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Sindromul Hiper IgE: O cauză rară de 
infecţii recurente la copil
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REZUMAT 
Sindromul hiperimunoglobulinemiei E sau hiperIgE (HIES) este o imunodeficienţă primară complexă caracterizată 
prin infecţii pulmonare şi cutanate recurente, eczemă, eozinofilie şi niveluri crescute de IgE serice. Prevalenţa exactă 
a HIES rămâne necunoscută, dar se consideră că acest sindrom afectează mai puţin de 1 persoană la un milion de 
locuitori în întreaga lume. Prezentăm cazul unui copil de sex feminin în vârstă de 9 ani, simptomatic de la vârsta de 
sugar, cu caracteristici faciale distinctive (bază largă a nasului, fante palpebrale antimongoloide), eczemă, persistenţa 
dentiţiei primare şi infecţii bacteriene recurente (abcese cutanate şi pulmonare) cu Staphyloccocus aureus. Diagnos-
ticul de HIES a fost stabilit pe baza scorului propus de către Institutul Naţional de Sănătate al SUA, care cuprinde atât 
criterii clinice, cât şi paraclinice. Deşi pacienta se află sub tratament profilactic cu trimetoprim-sulfametoxazol, aceas-
ta a dezvoltat un abces stafilococic al regiunii temporale drepte la un an după ultima prezentare la spital.
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INTRODUCERE

HIES este o afecţiune genetică rară, caracterizată 
prin eczemă cronică, eozinofilie şi niveluri înalte de 
IgE serice. Această triadă de manifestări este prezen-
tă, totodată, şi în cadrul condiţiilor atopice, ceea ce 
poate conduce la dificultăţi de diagnostic. HIES tre-
buie suspicionat la pacienţii cu infecţii recurente, cu 
implicare frecventă a tegumentelor, sinusurilor feţei şi 
plămânilor, dermatită cu debut neonatal, la care asoci-
ază o varietate de anomalii de ţesut conjunctiv, ano-
malii vasculare şi scheletale. Modificările paraclinice 
includ niveluri crescute de IgE serice, cel mai frec-
vent peste 2.000 UI/ml. HIES a fost descris pentru 
prima dată în 1966 sub denumirea de sindrom Job la 
copii cu dermatită severă, piele deschisă la culoare, 
infecţii stafilococice recurente, răspuns inflamator 
anormal şi hiperextensibilitate articulară (1). Asocie-
rea cu niveluri crescute ale IgE serice şi eozinofilie a 
fost observată în 1972 de către Buckley şi colab., care 
au raportat cazurile a 2 copii de sex masculin cu der-
matită severă, abcese recurente cutanate, pulmonare 
şi articulare, falimentul creşterii şi facies particular 
(2). Începând cu anul 2007, au fost realizate progrese 
remarcabile în înţelegerea substratului genetic al bo-

lii. Deşi majoritatea cazurilor de HIES sunt sporadice, 
modele de transmitere autozomal dominantă şi au-
tozomal recesivă au fost descrise. Forma autozomal 
dominantă, cunoscută şi sub denumirea de sindrom 
Job, este cauzată de mutaţii heterozigote la nivelul ge-
nei STAT3 şi este caracterizată prin dermatită ecze-
matiformă şi prin infecţii cutanate şi pulmonare recu-
rente (3). Formele autozomal recesive sunt cauzate în 
principal de mutaţii ale genelor TYK2 (tyrosine kina-
se 2) şi DOCK8 (dedicator of cytokinesis 8). Anoma-
liile genei DOCK8 sunt adesea caracterizate de infec-
ţii cutanate virale severe şi de un risc crescut de 
malignităţi cu debut precoce, în timp ce pacienţii care 
prezintă mutaţii ale genei TYK2 dezvoltă mai frec-
vent infecţii virale şi cu micobacterii atipice (4,5). Di-
agnosticul definitiv este stabilit prin testare genetică, 
însă lipsa disponibilităţii generale a acestor teste poa-
te conduce la temporizarea diagnosticului şi a trata-
mentului. 

