy wiekowej stężenia 
pozostałych izotypów wskazywały na efektywną odpowiedź 
humoralną na aktywny proces zapalny. U 10 pacjentów obser-
wowano prawidłowe stężenie immunoglobuliny M, przy jed-
noczesnym obniżeniu stężeń immunoglobulin G i A. U Tylko w 
jednym przypadku podwyższonemu nieznacznie stężeniu IgM 
towarzyszyły obniżone stężenia przeciwciał IgG i IgA.

U 3 dzieci stwierdzono małe (poniżej 2 kU/l) stężenie 
immunoglobuliny E, powiązane w jednym przypadku 
z obniżeniem stężenia IgG i IgA, w jednym przypadku 
z obniżeniem stężenia IgG oraz stężeniami IgA i IgM 
mieszczącymi się na dolnej granicy normy i w jednym przy-
padku z hipogammaglobulinemią w wywiadzie. Rozkład 
stężeń klas głównych immunoglobulin IgG, IgA oraz IgE 
w badanej grupie dzieci przedstawiają ryciny 1, 2, 3.

Serum concentrations of main 
classes of immunoglobulins 

In the examined group, 7 patients had a decreased con-
centration of IgG class antibodies, 5 patients a decreased IgA 
class of antibodies and 10 patients a decreased concentration 
of both isotypes (IgG and IgA). Decreased concentrations of 
all main classes of antibodies (IgG, IgA and IgM) were obse-
rved in only 1 child. Additionally, 16 children had an individual 
history of hypogammaglobulinemia recorded in documenta-
tion obtained from other research centers. In total, hypogam-
maglobulinemia was observed in 39 children. 

Follow-up examinations showed improvement and 
normalization of antibody concentration in 6 children (out 
of 39 children with hypogammaglobulinemia, i.e. 15.4%) 
aged 18-26 months. 3 children showed normalization of 
immunoglobulin G concentration, 1 child of IgG and IgA 
concentration and 1 child of all the three isotypes IgG, 
IgA and IgM. Although 1 patient revealed a significantly 
increasing IgA concentration, his IgG level was mainta-
ined below the age-related standard. Results of follow-up 
examinations in 6 patients still showed reduced antibody 
concentration, even at the age of 3 in one case. 

Increased IgM concentration was observed in 7 patients 
and increased concentrations of the remaining isotopes 
in reference to the age-related standard indicated an ef-
fective humoral response to active inflammatory process. 
10 patients showed normal immunoglobulin M levels with 
reduced IgG and IgA concentrations. Only in 1 case was 
a slightly increased IgM concentration accompanied by 
decreased IgG and IgA concentrations.

3 children had low (<2 kU/l) concentrations of immu-
noglobulin E correlated with a decreased IgG and IgA 
levels (1 child), with decreased IgG level and low IgA and 
IgM values but within the standard (1 child), and with 
a history of hypogammaglobulinemia (1 child). The distri-
bution of main immunoglobulin classes IgG, IgA and IgE 
in the examined children is shown in Figures 1, 2 and 3.

Ryc. 1. Stężenia immunoglobuliny G w surowicy poszczególnych pacjentów Fig. 1. Serum immunoglobulin G concentration in particular patients

Alergia Astma Immunologia 2009, 15 (2): 121-132



126 127Szczawińska-Popłonyk A Hipogammaglobulinemia u niemowląt i małych dzieci...

Swoiste przeciwciała poszczepienne anty-HBs

Ocena stężenia swoistych przeciwciał poszczepiennych 
anty-HBs jest pomocniczym badaniem odporności humo-
ralnej. Przeprowadzono je u 19 dzieci, spośród których 
u 5 stwierdzono stężenie przeciwciał anty-HBs poniżej 
stężenia ochronnego 10mIU/ml W trzech przypadkach 
odchylenie to było związane z obniżeniem stężenia klas 
głównych immunoglobulin w surowicy – wszystkich izoty-
pów (IgG, IgA, IgM), immunoglobulin G i A lub wyłącznie 
immunoglobuliny G.

Immunofenotyp leukocytów krwi obwodowej

Do badania zakwalifikowano 30 dzieci z hipogamma-
globulinemią, jeśli wartości stężeń klas głównych immu-
noglobulin wynosiły <2SD normy wiekowej i/lub celem 
wykluczenia niedoboru cząsteczek adhezyjnych w przy-
padkach, jeśli wywiad osobniczy i przebieg kliniczny cho-
roby związane były ze szczególnie ciężkimi powikłaniami 
ropnymi. W rozkładzie immunofenotypowym subpopula-
cji limfocytów niewielkie zaburzenia ilościowe ujawniono 

Anti-HBs specific post-vacinnation antibodies

Determination of specific anti-HBs antibodies is a sup-
plementary examination of humoral immunity. It was con-
ducted in 19 children and 5 of them had anti-HBs concen-
trations below the protective concentration of 10mIU/ml. 
In 3 cases, this deviation was related to a decrease in main 
immunoglobulin serum concentration of all isotypes (IgG, 
IgA, IgM), immunoglobulins G and A or immunoglobulin 
G alone.

