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Streszczenie

Wprowadzenie. Uczulenie na pyłek brzozy jest jedną z najczęstszych 
przyczyn alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, szcze-
gólnie w północnej i centralnej części Europy. W poprzednim badaniu 
wykazaliśmy skuteczność kliniczną przedsezonowej immunoterapii swo-
istej z użyciem alergoidu brzozy. 

Cel pracy. Celem obecnej pracy była ocena immunologicznych parame-
trów skuteczności immunoterapii przedsezonowej i ich zależności od 
efektów klinicznych oraz wskaźnikó1) alergicznego zapalenia dolnych 
dróg oddechowych. 

Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów z aler-
gicznym nieżytem nosa uczulonych na pyłek brzozy. Alergenową immu-
noterapię swoistą przeprowadzono z użyciem szczepionek z alergoidem 
brzozy. Ocenę skuteczności przeprowadzono podczas sezonów pylenia 
brzozy za pomocą dzienniczków oceniających stopień nasilenia objawów 
podmiotowych. Ocenę poziomu swoistych przeciwciał IgE, IgG1 i IgG4 
wykonano przed oraz bezpośrednio po sezonach pylenia. Poziom tlenku 
azotu (NO) w powietrzu wydychanym oznaczano przed oraz w trakcie 
sezonów pylenia. 

Wyniki. Analiza parametrów immunologicznych wykazała istotny wzrost 
stężeń przeciwciał IgG4 po pierwszym i drugim sezonie pylenia w grupie 
pacjentów otrzymujących aktywną szczepionkę. W tej samej grupie pa-
cjentów nie wykazano natomiast istotnych różnic w stężeniach swoistych 
IgE oraz IgG1. Wykonane korelacje pomiędzy poziomem NO, objawami 
zgłaszanymi w dzienniczkach a stężeniem IgE, IgG1 i IgG4 wykazały 
jedynie istnienie w drugim sezonie immunoterapii negatywnej korelacji 
pomiędzy IgG1 a poziomem dolegliwości w szczycie sezonu. 

Wnioski. Wyniki naszych badań wskazują, że parametry oceny klinicznej 
przedsezonowej immunoterapii swoistej z użyciem alergoidu brzozy nie 
są w ścisłym stopniu związane ze zmianą parametrów immunologicz-
nych.

Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, immunoterapia swoista, 
pyłek brzozy, tlenek azotu, NO, eNO, immunoglobuliny, IgE, IgG1, 
IgG4

Summary

Introduction. Allergy to birch pollen is one of the most common causes 
of allergic rhinitis and conjunctivitis, especially in northern and central 
parts of Europe. In a previous study we have shown pre-season clinical 
efficacy of specific immunotherapy with birch alergoid. 

The aim of study. The aim of the present study was to correlate the im-
munological parameters of pre-season immunotherapy with indicators 
of allergic inflammation of lower airways. 

Material and methods. The study enrolled 21 patients with allergic rhi-
nitis who were sensitive to birch pollen. Allergen specific immunotherapy 
was conducted with the use of birch alergoid. The assessment of efficacy 
was performed during the birch pollen seasons with the use of diaries 
assessing the severity of symptoms. The evaluation of specific IgE, IgG1 
and IgG4 levels was performed before and immediately after the pollen 
seasons. The levels of exhaled nitric oxide (NO) were determined before 
and during pollen seasons.

Results. The analysis of immune parameters showed a significant in-
crease in IgG4 antibody levels after the first and second pollen season 
in patients receiving the active vaccine. In the same group of patients 
we showed no significant differences in the concentrations of specific 
IgE and IgG1. The analysis of correlations between NO levels, symptoms 
reported in diaries and IgE, IgG1 and IgG4 revealed only the existence of 
negative correlation between IgG1 and the level of discomfort during the 
peak season in the 2nd season of immunotherapy.

