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Ocena skutecznoci d³ugoterminowej immunoterapii
swoistej u dzieci z atopow¹ astm¹ oskrzelow¹ i alergicznym
nie¿ytem nosa przy u¿yciu wskaników oceny klinicznej
oraz wybranych parametrów immunologicznych
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Celem pracy by³a ocena kliniczna d³ugoterminowej immunoterapii swoistej u dzieci z astm¹ oskrzelow¹ atopow¹ oraz
alergicznym nie¿ytem nosa. Badaniem objeto grupê 160 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, w tym 57 z atopow¹ astm¹ oskrzelow¹,
86 z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa oraz 17 z ca³orocznym alergicznym nie¿ytem nosa, . Pacjenci z rozpoznanym
uczuleniem na alergeny roztoczy kurzu domowego odczulani byli preparatem Alavac S-HDM, natomiast uczuleni na antygeny
py³ków traw otrzymywali Pollinex lub Catalet. Pacjentów do immunoterapii kwalifikowano na podstawie: wywiadu, przebiegu
klinicznego choroby, testów skórnych z wybranymi alergenami wziewnymi oraz oznaczeñ IgE alergenowo swoistych.
Obserwacjê kliniczn¹ prowadzono przez okres nie krótszy ni¿ 3 lata.Skutecznoæ immunoterapii oceniano w oparciu o
analizê wybranych objawów klinicznych z u¿yciem skali punktowej. Okresowo oznaczano stê¿enia alergenowo swoistych IgE
i IgG4 w celu okrelenia czy zmiany tych wskaników mog¹ mieæ znaczenie prognostyczne stosowanej terapii.
Uzyskane wyniki wykaza³y, i¿ immunoterapia jest przydatna w leczeniu szczególnie alergicznego sezonowego nie¿ytu nosa,
natomiast takie parametry jak alergenowo swoiste IgE i IgG4 nale¿y traktowaæ, w naszej opinii, jako pomocne w ocenie
skutecznoci leczenia odczulaj¹cego.

Wprowadzenie
Immunoterapia swoista jest obecnie powszechnie
stosowan¹ metod¹ leczenia, lecz mechanizmy dzia³ania tej
terapii nie zosta³y nadal jednoznacznie wyjanione [3,6,9].
Pomimo d³ugiego okresu, który up³yn¹³ od czasu
wprowadzenia do leczenia tej metody przez Noona
i Freemana w 1911 roku, nadal otwart¹ pozostaje sprawa
precyzyjnego okrelenia czasokresu leczenia, ostatecznej
dawki alergenu, a co siê z tym wi¹¿e okrelenia
wiarygodnych metod monitorowania skutecznoci tej
terapii [1,2,4,5].
Co prawda w Polsce przyjêto, ¿e wstêpne leczenie
pacjentów z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa
i dychawic¹ oskrzelow¹ wywo³an¹ alergenami py³ków
traw powinno objemowaæ co najmniej trzy kolejne sezony,
a ca³orocznej astmy oskrzelowej i ca³orocznego
alergicznego nie¿ytu nosa indukowanego antygenami
roztoczy kurzu domowego co najmniej 3 lata, lecz nie mo¿e
stanowiæ to regu³y w odniesieniu do wszystkich chorych.
Celem naszej pracy by³a ocena kliniczna
skutecznoci immunoterapii swoistej w oparciu o analizê
wybranych objawów klinicznych z u¿yciem skali
punktowej, a tak¿e porównanie uzyskanych efektów ze
zmianami stê¿eñ IgE i IgG4 alergenowo swoistych.