Peripheral blood leukocyte immunophenotype 

30 children with hypogammaglobulinemia were in-
cluded in the examination. The inclusion criteria were 
major immunoglobulin class concentrations <2SD of the 
age-related standard or the necessity to exclude adhesion 
molecule deficiency if the individual history and clinical 
course of the disease involved very serious purulent com-
plications. The immunophenotype distribution of lympho-
cyte subpopulations revealed slight quantitative disorders 

Ryc. 2. Stężenia immunoglobuliny A w surowicy poszczególnych 
pacjentów

Fig. 2. Serum immunoglobulin A concentration in particular patients

Ryc. 3. Stężenia immunoglobuliny E w surowicy poszczególnych 
pacjentów

Fig. 3. Serum immunoglobulin E concentration in particular patients
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u 11 dzieci. Najczęściej stwierdzano obniżony odsetek 
i liczbę bezwzględną limfocytów B (u 7 dzieci) oraz limfo-
cytów T subpopulacji CD8 (również u 7 dzieci), w dalszej 
kolejności – limfocytów T CD4 (u 6 dzieci) i komórek NK 
(u 4 dzieci). U jednego dziecka odchylenie to dotyczyło 
wszystkich populacji limfocytów: B, T i NK. Wśród dzieci, 
u których stwierdzano ilościowe zaburzenia w zakresie 
subpopulacji limfocytów, najczęściej limfocytów T CD4, 
problemem klinicznym były nawracające zapalenia płuc 
i oskrzeli, ropne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i nawracające zapalenia jamy ustnej. Rozkład wartości 
bezwzględnych limfocytów T subpopulacji CD4 w badanej 
grupie dzieci przedstawia rycina 4.

in 11 children. They included a decrease in the relative 
and absolute number of B lymphocytes (7 children), CD8 
T lymphocytes subpopulations (7 children), CD4 T lympho-
cytes (6children) and NK cells (4 children). In one case, the 
deviation concerned all the lymphocyte populations: B, 
T and NK. Children with recognized quantitative disorders 
in lymphocyte subpopulations, mainly with regard to 
T CD4 lymphocytes, revealed a serious clinical problem of 
recurrent pneumonia, bronchitis, purulent meningitis and 
recurrent stomatitis. The distribution of the CD4 T lym-
phocyte subpopulation absolute values in the examined 
children is shown in Figure 4.

Ryc. 4. Subpopulacja limfocytów CD4 w surowicy poszczególnych 
pacjentów

Fig. 4. CD4 lymphocyte subpopulation in serum of particular pa-
tients

Obniżoną nieznacznie ekspresję cząsteczek adhezyjnych 
CD11a i CD11b na limfocytach i granulocytach stwierdza-
no u 2 dzieci, zaś u 1 dziecka – obniżenie ekspresji CD11a, 
CD11b, CD11c i CD18.

Test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego (NBT)

Spośród 10 dzieci, u których przeprowadzono badanie, 
wynik świadczący o nieznacznie obniżonym metabolizmie 
tlenowym neutrofilów uzyskano u 5 z nich.

Zaburzenia te wiązały się z następującymi objawami 
klinicznymi: z nawracającymi infekcjami układu odde-
chowego (w 3 przypadkach), z zapaleniem jamy ustnej 
o potwierdzonej mieszanej grzybiczej i gronkowcowej 
etiologii (w 1 przypadku). Piąty pacjent prezentował obja-
wy już w okresie noworodkowym w postaci opóźnionego 
odpadania pępowiny, a następnie występowały u niego 
powikłania ropne – zmiany skórne rumieniowo-grudkowe 
z tworzeniem mikroropni w obrębie twarzy, kończyn i klat-
ki piersiowej, zapalenia ucha środkowego i nawracające 
zakażenia układu moczowego.

Dyskusja

Hipogammaglobulinemia w okresie niemowlęcym 
i wczesnodziecięcym stanowi istotny problem z punktu 
widzenia praktyki klinicznej, immunodiagnostyki, terapii 
i prognozowania. Spośród wymienionych czterech najczę-
ściej występujących u dzieci niedoborów odporności [2,3], 
jedynie w przypadku niedoboru IgA znane jest w niewiel-
kiej części przypadków choroby podłoże molekularne. 