Conclusions. Our results indicate that clinical assessment of pre-season 
specific immunotherapy with birch alergoid is not closely correlated with 
the degree of change in immune parameters.
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Wstęp
Choroby alergiczne charakteryzują się złożonymi 

wrodzonymi i adaptacyjnymi zaburzeniami odpowiedzi 
immunologicznej na alergeny środowiskowe wynikające 
z aktywacji limfocytów z grupy Th2 oraz produkcją aler-
genowo-swoistych IgE. Immunoterapia swoista jest jedy-
ną terapią prowadzącą do wytworzenia mechanizmów 
tolerancji immunologicznej [1,2]. Cel immunoterapii 
to wytwarzanie alergenowo-tolerancyjnych komórek T 
u uczulonych pacjentów i zahamowanie dominujących 
limfocytów Th2 i IgE-zależnych reakcji immunologicznych. 
W trakcie immunoterapii alergenowej powstają limfocyty 
T regulatorowe, które poprzez wydzielanie IL-10 stymulują 
alergenowo-swoiste limfocyty B do produkcji przeciwciał 
IgG4. Mechanizmy te prowadzą do wytworzenia tolerancji 
na alergeny, co może wpływać na zmniejszenie objawów 
alergii [3]. Opublikowane w roku 2009 wyniki badań wy-
kazały skuteczność kliniczną przedsezonowej immunote-
rapii swoistej z użyciem alergoidu brzozy [4]. Dotychczas 
nie badano jednak zależności pomiędzy stopniem po-
prawy klinicznej u pacjentów poddanych immunoterapii 
a zmianami immunologicznych oraz stopniem zapalenia 
w drogach oddechowych. W związku z powyższym, ce-
lem niniejszej pracy była ocena zależności występujących 
pomiędzy skutecznością kliniczną, immunologiczną oraz 
jej wpływ na stopień nasilenia alergicznego zapalenia dol-
nych dróg oddechowych u pacjentów uczulonych na pyłek 
brzozy poddanych immunoterapii. 

PACJENCI I METODY
Pacjenci

Do badania zakwalifikowano 21 niepalących pacjen-
tów, przynamniej z rocznym rozpoznaniem alergicznego 
nieżytu nosa, uczulonych na pyłek brzozy. Kwalifikacja od-
bywała się na podstawie: charakterystycznego wywiadu 
w sezonie wiosennym, dodatnich testów skórnych punk-
towych „prick” z dominującym alergenem brzozy oraz 
podwyższonego poziomu alergenowo swoistych przeciw-
ciał IgE w surowicy. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do 
dwóch grup. Grupę otrzymującą aktywną szczepionkę sta-
nowiło 10 pacjentów (5 kobiet, 5 mężczyzn; średnia wie-
ku wynosiła 35+/-12 lat). Grupę kontrolną otrzymującą 
placebo stanowiło 11 pacjentów (4 kobiety, 7 mężczyzn; 
średnia wieku 29,7+/-10,9 lat). 

Pacjentom wykonano badanie spirometryczne. 
U wszystkich badanych FEV1pozostawało powyżej 85% 
wartości należnej z prawidłowym wskaźnikiem Tiffeneau. 
Do grupy aktywnej i grupy otrzymującej placebo zakwalifi-
kowano po jednym pacjencie z astmą łagodną – chorzy ci 
przyjmowali preparat budesonidu do 400 mcg z prepara-
tem formoterolu do 18 mcg wziewnie w dawce dobowej. 

Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę na przepro-
wadzenie badań zgodnie z zasadami zawartymi w Guide-
liness for Good Clinical Practice. Badanie kliniczne firmy 
Allergopharma, Niemcy (Al0204AV/AL01234, EudraCT-
Nr.2005-000025-35) zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Bioetyczną Akademii Medycznej w Białym-
stoku, nr zgody R-I-002/115/2008. 

Punktowe testy skórne
Wszystkim pacjentom wykonano testy skórne metodą 

punktową z użyciem zestawu następujących alergenów 
wziewnych (Allergopharma, Niemcy): 1. roztocza kurzu 
domowego –  Dermatophagoides pteronyssinus (Dp), Der-
matophagoides farinae (Df); 2. zestaw drzew; 3. brzoza; 
4. olcha; 5. leszczyna; 6. buk; 7. topola; 8. jesion; 9. dąb; 
10. zestaw traw; 11. zestaw chwastów; 12. Alternaria; 
13. Cladosporium; 14. kot; 15. pies. Średnicę bąbla mie-
rzono po 15 minutach. Wynik pozytywny określono jako 
średnicę bąbla większą od histaminy, przy reakcji na hista-
minę większą od 3 mm.