Pacjenci i metody
Badania przeprowadzono w latach 1994-1996
w grupie 160 pacjentów obojga p³ci (96 ch³opców
w wieku 6-17 lat oraz 64 dziewczynki w wieku 7-15 lat).
Z grupy 57 dzieci z rozpoznan¹ atopow¹ astm¹
oskrzelow¹, 33 - uczulone by³y na alergeny roztoczy,
a 24- na py³ki traw. U 86 rozpoznano sezonowy
alergiczny nie¿yt nosa, a u 17 - ca³oroczny alergiczny
nie¿yt nosa. 37 dzieci pochodzi³o ze rodowiska
wiejskiego, a 123 ze rodowiska miejskiego. Badane
dzieci wczeniej nie by³y poddawane immunoterapii.
Ocenê kliniczn¹ i badania immunologiczne
wykonano przed leczeniem oraz po zakoñczeniu
poszczególnych etapów immunoterapii (dla dzieci
uczulonych na alergeny py³ków traw po ka¿dym sezonie
pylenia, a dla dzieci uczulonych na alergeny roztoczy w interwa³ach jednorocznych).
Ogólna charakterystyka nasilenia pylenia opracowana
przez Orodek Badania Antygenów rodowiskowych wykaza³a
podobne nasilenie pylenia traw w omawianych latach.
W grupie astmy oskrzelowej 33 dzieci leczonych
by³o preparatem Alavac S-HDM (SKF-Beecham, Anglia),
13 dzieci preparatem Pollinex (SKF- Beecham, Anglia),
oraz 11 dzieci preparatem Catalet (Biomed - Polska).
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Wszystkie dzieci z alergicznym ca³orocznym nie¿ytem
nosa otrzymywa³y Alavac S-HDM.
Objawy takie, jak: dusznoæ, kaszel, wiszcz¹cy oddech,
wyciek z nosa, kichanie, blokada nosa, wi¹d nosa, obrzêk
b³ony luzowej nosa oraz przekrwienie i wi¹d spojówek,
oceniano w skali punktowej (wskanik SCORE) od 0 - 4:
0 - brak objawów;
1 - objawy miernie nasilone;
2 - objawy rednio nasilone;
3 - objawy o du¿ym nasileniu;
4 - objawy o du¿ym nasileniu i czêstotliwoci.
W ocenie poprawy klinicznej wynik poprawy mierzony
obni¿eniem wskanika SCORE, powy¿ej 70% - uznawano
za bardzo dobry, od 50-70% za dobry, od 30-50% za
umiarkowany, natomiast poni¿ej 30% za efekt w¹tpliwy.
Surowicze stê¿enie swoistych IgE i IgG4 oznaczano
metod¹ fluorometryczn¹ - Bio-Whittaker (czu³oæ metody
dla IgG4 - 2 mg/ml; dla IgE specycficznych - 0,25 IU/ml
= 0,60 mg/ml).
Wyniki poddano analizie statystycznej przy u¿yciu testu
Wilcoxona dla par.