2 children showed a slightly reduced expression of ad-
hesion molecules CD11a and CD11b on lymphocytes and 
granulocytes and 1 child showed a reduced expression of 
CD11a, CD11b, CD11c and CD18.

Nitroblue Tetrazolium Test (NBT)

The test was performed in 10 children, out of whom 
5 patients showed slightly a reduced oxygen metabolism 
of neutrophils.

This was manifested as the following clinical symptoms: 
recurrent respiratory system infections (3 patients) and 
complex fungal and staphylococcal stomatitis (1 patient). 
1 patient showed symptoms occurring during infancy, 
including delayed umbilical core separation followed by 
purulent complications like erythematous and papulo-
pustular skin lesions with micro-abscesses formation on 
face, limbs and chest, as well as otitis media and recurrent 
urinary tract infections. 

Discussion

Hypogammaglobulinemia in infancy and early chil-
dhood is an important clinical, immunodiagnostic, thera-
peutic and prognostic problem. Little is known about the 
molecular background of the four most common pediatric 
immunodeficiencies [2,3], except for a few cases of IgA 
deficiency. Its molecular background is related to the 
mutation of TACI (transmembrane activator and calcium 

Alergia Astma Immunologia 2009, 15 (2): 121-132
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Związane jest ono z mutacją genu TACI (transmembrane 
activator and calcium modulator and cyclophillin-ligand 
interactor), należącego do nadrodziny receptorów TNF 
(TNFRSF13B) i mediującego przełączenie izotypów immu-
noglobulin w limfocytach B. Mutacja ta predysponuje do 
powikłań w postaci autoimmunizacji i procesów limfo-
proliferacyjnych [5,6,7,8]. Pozostałe niedobory stanowią 
grupę zaburzeń o niejednorodnej etiologii, włączając 
czynniki genetyczne, ekspozycję na leki oraz toksyny wystę-
pujące w środowisku, a także szkodliwe czynniki działające 
w okresie prenatalnym [2,3,9]. Także niedobór IgA może 
mieć charakter nabyty, zazwyczaj wskutek przebytej infek-
cji [10], rzadziej w przebiegu choroby nowotworowej [11]. 
W większości przypadków niedobór IgA nie jest związany 
z żadnym schorzeniem, co może być wynikiem efektywnej 
odpowiedzi immunologicznej dzięki funkcji innych ele-
mentów układu odpornościowego [12]. Rzadziej niedobór 
IgA może być manifestacją zespołu niedoboru odporno-
ści, jak zespół ataksja-teleangiektazja [13]. Podobnie jak 
selektywny niedobór IgA, także niedobór podklas IgG 
może być asymptomatyczny, ale może również manifesto-
wać się jako nawracające zakażenia, choroby alergiczne 
i autoimmunizacyjne [14]. U dzieci najczęściej występuje 
niedobór IgG2, podklasy o specyficznej roli biologicznej, 
w której zlokalizowane są naturalne przeciwciała przeciw-
ko antygenom polisacharydowym pneumokoków. Niedo-
bór swoistych przeciwciał przeciwko antygenom polisa-
charydowym klinicznie charakteryzuje się nawracającymi 
zakażeniami dróg oddechowych o etiologii Haemophilus 
influenzae lub Streptococcus pneumoniae [15], zaś labo-
ratoryjnie – prawidłowym stężeniem klas głównych immu-
noglobulin, podklas IgG i IgA oraz prawidłową odpowie-
dzią na antygeny białkowe u dzieci powyżej 2 roku życia. 
Przebieg choroby jest zwykle łagodny i często przemijają-
cy, jednakże u części pacjentów niedobór ten prowadzi do 
powikłań w postaci rozstrzeni oskrzeli [16,17] oraz chorób 
z autoimmunizacji [18]. Przemijająca hipogammaglobuli-
nemia niemowląt uznawana jest za przedłużenie fizjolo-
gicznej hipogammaglobulinemii, występującej w okresie 
pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia w następstwie zaniku 
matczynych przeciwciał we krwi niemowlęcia i niedosta-
tecznej jeszcze w tym wieku produkcji własnej. Zjawisko 
to jest wynikiem niedojrzałości i charakterystycznego pro-
filu aktywności limfocytów T pomocniczych i limfocytów 
B. Przebieg choroby jest często łagodny, a infekcje nie 
mają charakteru zagrażających życiu [19,20], aczkolwiek 
opisano przypadki ciężkich uogólnionych zakażeń i po-
wikłań u dzieci z THI [21,22,23]. W ustaleniu rozpozna-
nia THI pomocne mogą być kryteria podane przez Kilic 
i wsp. [19], uwzględniające stężenie jednej lub więcej klas 
głównych immunoglobulin w surowicy równe lub poniżej 
2SD poniżej średniej wartości odpowiedniej dla wieku, 
niezaburzoną odporność komórkową i niewystępowanie 
klinicznych i laboratoryjnych objawów innych zespołów 
niedoborów odporności. 