Immunoterapia swoista
Alergenową immunoterapię swoistą przeprowadzono 

z użyciem szczepionek z alergoidem brzozy (Allergovit, 
Allergopharma). Dawka początkowa u pacjentów otrzy-
mujących aktywną szczepionkę wynosiła 100 Therapeutic 
Units (TU). Następnie była podwajana co tydzień do uzy-
skania dawki maksymalnej 6 000 TU, powtarzanej co 2, 
a następnie co 4 tygodnie, do ostatniej dawki podanej do 
1 tygodnia przed rozpoczęciem sezonu pylenia brzozy. Każ-
dy z pacjentów otrzymał co najmniej 10 iniekcji podskór-
nych w ramię. Immunoterapię przeprowadzono w okresie 
jesienno-zimowym w latach 2005-2006 i 2006-2007. 

W trakcie sezonów pylenia brzozy pacjenci dodatkowo 
przyjmowali doraźnie leki przeciwhistaminowe (preparaty 
ceteryzyny lub loratadyny oraz krople do oczu z lewokaba-
styną), zgodnie z protokołem badania klinicznego.

Ocena skuteczności
Ocenę skuteczności klinicznej przeprowadzono w se-

zonie pylenia brzozy w 2006 i 2007 r. za pomocą dzien-
niczków. W dzienniczku wypełnianym codziennie przez 
8 tygodni każdy pacjent oceniał typowe dolegliwości ze 
strony oczu (świąd, łzawienie, zaczerwienienie) i ze strony 
nosa (kichanie, świąd, wydzielina, blokada) za pomocą 
skali punktowej (0-1-2-3). 

Ocena immunologiczna
Ocenę immunologiczną przeprowadzono, pobierając 

krew od pacjentów przed oraz bezpośrednio po zakoń-
czonych sezonach pylenia brzozy. Oznaczano stężenie 
alergenowo-swoistych przeciwciał IgE w teście Immuno-
CAP a IgG1 i IgG4 metodą ELISA.

Pomiar NO
Poziom NO (eNO) w powietrzu wydychanym oznacza-

no u wszystkich uczestników techniką chemiluminescencji 
przed oraz w trakcie sezonów pylenia z użyciem analizato-
ra NOA 280 (Sievers 280i NO Analyzer, Boulder, Colorado, 
USA). Pomiary wykonano przy przepływie wydechowym 
50 ml/s. 

Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, uży-

wając testu t-Studenta. Wartości p<0,05 przyjęto za 
istotne statystycznie. Analizę korelacji przeprowadzono 
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z użyciem programu Statistica testem korelacji Spearma-
na. Wartości r od -0,5 do -1 i 0,5 do 1 przy p<0,05 przyję-
to za istotne statystycznie. 

WYNIKI
Poziom swoistych IgE i IgG1 obserwowany przed i po se-

zonach pylenia pozostawał porównywalny w obu grupach 
pacjentów (ryc. 1 a, b). 

Poziom IgG4 oceniany przed leczeniem w obu grupach 
był porównywalny, natomiast wykazano istotny wzrost 
poziomu IgG4 po pierwszym  i po drugim sezonie pylenia 
drzew [2867,4 mcg/ml (+/- 2177,3) vs. 484,3 mcg/ml (+/- 
454,5) p<0,05] u pacjentów otrzymujących aktywną szcze-
pionkę w porównaniu do grupy z placebo [14882,6 mcg/ml 
(+/- 15948,2) vs. 245,5 mcg/ml (+/- 219,4)] (ryc. 1 c).