Până în prezent, au fost emise variate recomandări 
de diagnostic. Woellner şi colab. (6) au elaborat un 
scor de diagnostic pentru HIES, care clasifică tipul de 
diagnostic în 3 categorii: posibil, probabil şi definitiv. 
Diagnosticul posibil este definit de hiperimunoglobu-
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linemie E cu valori peste 1.000 UI/ml, concomitent cu 
un scor clinic peste 30, ale cărui criterii sunt pneumo-
niile recurente, rash neonatal, fracturi pe os patologic, 
facies caracteristic şi boltă palatină înaltă. Prezentăm 
cazul unui copil de sex feminin în vârstă de 9 ani, 
simptomaticăde la vârsta de 1 lună şi 2 săptămâni, cu 
afectare multisistemică, cu infecţii cutanate şi pulmo-
nare recurente, precum şi trăsături faciale atipice in-
cluzând bază nazală largă şi persistenţa incisivilor 
centrali inferiori primari. Cea mai mare valoare a IgE 
serice a fost de 11.201 UI/ml, ceea ce este sugestiv 
pentru diagnosticul de HIES. Diagnosticul a fost sta-
bilit pe baza hiperimunoglobulinemiei E şi a trăsături-
lor clinice specifice acestui sindrom, întrucât testarea 
genetică nu a fost disponibilă în acest caz.

PREZENTAREA CAZULUI

Pacienta, în vârstă de 9 ani, fără antecedente here-
docolaterale de eczemă sau HIES, se prezintă pentru 
apariţia unor leziuni pustulare asociate cu prurit, une-
le dintre acestea sub formă de leziuni hemoragice şi 
cruste. Inspecţia tegumentelor a relevat prezenţa lezi-
unilor la nivelul feţei, gâtului, toracelui, regiunii axi-
lare, inghinale şi gluteale bilateral. Acestea au debutat 
în urmă cu 1 săptămână, predominant la nivelul feţei 
şi gâtului, cu afectarea ulterioară şi a celorlalte regiuni 
menţionate. Examenul fizic la internare a relevat pre-
zenţa multiplelor leziuni pustulare, pruriginoase, ast-
fel încât unele dintre acestea aveau aspect hemoragic 
sau de cruste. Regiunile implicate au fost: faţa, gâtul, 
regiunea axilară şi gluteală bilateral. Pacienta era afe-
brilă la momentul prezentării. Asimetria facială a fost 
observată pe seama unei tumefacţii la nivelul regiunii 
geniene drepte, acoperită de pustule şi cruste (fig. 1). 
Alte trăsături particulare observate au fost: fante pal-
pebrale antimongoloide şi bază nazală largă. Exame-
nul cavităţii bucale a relevat prezenţa unei bolte pala-
tine înalte, persistenţa incisivilor centrali inferiori şi 
numeroase carii dentare (fig. 2). La nivelul hemitora-
celui drept, pacienta prezenta o cicatrice postoperato-
rie (chistectomie pulmonară efectuată la vârsta de 1 
an şi 7 luni) (fig. 3).

Copilul a fost născut natural, la 36 săptămâni de 
gestaţie, dintr-o mamă 8G/5P În vârstă de 40 ani. 
Conform datelor anamnestice, pe parcursul sarcinii, 
mama a fost expusă în mod repetat la substanţe toxice 
(erbicide). A beneficiat de monitorizare prenatală; tes-
tele standard de screening au fost negative. Greutatea 
la naştere a fost de 3.300 g; scorul APGAR 7. A pre-
zentat hipoxie perinatală, necesitând intubaţie şi ven-
tilaţie mecanică.

Figura 1. Facies asimetric (tumefacţie regiune geniană 
dreaptă)