W badanej grupie dzieci kliniczne objawy i przebieg 
choroby prezentowane przez pacjentów były zróżnicowa-
ne, nawet w obrębie tego samego schorzenia. Najczęst-
szym odchyleniem laboratoryjnym, będącym wynikiem 
skriningu immunodiagnostycznego była  hipogammaglo-

modulator and cyclophillin-ligand interactor), a gene of 
the TNF receptor superfamily (TNFRSF13B) that mediates 
immunoglobulin isotype switching in B lymphocytes. 
This mutation predisposes autoimmunization complica-
tions and lymphoproliferative processes [5,6,7,8]. The 
remaining deficiencies comprise a group of disorders with 
a heterogenous etiology, including genetic factors, expo-
sure to drugs and toxins present in the environment, as 
well as harmful factors occurring during the prenatal pe-
riod [2,3,9]. IgA deficiency may also be induced by infec-
tion [10] and it may occasionally be acquired in the course 
of neoplastic disease [11]. The majority of IgA deficiency 
cases are unrelated to any diseases, which may result from 
effective immunological response supported by other 
elements of the immune system [12]. In rare cases, IgA 
deficiency may be a manifestation of immunodeficiency 
syndromes, such as ataxiatelangiectasia [13]. Similarly to 
selective IgA deficiency, IgG subclass deficiency may be 
asymptomatic, but it may also be manifested as recurrent 
infections, allergies and autoimmunization diseases [14]. 
IgG2 subclass deficiency is the most common in children. 
This subclass has a specific biological role and it comprises 
natural antibodies against pneumococcal polysaccharide 
antigens. Specific antibody deficiency to polysaccharide 
antigens is clinically manifested as recurrent respiratory 
infections induced by Haemophilus influenzae or Strepto-
coccus pneumoniae [15], while laboratory tests reveal nor-
mal concentrations of the main immunoglobulin classes, 
IgG and IgA subclasses and normal response to protein 
antigens in children above 2 years of age. The disease is 
usually mild and transient in character, but sometimes it 
may lead to bronchiectasis [16,17] and autoimmune dise-
ases [18]. Transient hypogammaglobulinemia of infancy 
is considered to be a prolongation of physiological hy-
pogammaglobulinemia occurring in the period between 
3 and 6 months of life as a result of a decline in serum 
antibodies in the mother and their insufficient production 
by the infant. This phenomenon reflects the immaturity 
and specific function profile of T helper lymphocytes 
and B lymphocytes. The course of disease is usually mild 
and infections are not life-threatening [19,20]; however, 
a few cases of serious generalized infections and complica-
tions in children with THI have been reported [21,22,23]. 
In order to diagnose THI, it may be useful to use criteria 
developed by Kilic et al. [19], including the concentration 
of one or more main class immunoglobulin in the serum 
equal or below 2SD of the age-related standard, undistur-
bed cell immunity and lack of clinical or laboratory featu-
res of other immunodeficiency syndromes. 

The examined group of children was characterized by 
heterogenous clinical symptoms, even within one disease 
entity. The most common laboratory deviation, resulting 
from immunodiagnostic screening, was hypogammaglo-
bulinemia. The analysis shows that THI is more common in 
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bulinemia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że THI jest 
w badanej populacji częstsza niż sugerowałyby to przyto-
czone na wstępie statystyki [2,3], oceniające występowa-
nie tego zaburzenia na ok. 2% pacjentów z pierwotnymi 
niedoborami odporności i dotyczy aż 6 spośród 39 przy-
padków. Jednakże należy równocześnie zwrócić uwagę 
na fakt, że normalizacja stężeń przeciwciał w badaniach 
kontrolnych w 15% przypadków dzieci z  hipogammaglo-
bulinemią może świadczyć o tym, że pozostali pacjenci, 
u których nadal brak jest poprawy, są potencjalnymi 
kandydatami do postawienia diagnozy THI lub CVID. 
Niektórzy badacze traktują THI jako zjawisko rzadkie, inni 
natomiast w swojej praktyce klinicznej często rozpoznają 
to zaburzenie [19,24,25]. Różnice te mogą wynikać z bra-
ku ścisłych kryteriów diagnostycznych. W doniesieniach, 
w których nawracające infekcje w obrębie różnych narzą-
dów były wskazaniem do badania stężenia immunoglo-
bulin w surowicy, liczba pacjentów ze zdiagnozowaną THI 
była większa, podobnie jak można wnioskować z naszego 
badania. 