Celem oceny największego nasilenia dolegliwości opisy-
wanych w dzienniczkach oraz zmian zapalnych w drogach 
oddechowych, ocenianych na podstawie wartości NO, wy-
brano do dalszej analizy medianę wartości pomiędzy 4. a 
7. tygodniem obserwacji. 

Do oceny zależności pomiędzy procesem zapalnym w 
drogach oddechowych, stopniem poprawy klinicznej a 
zmianami immunologicznych przeprowadzono analizę 
korelacji następujących parametrów: tlenku azotu w po-
wietrzu wydychanym (NO), oceny dolegliwości opisanych 
w dzienniczkach stężeń swoistych IgE, IgG1 oraz IgG4 (ryc. 
2 a,b,c.), (ryc. 3 a,b), (ryc. 4). 

W analizie statystycznej dotyczącej korelacji wartości 
NO ze stężeniem IgE, IgG1 i IgG4 w trakcie immunoterapii 
nie stwierdzono istotnej zależności u pacjentów otrzymu-

Ryc. 1 a, b. Zmiany poziomu sIgE (kU/l) i IgG1 (mcg/ml) po pierwszym i drugim sezonie immunoterapii 

Ryc. 2 a. Analiza korelacji z NO – przed sezonem pylenia

Ryc. 1 c. Zmiany poziomu IgG4 (mcg/ml) po pierwszym i drugim sezonie immunoterapii
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Ryc. 2 b. Analiza korelacji z medianą NO – pierwszy sezon pylenia

Ryc. 2 c. Analiza korelacji z medianą NO – drugi sezon pylenia

Ryc. 3 a. Analiza korelacji z medianą oceny dolegliwości opisanych w dzienniczkach – pierwszy sezon pylenia
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Ryc. 3 b. Analiza korelacji z medianą oceny dolegliwości opisanych w dzienniczkach – drugi sezon pylenia

Ryc. 4. Analiza korelacji z medianą zgłaszanych dolegliwości a medianą poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym

jących aktywną szczepionkę. U tych pacjentów stwierdzo-
no jedynie ujemną korelację pomiędzy wzrostem stężenia 
IgG1 a obniżeniem poziomu zgłaszanych dolegliwości 
w szczycie sezonu. 

DYSKUSJA
Wyniki przedstawionych badań nie wykazały ścisłego 

związku skuteczności ze zmianą klinicznych parametrów 
immunologicznych i stopniem zapalenia dolnych dróg 
oddechowych. 

Ocenę zmian immunologicznych przeprowadzono 
za pomocą oceny przeciwciał w klasie IgG reagujących 
z fragmentem Fcε IgE swoistych dla brzozy. Uważa się, że 
przeciwciała IgG anty-IgE należą głównie do klasy IgG4. 
W świetle tych danych interesującą obserwacją wydaje się 
być stwierdzenie istotnej statystycznie negatywnej kore-
lacji pomiędzy stężeniami IgG4 a stężeniem tlenku azotu 
w powietrzu wydychanym przed rozpoczęciem immuno-
terapii przed sezonem pylenia. Ponadto, klasyczna teoria 
przeciwciał „blokujących” wiąże skuteczność immunote-
rapii swoistej z uzyskaniem korzystnej równowagi między 
stężeniem „szkodliwych” IgE i „protekcyjnych” IgG4 [5-8]. 
Uzyskane wyniki są zgodne z dostępną literaturą [8,10,11] 
i wykazały istotny wzrost poziomu IgG4 obserwowany u 
pacjentów otrzymujących aktywną szczepionkę. Wzrost 
poziomu IgG4 w trakcie immunoterapii stwierdzono 
w licznych publikacjach zarówno w immunoterapii przed-
sezonowej, jak i całorocznej [10]. Jest to prawdopodobnie 
jeden z czynników długoterminowej skuteczności tej me-
tody leczenia. 