Natomiast w grupie z ca³orocznym alergicznym
nie¿ytem nosa - 3-letni¹ terapiê odczulaj¹c¹ ukoñczy³o
17 osób, co stanowi³o 100% badanej grupy rozpoczynaj¹cej leczenie. Bardzo dobre i dobre wyniki terapii
uzyskano u 14 osób (82 %) po 3-letnim okresie leczenia.
Efekty 3-letniej immunoterapii swoistej u dzieci
w zale¿noci od rodzaju zastosowanej szczepionki
przedstawiono w tabeli II. Wród pacjentów odczulanych
preparatem Alavac S-HDM lepsze efekty uzyskano
w grupie ca³orocznego alergicznego nie¿ytu nosa ni¿
w grupie astmy oskrzelowej (odpowiednio 82% i 72%
efektów dobrych i bardzo dobrych).
W grupie dzieci odczulanych antygenami py³ków
traw lepsze efekty uzyskano równie¿ w leczeniu
sezonowego alergicznego nie¿ytu nosa ni¿ w sezonowej
astmie oskrzelowej. Nie stwierdzilimy istotnych
statystycznie ró¿nic w skutecznoci Pollinexu i Cataletu
(odpowiednio 83% do 86% wyników bardzo dobrych
i dobrych).
W tabeli III przedstawiono poprawê kliniczn¹
ocenian¹ na podstawie zmian wskanika SCORE.
Stwierdzilimy, ¿e w grupie pacjentów leczonych
WYNIKI
preparatem Alavac S-HDM procent poprawy kszta³towa³
Efekty kliniczne immunoterapii swoistej w zale¿noci siê w granicach od 50-89%. Efekty znamiennie
od rodzaju schorzenia przedstawiono w tabeli I. W grupie statystycznie uzyskano w stosunku do wszystkich
pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ 3-letni¹ kuracjê ukoñczy³o badanych parametrów.
50 osób, co stanowi³o 88% grupy wyjciowej. Bardzo dobre W grupie dzieci leczonych Cataletem i Pollinexem
i dobre wyniki terapii uzyskano u 35 osób, tj. u 69% obserwowalimy od 86-94% poprawy analizowanych
pacjentów, którzy ukoñczyli 3-letni¹ terapiê.
objawów. We wszystkich przypadkach stwierdzilimy
W grupie z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa ró¿nice istotne statystycznie.
trzyletni okres leczenia ukoñczy³y 82 osoby, co stanowi³o 95% Analizê statystyczn¹ oznaczeñ swoistych IgE i IgG4
grupy badanej. Wyniki bardzo dobre i dobre uzyskano u 69 w zale¿noci od czasu trwania immunoterapii i u¿ytego
osób tj. 85% badanych, którzy ukoñczyli pe³ny cykl leczenia. preparatu przedstawia tabela IV. Stwierdzono
Tabela I. Efekty kliniczne immunoterapii swoistej po 3 - latach leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych
Rozpoznanie
Astma oskrzelowa atopowa
Sezonowy alergiczny nie¿yt nosa
Ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa

Liczba dzieci
leczonych z ukoñczonym leczeniem
57
50
86
82
17
17

Poprawa kliniczna*
liczba dzieci
%
35
69
69
85
14
82

%
88
95
100

*dzieci z bardzo dobrym i dobrym efektem klinicznym terapii

Tabela II. Efekt terapeutyczny immunoterapii w zale¿noci od zastosowanego preparatu
Ukoñczone leczenie
Preparat
Alavac S-HDM n=50
Pollinex
n=69
Catalet
n=41

liczba
chorych
46
65
38

%
92
94
93

Poprawy kliniczne*
liczba
leczonych
29
11
10

*osoby z bardzo dobrym i dobrym efektem klinicznym terapii

Astma
liczba
popraw
21
7
7

%
72
64
70

Nie¿yt nosa
liczba
liczba
leczonych
popraw
17
14
54
45
28
24

%
82
83
86
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Tabela III. Ocena poprawy klinicznej po 3-letnim okresie leczenia z u¿yciem skali punktowej (SCORE) dla poszczególnych objawów
i preparatów
szczepionka

n

Alavac 46 A
S-HDM
B
Catalet 38 A
B
Pollinex 65 A
B

Objawy kliniczne (wartoci rednie score)
wyciek % kichanie % blokada % wi¹d %
obrzêk
% wiszcz¹cy % przekrwienie % rednia
z nosa popr.
popr. nosa popr. nosa popr. luzówki popr. oddech popr. spojówek popr. poprawy
nosa
1,9
0,6*
2,1
0,2*
2,3
0,3*

68

2,6
0,8*
1,6
0,2*
1,6
0,3*

90
86

69
87
81

2,6
0,7*
2,2
0,4*
2,4
0,3*

73
86
87

0,9 89
0,1*
1,6 94
0,1*
1,9 89
0,1*

1,8
0,9*
2,2
0,3*
2,6
0,3*

50
86
88

2,6
0,9*
1,1
0,1*
0,9
0,1*

65

0,7
0,1*
2,0
0,3*
2,4
0,3*

90
89

86

71 %

90

89 %

87

87 %

A - przed rozpoczêciem immunoterapii
B - po zakoñczeniu immunoterapii
* - p < 0,001 w porównaniu do score przed leczeniem; test Wilcoxona dla par
Tabela IV. Srednie wartoci alergenowo swoistych IgE i IgG4 w zale¿noci od czasu trwania immunoterapii i u¿ytego preparatu
Rodzaj
preparatu

IgE swoiste x klas (IU/ml)
n

przed leczeniem

analiza

po 3 latach leczenia

A

B

D1

D2

D1

D2

2.8
± 0.4

3.6
± 0.4

2.4
± 0.48

3.0
±0

IgG4 swoiste (mg/ml)

analiza

staty-

po 1 roku

po 2 latach

po 3 latach

staty-

styczna

leczenia (I)

leczenia (II)
D1

leczenia (III)

styczna

A/B
n.s.