Figura 2. Persistenţa incisivilor primari centrali inferiori

Figura 3. Cicatrice postoperatorie hemitorace drept şi 
pustule în regiunea axilară
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Evoluţia a fost favorabilă, cu îngrijire postnatală 
corespunzătoare, până la vârsta de 1 lună şi 2 săptă-
mâni, când pacienta a dezvoltat multiple microabcese 
cutanate, care au fost tratate cu Ceftriaxonă conform 
antibiogramei (Pseudomonas aeruginosa). La vârsta 
de 1 an şi 6 luni, pacienta se internează în spital cu 
dispnee şi cianoză perioronazală. Testele de laborator 
au relevat creşterea proteinei C reactive, leucocitoză 
şi hipergamaglobulinemie. Radiografia toracică a evi-
denţiat pneumotorax şi o leziune chistică la nivelul 
câmpului pulmonar drept. La un interval de 1 lună, 
pacienta a fost internată la Spitalul de Urgenţă pentru 
Copii „Grigore Alexandrescu“ din Bucureşti cu stare 
generală influenţată, tegumente şi mucoase palide, fe-
bră şi dispnee. Examenul fizic a relevat diminuarea 
murmurului vezicular la nivelul bazei hemitoracelui 
drept, emfizem subcutanat al peretelui toracic anterior 
şi lateral drept. Radiografia toracică a confirmat ace-
eaşi imagine chistică, cu deviere mediastinală şi emfi-
zem subcutanat. Evoluţia fiind nefavorabilă sub anti-
bioticoterapie timp de 1 lună, pacienta a necesitat 
chistectomie parţială dreaptă sub anestezie generală. 
După recuperarea postoperatorie, pacienta a dezvoltat 
eczemă cronică şi multiple episoade de abcese cuta-
nate şi chalazioane care au fost tratate conform rezul-
tatelor antibiogramei (Staphyloccocus aureus).

La vârsta de 3 ani, pacienta a fost internată la Spi-
talul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ din 
Iaşi. Examenul clinic a relevat prezenţa leziunilor ec-
zematoase generalizate, chalazioane bilaterale şi ab-
ces la nivelul regiunii fesiere dreapte. Pacienta pre-
zenta trăsături faciale atipice, specifice HIES: frunte 
proeminentă, bază nazală largă şi ochi înfundaţi în 
orbite. Testele de laborator au evidenţiat un nivel ex-
cesiv de crescut al IgE serice 7.587 IU/ml (valori nor-
male 0-90 IU/ml), valori scăzute ale IgA serice 59,5 
mg/dl (valori normale 83-217 mg/dl) şi eozinofilie 
18,9% (valori normale 0-7%). Nivelurile de IgG şi 
IgM au fost normale. Testul sudorii efectuat prin ion-
toforeză cu pilocarpină a fost negativ (33 mmol/l 
NaCl). Studiile mutaţionale pentru gena STAT3 nu au 
fost disponibile astfel încât a fost utilizat un scor de 
diagnostic pentru HIES care a însumat 34,98 puncte, 
ceea ce se corelează cu o probabilitate înaltă de pre-
zenţă a mutaţiei acestei gene (tabel 1). Diagnosticul a 
fost stabilit pe baza nivelului IgE serice peste 1.000 
UI/ml concomitent cu scorul clinic peste 30 de punc-
te. Principalul diagnostic care trebuie considerat în 
cadrul algoritmului de diagnostic diferenţial este der-
matita atopică, în care aspectul tipic este de vezicule 
care se pot suprainfecta, în timp ce în cazul pacienţilor 
cu HIES sunt întâlnite mai frecvent abcesele recuren-
te. Cauzele inflamatorii precum boala Kimura (mai 
frecventă în decada a treia de viaţă la persoanele asia-
tice de sex masculin, leziuni subdermice sau adenopa-

tie unilaterală nedureroasă a ganglionilor cervicali) şi 
sindromul Churg-Strauss (granulomatoză extravascu-
lară şi vasculită eozinofilică a vaselor de calibru me-
diu şi mic) au fost excluse. De asemenea, alte imuno-
deficienţe primare au fost infirmate: sindromul 
Wiskott-Aldrich (trombocitopenie, eczemă şi infecţii 
recurente), sindromul Netherton (eozinofilie, hipoi-
munoglobulinemie G, ihtioză şi atopie), sindromul 
Omenn (dermatită exfoliativă cu descuamaţie, limfa-
denopatie şi hepatosplenomegalie, infecţii respiratorii 
severe cu diaree intractabilă şi falimentul creşterii) şi 
sindromul Nezelof (dermatită atopică, infecţii recu-
rente, hipotrofie staturoponderală, diaree).