Przeciwciała IgG1 pojawiają się jako pierwsze z pod-
klas IgG w odpowiedzi odpornościowej. Nasze badania 
wykazały nieistotny statystycznie wzrost poziomu IgG1 
w trakcie immunoterapii (porównywalny z grupą otrzymu-
jąca placebo), w przeciwieństwie do wyników uzyskanych 
przez Höiby AS i wsp., dotyczącej skuteczności immunote-
rapii całorocznej wyciągiem pyłków brzozy [10]. Podobny 
wynik uzyskano w badaniu immunoterapii całorocznej 
u pacjentów uczulonych na trawy [12]. Zaobserwowano 
jednak, iż po 2 latach od zakończenia immunoterapii war-
tości IgG1 obniżyły się do poziomu przed immunoterapią. 
W drugim sezonie immunoterapii zaobserwowano jedy-
nie istotną statystycznie negatywną korelację pomiędzy 
stężeniami IgG1 a poziomem zgłaszanych dolegliwości 
w szczycie sezonu. Istnienie takiej zależności wydaje się 
być oczekiwane, szczególnie w świetle badań opubliko-
wanych przez Höiby i wsp. [10] Wydaje się jednak, że kli-
niczna interpretacja tej korelacji powinna być ostrożna ze 
względu na brak istotnych statystycznie różnic w poziomie 
IgG1 w trakcie obserwacji.

W metaanalizie z 2007 roku, dotyczącej immunoterapii 
alergenowej w alergicznym sezonowym nieżycie nosa, 
stężenie swoistych IgE oceniano w 30 badaniach: w 20 – 
stwierdzono zwiększenie stężenia, w 9 – stężenie nie zmie-
niło się, a w 1 – zmniejszyło się. U pacjentów ze znaczną 
poprawą kliniczną poziomy IgE mogą być takie same jak 
przed terapią lub wyższe [13]. Zwykle na początku terapii 
dochodzi do wzrostu poziomu IgE. Badania wskazują, że 
nawet jeżeli dochodzi do spadku IgE, to występuje on po 
3-5 latach od rozpoczęcia terapii. Rozbieżne wyniki mogą 



198 199Żukowski S i wsp. Zależność pomiędzy skutecznością immunoterapii...

wynikać ze stosowania różnych szczepionek, dawek i spo-
sobów podawania. W naszym badaniu nie zaobserwowa-
no istotnych statystycznie różnic poziomu IgE swoistych 
w okresie obserwacji u pacjentów otrzymujących aktywną 
szczepionkę jak i placebo. 

Jak wykazaliśmy poprzednio, w drugim sezonie pylenia 
brzozy wartości NO u pacjentów poddanych aktywnej im-
munoterapii były istotnie statystycznie niższe w porówna-
niu z grupą pacjentów otrzymujących placebo [4]. Ponad-
to, zgodnie z oczekiwaniem oraz wynikami innych badań 
[14], stwierdzono istotny wzrost NO w sezonach pylenia 
brzozy u pacjentów otrzymujących placebo w porówna-
niu z pomiarami dokonanymi przedsezonowo [15]. Nie 
wykazaliśmy jednak istotnej korelacji pomiędzy obniże-
niem stanu zapalnego w dolnych drogach oddechowych, 

ocenianych poziomem NO w powietrzu wydychanym, 
a wzrostem stężenia IgG4. Zależności tej nie stwierdzili 
również Prieto i wsp. z 2010 r. [16], którzy oceniali efekty 
immunoterapii u pacjentów uczulonych na pyłki Alternarii. 
Nie zaobserwowaliśmy także zależności pomiędzy pozio-
mami tlenku azotu a IgE swoistym czy IgG1. Podobnie nie 
wykazano istotnej klinicznie zależności między nasileniem 
dolegliwości opisywanych w dzienniczkach a stężeniami 
badanych immunoglobulin. 

Wyniki naszych badań potwierdzają dotychczasowe 
obserwacje wskazujące na brak jednoznacznych zależno-
ści pomiędzy skutecznością kliniczną przedsezonowej im-
munoterapii swoistej a istotnymi zmianami parametrów 
immunologicznych. 