Zgodnie z wynikami w doniesieniach literaturo-
wych, osiąganie prawidłowych stężeń immunoglobulin 
w surowicy zwykle wykracza poza wiek niemowlęcy 
i często następuje miedzy 24 a 36 miesiącem życia [24,26]. 
W pojedynczych przypadkach miało ono miejsce około 57 
miesiąca życia [19]. Różnorodny przebieg THI u pacjentów, 
zakres klinicznej prezentacji od przebiegu asymptomatycz-
nego do ciężkich, nawracających infekcji oraz możliwość 
transformacji THI w inne zespoły dysgammaglobulinemii 
[20,27,28] stwarza szczególne problemy diagnostyczno-
lecznicze u tych pacjentów. Rozpoznanie przemijającej 
hipogammaglobulinemii niemowląt jest diagnozą z wy-
kluczenia, stawianą retrospektywnie po osiągnięciu nor-
malizacji stężeń wszystkich izotypów. Dlatego też tak waż-
na jest konieczność długoterminowych badań kontrolnych 
obejmujących ocenę objawów klinicznych oraz wyników 
badań laboratoryjnych. 

W badanej grupie dzieci aż 21 z nich (41%) prezento-
wało objawy chorób alergicznych, a u 7 (16,7%) ujawnio-
no podwyższone w stosunku do normy wiekowej stężenie 
IgE w surowicy. Inni autorzy podają zbliżoną częstość 
występowania chorób alergicznych (astmy, alergicznego 
zapalenia skóry i alergii pokarmowej) u dzieci z hipogam-
maglobulinemią, ocenianą na 32,5% [19] i szacowaną na 
26% częstość potwierdzonych badaniem stężenie całkowi-
tego IgE w surowicy przypadków atopii [26]. Mogłoby to 
potwierdzać przypuszczenie, że istnieje związek patoge-
netyczny pomiędzy przemijającą hipogammaglobulinemią 
niemowląt i chorobami alergicznymi, a szczególnie alergią 
pokarmową [29]. Jako podłoże tej koincydencji należy 
wziąć pod uwagę, że subkliniczna jelitowa utrata protein 
spowodowana zapaleniem alergicznym błony śluzowej je-
lita może przyczyniać się do rozwoju THI u niektórych pa-
cjentów [30]. Z drugiej zaś strony, opóźnione wytwarzanie 
immunoglobuliny A w THI, zwłaszcza podklasy IgA2, od-
grywającej protekcyjną rolę w odporności błony śluzowej 
jelit może nie zapobiegać penetracji antygenów i sprzyjać 
alergizacji [31]. Patomechanizm zwiększonej syntezy IgE 
w zaburzeniach odporności nie jest dokładnie wyjaśniony. 
Może być on związany z zaburzeniem równowagi aktyw-

the study population (6 out of 39 children) compared to 
the above-mentioned statistical estimates [2,3] according 
to which 2% of patients with primary immunodeficiencies 
suffers from THI. It must be noticed, however, that the 
follow-up antibody normalization in 15% of children with 
hypogammaglobulinemia may indicate that patients with 
no signs of improvement are potential candidates for the 
diagnosis of THI or CVID. Some researchers define THI as 
a rare phenomenon, while others frequently recognize 
this disorder in their clinical practice [19,24,25]. These dif-
ferences may result from lack of precise diagnostic criteria. 
The number of patients with recognized THI was higher in 
reports where recurrent infections led to serum immuno-
globulin level determination, as in our study. 

According to literature data, normal immunoglobulin 
concentration is not usually achieved during infancy but 
instead occurs between 24 and 36 months [24,26]. In sin-
gle cases, it occurred around the 57th month of life [19]. 
Due to its heterogeneity, THI diagnosis and treatment is 
very problematic. Its course may be asymptomatic, but 
it may also be manifested as serious recurrent infec-
tions. THI may also undergo transformation into other 
dysgammaglobulinemia syndromes [20,27,28]. Recogni-
tion of transient hypogammaglobulinemia of infancy is 
a retrospective diagnosis of exclusion, which is made after 
normalization of all isotype concentrations. Therefore, 
long-term follow-up evaluation of clinical symptoms and 
laboratory test results is of vital importance. 