2.34
± 0,4

4.52
± 1,3

10.56
±3,8

I/II - n.s.
II/III - n.s
I/III - p<0,001
I/II p<0,001
II/III n.s.
I/III p<0,001
I/II p<0,001
II/III p<0,001
I/III p<0,001

Alavac S-HDM

5

Tymotka

¯ycica

Tymotka

¯ycica

Pollinex

12

2.9
± 0.7

3.7
± 0.62

3.4
± 0.49

3.4
± 0.57

A/B
n.s.

2.5
± 0,6

5.8
± 2,1

10.9
± 6,6

Catalet

14

3.6
± 0,61

3.6
± 0.71

3.2
± 0.82

3.4
± 0.9

A/B
n.s.

2.9
± 1,3

5.5
± 2,3

11.7
± 4,7

D1 - Dermatophagoides pteronyssinus
D2 - Dermatophagoides farinae

statystycznie istotny wzrost rednich wartoci swoistych
IgG4 we wszystkich grupach po 3-letniej terapii. Wartoci
bezwzglêdne alergenowo swoistych IgG4, dopiero po
3-letniej obserwacji osi¹gnê³y wartoæ powy¿ej 7 mg/ml.
Wartoci alergenowo swoistych IgE, po 3-latach leczenia
by³y nieco ni¿sze ni¿ przed rozpoczêciem leczenia, lecz
ró¿nica ta nie by³a istotna statystycznie.
W przeprowadzonych badaniach wy³onilimy grupê
osób, u których mimo stosowania d³ugoterminowej
immunoterapii nie uzyskalimy oczekiwanej poprawy
klinicznej w okrelonym czasie. Pacjentów tych
zakwalifikowano do kontynuowania immunoterapii
powy¿ej 3 lat. Charakterystykê osób zakwalifikowanych
do kontynuowania terapii przedstawia tabela V. Brak
efektów zadawalaj¹cych po 3-letniej kuracji stwierdzono
u 12 osób leczonych Pollinexem i 7 leczonych Cataletem.
Analiza statystyczna stê¿eñ IgG4 wykaza³a, ¿e po 3-letniej
kuracji ró¿nice nie by³y istotne statystycznie w grupie
leczonych Cataletem. W grupie osób leczonych Pollinexem
stwierdzono ró¿nice istotne statystycznie po 3-latach
leczenia, ale u wiêkszoci chorych wartoci te nie
przekracza³y stê¿enia 7 mg/ ml.

Tymotka + ¯ycica

Tabela V. Stê¿enie swoistych IgG4 u pacjentów zakwalifikowanych do kontynuacji immunoterapii powy¿ej 3 lat
lek

n pacjent
1
C.A.
2
F.K.
3
G.A.
Catalet 4
G.M.
5
K.W.
6
M.W.
7
Z.J.
x ± SD
1
G.T.
2
K.M.
3
M.£.
4
S.P.
5
S.M.
Pollinex 6
W.£.
7
S.M.
8
B.S.
9
K.K.
10 B.M.
11 P.P.
12 D.W.
x ± SD