Piśmiennictwo
  1. Aberg N, Berlin A, Bertollini R, Bonini S,  Brunekreef B, Carlsen 

H. European Allergy White Paper Update. European Allergy 
Update: UCB Institute of Allergy. 1999; 1-57. 

  2. Matricardi PM, Kuna P, Panetta V, Wahn U, Narkus A. Subcuta-
neous immunotherapy and pharmacotherapy in seasonal aller-
gic rhinitis: a comparison based on meta-analyses. J Allergy Clin 
Immunol. 2011; 128: 791-799.

  3. Jutel M, Akdis CA. Immunological mechanisms of allergen-spe-
cific immunotherapy. Allergy. 2011; 66: 725-732.

  4. Żukowski S, Moniuszko M, Bodzenta-Łukaszyk A. Ocena sku-
teczności immunoterapii swoistej u pacjentów z alergicznym 
nieżytem nosa uczulonych na pyłki brzozy. Alergologia Współ-
czesna Info. 2009; 4: 198-204.

  5. Palomares O, Yaman G, Azkur AK, Akkoc T, Akdis M, Akdis 
CA. Role of Treg in immune regulation of allergic diseases. 
Eur J Immunol. 2010; 40: 1232-1240. 

  6. Möbs C, Slotosch C, Löffler H, Jakob T, Hertl M, Pfützner W. 
Birch pollen immunotherapy leads to differential induction of 
regulatory T cells and delayed helper T cell immune deviation. 
J Immunol. 2010; 184: 2194-2203. 

  7. Aalberse RC, Stapel SO, Schuurman J, Rispens T. Immunoglo-
bulin G4: an odd antibody. Clinical and Experimental Allergy. 
2009; 39: 469-477.

  8. Eifan AO, Shamji MH, Durham SR. Long-term clinical and immu-
nological effects of allergen immunotherapy. Curr Opin Allergy 
Clin Immonol. 2011; 11: 586-593.

  9. Rogala B, Jarząb J, Rymarczyk B, Tłuczykont B. Wpływ swoistej 
immunoterapii alergii wziewnej na stężenie IgG4 w krążących 
kompleksach immunologicznych. Wiad Lek. 2004; 57: 123-
130.

10. Höiby AS, Strand V, Robinson DS, Sager A, Rak S. Efficacy, safe-
ty, and immunological effects of a 2-year immunotherapy with 
Depigoid birch pollen extract: a randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled study. Clin Exp Allergy. 2010; 40: 1062-1070.

11. Ceuppens JL, Bullens D, Kleinjans H, van der Werf J, PURETHAL 
Birch Efficacy Study Group. Immunotherapy with a modified 
birch pollen extract in allergic rhinoconjunctivitis: clinical and 
immunological effects. Clin Exp Allergy. 2009; 39: 1903-1909. 

12. James LK, Shamji MH, Walker SM, Wilson DR, Wachholz PA, 
Francis JN. Long-term tolerance after allergen immunotherapy 
is accompanied by selective persistence of blocking antibodies. 
J Allergy Clin Immunol. 2011; 127: 509-516. 

13. Calderon MA, Alves B, Jacobson M, Hurwitz B, Sheikh A, Dur-
ham S. Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic 
rhinitis (review). Durham The Cochrane Library, 2007; Issue 1, 
CD001936. 

14. Skiepko R, Zietkowski Z, Tomasiak-Lozowska MM, Tomasiak 
M, Bodzenta-Lukaszyk A. Bronchial hyperresponsiveness and 
airway inflammation in patients with seasonal allergic rhinitis. 
J Investig Allergol Clin Immunol. 2011; 21: 532-539.

15. Vahlkvist S, Sinding M, Skamstrup K, Bisgaard H. Daily home 
measurements of exhaled nitric oxide in asthmatic children 
during natural birch pollen exposure. J Allergy Clin Immunol. 
2006; 117: 1272-1276.

16. Prieto L, Palacios R, Aldana D, Ferrer A, Perez-Frances C, Lopez V, 
Rojas R. Effect of allergen-specific immunotherapy with purified 
Alt a1 on AMP responsiveness, exhaled nitric oxide and exhaled 
breath condensate pH: a randomized double blind study. Aller-
gy Asthma Clin Immunol. 2010; 6: 27. 