In the examined group, 21 children (41%) presented 
allergic symptoms and 7 children (16.7%) revealed higher 
serum IgE concentration as compared to the age-related 
standard. Other authors report a similar prevalence of al-
lergic diseases (asthma, allergic dermatitis and alimentary 
allergy) in children with hypogammaglobulinemia amoun-
ting to 32.5% [19] and 26% prevalence of atopy confir-
med by the determination of total serum IgE concentra-
tion [26]. This could be the confirmation of a pathogenetic 
correlation between transient hypogammaglobulinemia 
of infancy and allergic diseases, especially alimentary al-
lergy [29]. The underlying cause of this coincidence may 
be related to the fact that subclinical intestinal protein 
loss induced by allergic inflammation of intestinal mucosa 
may contribute to TH development in some patients [30]. 
On the other hand, delayed IgA production in the course 
of THI, especially with regard to the IgA2 subclass, which 
plays a protective role in intestinal mucosal immunity, may 
not prevent antigen penetration thus resulting in allergi-
zation [31]. The pathomechanism underlying increased 
IgE synthesis in immunodeficiencies is not completely 
elucidated. It may be related to disturbances in Th1/Th2 
lymphocyte and/or cytokine function and change in iso-
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ności limfocytów Th1/Th2 i/lub ich cytokin i zmiany izoty-
pu produkowanych przez limfocyty B immunoglobulin via 
IL-4 i syntezy IgE. Koncepcja ta, choć w znacznym uprosz-
czeniu, tłumaczyłaby zarówno zwiększoną podatność na 
zakażenia, jak i podwyższone stężenie IgE obserwowane 
w niektórych niedoborach odporności.

Interesujące jest, że w badanej grupie dzieci w 10 
przypadkach obserwowano prawidłowe stężenie immu-
noglobuliny M, z towarzyszącą hipogammaglobulinemią 
dotyczącą klas IgG i IgA, a w trzech przypadkach również 
z małym stężeniem IgE w surowicy (<2 kU/l). Zjawisko 
hipogammaglobulinemii IgE, obserwowane także przez 
innych autorów [32] może znajdować wytłumaczenie 
w osłabieniu w okresie niemowlęcym procesu przełącza-
nia klas immunoglobulin (CSR – class-switch recombina-
tion) [33], czy też w zmniejszonej aktywności indukowa-
nej dezaminazy cytydyny, niezbędnej dla prawidłowego 
przebiegu tego procesu, jako wyniku niedojrzałości lub 
polimorfizmu genetycznego [34]. 

Oznaczanie stężenia swoistych przeciwciał poszczepien-
nych anty-HBs nie jest przez innych autorów [24,25,26] 
zalecane jako element diagnostyki różnicowej niedoboru 
odporności u dzieci z hipogammaglobulinemią. Istotnie, 
brak odpowiedzi poszczepiennej w postaci efektywnego 
wytwarzania przeciwciał u znacznego odsetka pacjentów 
może nie być związany z żadnym towarzyszącym defek-
tem immunologicznym. Podkreślić jednak należy aspekt 
praktyczny badania, bowiem brak przeciwciał poszcze-
piennych anty-HBs u dziecka jest wskazaniem do powtór-
nego przeprowadzenia pełnego cyklu szczepienia. 

U 11 spośród 30 dzieci, u których wykonano badanie 
immunofenotypowe leukocytów, ujawniono ilościowe 
zaburzenia w zakresie podstawowych subpopulacji 
limfocytów. W analizach grup dzieci z przejściową hipo-
gammaglobulinemią niemowląt przeprowadzonych przez 
innych autorów [19,26] wartości odsetkowe i bezwzględ-
ne limfocytów subpopulacji CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 
i CD56 były prawidłowe. Jednakże, ci sami autorzy zwra-
cają uwagę na fakt, że za opóźnione dojrzewanie biosyn-
tezy przeciwciał w THI odpowiedzialny może być ilościowy 
i czynnościowy niedobór limfocytów T pomocniczych.

Poszerzenie spektrum metod diagnostyki układu od-
pornościowego z uwzględnieniem czynnościowej oceny 
limfocytów B, T oraz elementów odpowiedzi nieswoistej, 
takich jak funkcja komórek dendrytycznych oraz immuno-
genetyki wniosłoby cenny wkład do precyzyjnego usta-
lania ostatecznego rozpoznania i wynikających z niego 
implikacji terapeutycznych. 

Wniosek

Przedstawiona analiza grupy dzieci wyłonionej w wyniku 
skriningu ukierunkowanego na wykrywanie pierwotnych 
niedoborów odporności wskazuje na hipogammaglobuli-
nemię w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym jako 
istotny problem kliniczny i immunodiagnostyczny. 

types produced by immunoglobulin B lymphocytes via 
IL-4 and IgE synthesis. Although highly simplified, this 
hypothesis explains increased susceptibility to infections, 
as well as increased IgE concentration observed in some 
immunodeficiencies.