IgG4 swoiste (µg/ml)
po 1 roku po 2 latach po 3 latach wartoæ p
2,0
2,0
4,4
2,0
2,2
3,0
I/II - ns
2,0
2,0
4,4
2,0
2,4
2,8
I/III - ns
2,0
2,4
4,2
2,0
2,0
2,8
II/III - ns
2,0
3,4
5,4
2,0 ± 0,0 2,3 ± 0,5 3,9 ± 1,0
2,0
2,0
4,2
2,0
2,8
3,8
2,0
3,0
4,8
2,0
2,0
6,8
I/II - ns
2,0
2,0
6,2
2,0
2,0
2,4 I/III -0,002
3,4
3,8
4,0
2,0
2,2
4,6 II/III - 0,002
2,0
4,0
11,6
2,0
2,4
4,2
2,0
2,8
6,8
2,0
3,6
7,4
2,1 ± 0,4 2,7 ± 0,7 5,6 ± 2,4

dla IgG4 → 2,0 to granica czu³oci metody (wartoci < 2,0 = 0)
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DYSKUSJA
Immunoterapia swoista, oprócz eliminacji
alergenów ze rodowiska chorego, jest jedynym
przyczynowym leczeniem w chorobach alergicznych IgE
- zale¿nych [3,6,11,13]. W przedstawionych badaniach
stwierdzilimy znaczn¹ poprawê kliniczn¹ u wiêkszoci
dzieci leczonych immunoterapi¹ zarówno z sezonow¹
jak i ca³oroczn¹ alergi¹ dróg oddechowych. Poprawê tak¹
odnotowalimy po 3 latach leczenia, a wiêc okresie
uznanym za minimalny dla oceny skutecznoci
immunoterapii. Ocenê tê prowadzilimy w warunkach
rutynowego leczenia, standardowymi, uznanymi za
skuteczne preparatami. Dlatego te¿ nie stosowalimy
kontroli w postaci placebo. Nie mo¿emy zatem wykluczyæ,
¿e obserwowane poprawy, przynajmniej czêciowo mog³y
byæ wynikiem naturalnej ewolucji choroby czy te¿
w³aciwej opieki lekarskiej obejmuj¹cej kontrolê
alergenów rodowiskowych i leczenie farmakologiczne.
W dobie obecnej wiedzy na temat mechanizmów
immnunoterapii swoistej wskazania do leczenia
odczulaj¹cego s¹ coraz szersze. Oprócz py³kowicy i alergii
na jad owadów b³onkoskrzyd³ych, coraz czêciej do tego
typu leczenia kwalifikowani s¹ pacjenci z atopow¹ astm¹
oskrzelow¹, ca³orocznym alergicznym nie¿ytem nosa
indukowanym alergenami roztoczy kurzu domowego oraz,
w ostatnim czasie, wyselekcjonowani pacjenci z atopowym
zapaleniem skóry [1,2,4,15,19].
Najwczeniejsz¹ prób¹ wyjanienia mechanizmu tolerancji
immunologicznej wywo³anej podawaniem ma³ych, lecz
stale wzrastaj¹cych dawek alergenu by³o wykrycie
"przeciwcia³ blokuj¹cych", które powstawa³y w surowicy
osób odczulanych i blokowa³y reakcjê alergenu
z przeciwcia³em IgE zlokalizowanym na komórce
docelowej. Pocz¹tkowo przeciwcia³ tych próbowano
poszukiwaæ w klasie IgG, nastêpnie w podklasie IgG4,
której stê¿enie wzrasta³o u odczulanych chorych, przy
jednoczesnym obni¿aniu siê stê¿enia IgE [7,11,13,20].
W zale¿noci od stwierdzanego stê¿enia tego wskanika
uznano, ¿e wzrost IgG4 powy¿ej 7 mg/ml mo¿e spe³niaæ
rolê przeciwcia³ blokuj¹cych. W chwili obecnej obserwuje
siê coraz bardziej krytyczne spojrzenie na rolê alergenowo
swoistych IgG4 w wywo³ywaniu stanu toleracji
immunologicznej, gdy¿ uwa¿a siê, ¿e ich wzrost mo¿e byæ
zwiazany z du¿¹ ekspozycj¹ naturaln¹ na dany alergen
[7,10,12,13,20].
Pimiennictwo