Interestingly, 10 children from the examined group 
had normal immunoglobulin M concentration associated 
with hypogammaglobulinemia in relation to IgG and IgA 
classes, and with low serum IgE concentration (<2 kU/l) in 
3 cases. IgE hypogammaglobulinemia, which has also 
been observed by other authors [32], may be explained by 
decreased class-switch recombination (CSR) during infan-
cy [33] or by decreased activity of activation-induced cyti-
dine deaminase, necessary for the CSR process, resulting 
from immaturity or genetic polymorphism [34]. 

Other authors [24,25,26] do not recommend determi-
nation of specific anti-HBs antibody level as a tool in dif-
ferential diagnosis of immunodeficiency in children with 
hypogammaglobulinemia. In fact, lack of post-vaccination 
response in the form of effective antibody production in 
a large number of patients may not be related to any 
concurrent immunological deficiency. However, a practical 
aspect of the study should be borne in mind, since the 
lack of post-vaccination anti-HBs antibodies in a child is 
a indication to repeat the whole inoculation cycle. 

In the group of 30 children who underwent the exami-
nation for leukocyte immunophenotype, 11 children re-
vealed disturbances in major lymphocyte subpopulations. 
The outcome of children with transient hypogammaglo-
bulinemia of infancy obtained by other authors [19,26] 
revealed normal relative and absolute values of lympho-
cyte subpopulations CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 and 
CD56. These authors, however, emphasize the fact that 
delayed antibody biosynthesis maturation in THI may be 
dependent on the quantitative and functional deficiency 
of T helper lymphocytes.

Broadening of the spectrum of immunological diagno-
stic methods, including evaluation of the B and T lympho-
cyte function, elements of non-specific immunity such as 
dendritic cell function and engagement of immunogene-
tics would contribute to the precise establishing of the 
definitive diagnosis and therapeutic implications. 

Conclusion

The analysis of children screened towards primary im-
mune deficiencies indicates that hypogammaglobulinemia 
in infancy and early childhood is an important clinical and 
immunodiagnostic problem. 



132 133

Piśmiennictwo
  1. Bonilla FA, Bernstein IL, Khan DA i wsp: Practice parameter for 

the diagnosis and management of primary immunodeficiency. 
Ann Allergy Asthma Clin Immunol 2005; 94: 1-63.

  2. Stiehm RE: The four most common pediatric immunodeficien-
cies. J Immunotoxicol 2008; 5:227-234.

  3. Stiehm RE: The four most common pediatric immunodeficien-
cies. Adv Exp Med Biol 2007; 601:15-26.

  4. Bernatowska E, Michałkiewicz J, Gregorek H i wsp: Twenty years 
of investigations into primary immunodeficiency diseases in the 
Department of Immunology of the Children’s Memorial Health 
Institute, Warsaw. Centr Eur J Immunol 2000; 25:119-126.

  5. Castigli E, Geha RS: Molecular basis of common variable immu-
nodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2006; 117:740-746.

  6. Rachid R, Castigli E, Geha RS, Bonilla FA: TACI mutation in com-
mon variable immunodeficiency and IgA deficiency. Curr Allergy 
Asthma Rep 2006; 6:357-362.

  7. Castigli E, Wilson SA, Garibyan L i wsp: TACI is mutant in com-
mon variable immunodeficiency and IgA deficiency. Nat Genet 
2005; 37:829-834.

  8. Castigli E, Geha RS: TACI, isotype switching, CVID and IgAD. 
Immunol Res 2007; 38:102-111.

  9. Latiff AH, Kerr MA: The clinical significance of immunoglobulin 
A deficiency. Ann Clin Biochem 2007; 44:131-139.

10. Amador-Cańizares Y, Alvarez-Lajonchere L, Guerra I i wsp: 
Induction of IgA and sustained deficiency of cell proliferative 
response in chronic hepatitis C. World J Gastroenterol 2008; 28:
6844-6852.

11. Hegemann B, Helmbold P, Dickert C: Recurrent chancriform 
mucous membrane ulcer in plasmacytoma with secondary IgA 
deficiency. Pyoderma chancriforme of the tongue. Hautarzt 
2001; 52:820-823.

12. Cunningham-Rundles C: Physiology of IgA and IgA deficiency. J 
Clin Immunol 2001; 21:303-309.

13. Quartier P: IgA deficiency. Arch Pediatr 2001; 8:629-633.

14. Ozkan H, Atlihan F, Genel F i wsp: IgA and/or IgG subclass de-
ficiency in children with recurrent respiratory infections and its 
relationship with chronic pulmonary damage. J Invest Allergol 
Clin Immunol 2005; 15:69-74.