1. Nowacka K., Zychowicz C., Wiciñska W. i wsp.: Immunoterapia
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chorób alergicznych. PZWL Warszawa 1993: 223-245.
4. Zychowicz C., Nowacka K., Wiciñska W. i wsp.: Dziesiêcioletnie
dowiadczenie w zakresie odczulania swoistego dzieci chorych
na astmê oskrzelow¹. Pol.Tyg.Lek. 1990, 29-31: 611-615.
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Poziomowi przeciwcia³ IgG4 przypisywano
w latach 80. dwie ró¿ne funkcje: patogenn¹ (anafilaktyczn¹) i protekcyjn¹ (blokuj¹c¹).
Badania w³asne wykaza³y, ¿e wzrost IgG4 w trakcie
d³ugotrwa³ej immunoterapii mo¿e korelowaæ z popraw¹
kliniczn¹, choæ nie wykazano tego u wszystkich badanych.
W chwili obecnej zwraca siê uwagê, ¿e na ogó³ najpierw
obserwuje siê wzrost stê¿enia IgG1, a w trakcie
kontynuowania immunoterapii IgG4. Nie zosta³o to jednak
ostatecznie potwierdzone. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wczesny
wzrost IgG1 potrzebny jest do supresji IgE [8,10,12,
13,15,20]. W wietle przedstawionych danych uwa¿amy,
¿e w chwili obecnej badanie dynamiki zmian swoistych IgE
i IgG4 mo¿e byæ przydatne w ocenie skutecznoci leczenia
odczulaj¹cego. Poszukiwanie innych ni¿ analizowane przez
nas parametrów immunologicznych jest uzasadnione w celu
obiektywizacji efektów immunoterapii swoistej.
Immunoterapia swoista jest efektywn¹ metod¹
leczenia alergoz narz¹dowych pod warunkiem prawid³owej
kwalifikacji oraz prawid³owej analizy stanu klinicznego
pacjenta podczas leczenia [11,14,17]. Omawiane przez nas
parametry immunologiczne maj¹ niejednoznaczn¹ wartoæ
w monitorowaniu terapii, co przemawia za koniecznoci¹
prowadzenia szczegó³owej, wnikliwej oceny klinicznej, która
wydaje siê byæ nadal najbardziej obiektywnym kryterium
skutecznoci prowadzonej terapii [7,8,10,12,18,20].
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ wysunêlimy
nastepuj¹ce wnioski :
1. Immunoterapia swoista dotyczaca pajentów
z alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹ oskrzelow¹ jest
terapi¹ skuteczn¹ jeli kontynuowana jest przez
odpowiednio d³ugi okres czasu.
2. Najlepsze efekty terapii uzyskalimy w stosunku do
pacjentów z alergicznym sezonowym nie¿ytem nosa.
3. Stosowane preparaty wykazuj¹ du¿¹ skutecznoæ
terapeutyczn¹, a w grupie preparatów o podobnym
sk³adzie (Catalet, Pollinex) stwierdzono podobne
efekty terapeutyczne.
4. Oznaczanie stê¿enia IgE i IgG4 alergenowo swoistych
oraz analiza dynamiki ich zmian nie przes¹dza
o ostatecznym efekcie terapii, choæ mo¿e byæ przydatna
w ocenie skutecznoci leczenia odczulaj¹cego.
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Effectiveness of the long-term immunotherapy assessed by clinical
symptom scores and immunological parameters in children with bronchial
asthma and allergic rhinitis
Summary
The aim of this study was estimation of the effectiveness and reality of specific immunotherapy in children with atopic bronchial asthma, and alergic rhinitis. The study included in total 160 children: 57 with
atopic seasonal and perenial bronchial asthma, 86 with seasonal rhinitis and 17 with perenial rhinitis.
The patients who were sensitive to Dermatophagoides pt. were treated with Alavac S-HDM, patients
with allergy to grass pollen antigens were treated with Pollinex or Catalet.
Evaluation of the effectiveness of specific immunotherapy was based on clinical symptom scores and
analysis of specific IgE and IgG4. The clinical observation was carried out during 3 years.
The clinical results showed that specific immunoherapy is very effective especially in seasonal rhinitis,
and determination of specific IgE and IgG4 is helpful in the assessment of the effects of specific immunotherapy.