15. Bossuyt X, Moens L, Van Hoeyveld E i wsp: Coexistence of (par-
tial) immune defects and risk of recurrent respiratory infections. 
Clin Chem 2007; 53:124-130.

16. Stead A, Douglas JG, Broadfoot CJ i wsp: Humoral immunity 
and bronchiectasis. Clin Exp Immunol 2002; 130:325-330.

17. Tabatabaie P, Aghamohammadi A, Mamishi S i wsp: Evaluation 
of humoral immune function in patients with bronchiectasis. 
Iran J Allergy Asthma Immunol 2008; 7:69-77.

18. Cheng YK, Decker PA, O’Byrne MM, Weiler CR: Clinical and labo-
ratory characteristics of 75 patients with specific polysaccharide 
antibody deficiency syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol 
2006; 97:306-311.

19. Kilic SS, Tezcan I, Sanal Ö, Metin A, Ersoy F: Transient hypogam-
maglobulinemia of infancy: clinical and immunologic features 
of 40 new cases. Pediatr Int 2000; 42:647–650.

20. Moschese V,  Graziani S,  Avanzini MA i wsp: A prospective study on 
children with initial diagnosis of transient hypogammaglobuline-
mia of infancy: results from the Italian Primary Immunodeficiency 
Network. Int J Immunopathol Pharmacol 2008; 21:343-352.

21. Hsueh KC, Chiu HH, Lin HC i wsp: Transient hypogammaglobu-
linemia of infancy presenting as Staphylococcus aureus sepsis 
with deep neck infection. J Microbiol Immunol Infect 2005; 38:
141-144.

22. Yates AB, Shaw SG, Moffitt JE: Spontaneous resolution of pro-
found hypogammaglobulinemia. South Med J 2001; 94:1215-
1216.

23. Park K, Lee KY, Lee MH i wsp: Massive empyema associated with 
transient hypogammaglobulinemia of infancy and IgA deficien-
cy. J Korean Med Sci 2009; 24:357-359.

24. Doĝu F, Ikinciogullari A, Babacan E: Transient hypogammaglo-
bulinemia of infancy and early childhood: outcome of 30 cases. 
Turk J Pediatr 2004;  46:120-124.

25. Dalal I, Reid B, Nisbet-Brown E i wsp: The outcome of patients 
with hypogammaglobulinemia in infancy and early childhood. 
J Pediatr 1998; 133:144-146.

26. Whelan MA, Hwan WH, Beausoleil J i wsp: Infants presenting 
with recurrent infections and low immunoglobulins: characte-
ristics and analysis of normalization. J Clin Immunol 2006; 26:
7-11.

27. Finocchi A, Angelini F, Chini L i wsp: Evaluation of the relevance 
of humoral immunodeficiencies in a pediatric population affec-
ted by recurrent infections. Pediatr Allergy Immunol 2002; 13:
443-447.

28. Nettagul R, Visitsunthorn N, Vichyanond P: A case of IgG sub-
class deficiency with the initial presentation of transient hypo-
gammaimmuno-globulinemia of infancy and a review of IgG 
subclass deficiencies. J Med Assoc Thai 2003; 86:686-692.

29. Walker AM, Kemp AS, Hill DJ i wsp: Features of transient hy-
pogammaglobulinaemia in infants screened for immunological 
abnormalities.  Arch Dis Child 1994; 70:183-186.

30. Bezrodnik L, Gómez Raccio AC, Canil LM i wsp: Hypogamma-
globulinaemia secondary to cow-milk allergy in children under 
2 years of age. Immunology 2007; 122:140–146.

31. Carvalho Neves Forte W, Ferreira De Carvalho F Jr, Damaceno N 
i wsp.: Evolution of IgA deficiency to IgG subclass deficiency 
and common variable immunodeficiency. Allergol Immunopa-
thol 2000; 28:18-20.

32. Levy Y, Nakum A, Segal N i wsp: The association of selective 
IgA deficiency and IgE hypogammaglobulinemia. Allergy 2005; 
60:836-838.

33. Kidon MI, Handzel ZT, Schwartz R i wsp: Symptomatic hypo-
gammaglobulinemia in infancy and childhood - clinical outco-
me and in vitro immune responses. BMC Fam Practice 2004; 
5: 23.

34. Roa S, Isidoro-Garcia M, Davila I i wsp: Molecular analysis of ac-
tivation-induced cytidine deaminase gene in immunoglobulin-E 
deficient patients. Clin Dev Immunol 2008; 2008: 146715.

Alergia Astma Immunologia 2009, 15 (2): 121-132