Tabel 1. Scorul de diagnostic pentru HIES 

Trăsături clinice Puncte
Factor de 
corecţie

Total 
puncte

Pneumonii (>3) 8 2,5 20
Rash neonatal (prezent) 4 2,08 8,32
Fracturi la traumatisme 
minime (absente)

0 3,33 0

Facies caracteristic (moderat) 2 3,33 6,66
Boltă palatină înaltă (absentă) 0 2,5 0
Total 34,98

Leziunile cutanate s-au remis complet, fără cica-
trici, utilizând hidrocortizon topic în concentraţie mi-
nimă. Ulterior, a fost iniţiată profilaxia antibacteriană 
cu trimetoprim-sulfametoxazol, pacienta fiind moni-
torizată periodic. La un an distanţă de la externare, 
pacienta a dezvoltat un abces stafilococic regiune 
temporală dreaptă care a necesitat drenaj chirurgical.

DISCUŢII

Polimorfismul manifestărilor în HIES conduce la 
dificultăţi de diagnostic şi de iniţiere promptă a terapi-
ei. Mai mult decât atât, cele mai frecvente manifestări 
clinice întâlnite în HIES (eczema, nivelurile crescute 
de IgE serice, infecţiile cutanate recurente) se supra-
pun cu cele întâlnite în alte tipuri de imunodeficienţe 
primare, dar şi în formele severe de dermatită atopică. 
Spre deosebire de alte imunodeficienţe primare, HIES 
este caracterizat de o varietate largă de manifestări 
nonimunologice (7). Dintre acestea, pacienta noastră 
a prezentat numai facies caracteristic, retenţia dentiţi-
ei primare şi leziuni intraorale, fără alte manifestări 
nonimunologice precum hipertensiune arterială, ano-
malii vasculare sau fracturi la traumatisme minime. 
Dificultăţile de utilizare a testelor genetice în practica 
medicală curentă au generat crearea unor scoruri de 
diagnostic care iau în considerare atât manifestările 
imunologice/infecţioase, cât şi anomaliile scheletale/
de ţesut conjunctiv. 

În cazul nostru, studiile mutaţionale nu au fost dis-
ponibile, însă manifestările clinice şi istoricul pozitiv 
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pentru infecţii recurente au fost elementele sugestive 
pentru diagnostic. Ca alternativă pentru testarea gene-
tică, au fost create o serie de sisteme de scor. Primul 
scor clinic de diagnostic a fost formulat de către un 
grup de cercetare a HIES al Institutului Naţional de 
Sănătate din SUA, care s-a bazat pe afectarea multi-
sistemică a bolii (8). Astăzi, diagosticul combină un 
index înalt de suspiciune clinică asociat cu testare ge-
netică moleculară pentru gena STAT3 (9,10). Woell-
ner şi colab. (6) au dezvoltat un ghid de diagnostic 
care include scorul de diagnostic dezvoltat de Institu-
tului Naţional de Sănătate din SUA, la care asociază 
determinarea nivelului de limfocite T producătoare de 
IL-17. Un nivel al IgE serice peste 1.000 UI/ml şi un 
scor ponderat mai mare de 30 de puncte indică pre-
zenţa unui defect al genei STAT3. La pacienta noas-
tră, scorul de 34,98 puncte este înalt sugestiv pentru 
prezenţa mutaţiei STAT3. Testarea genetică molecula-
ră rămâne, totuşi, modalitatea de confirmare a dia-
gnosticului. În majoritatea cazurilor, pacienţii cu 
HIES prezintă niveluri serice normale de IgM, IgG şi 
IgA (11). Pacienta noastră a prezentat niveluri norma-
le de IgG şi IgM, însă valoarea serică a IgA a fost sub 
limita inferioară a intervalului normal, ceea ce poate 
avea ca substrat imaturitatea sistemului imunitar. 

În prezent, nu există tratament curativ pentru co-
rectarea defectelor care generează HIES. Se recoman-
dă terapia profilactică pe termen lung cu antibiotice 
antistafilococice precum trimetoprim-sulfametoxazol 

(12). Imunoglobulinele administrate intravenos pot 
scădea numărul de infecţii (13). Rolul transplantului 
de măduvă osoasă rămâne controversat, întrucât pri-
mul caz la care s-a practicat această intervenţie a evo-
luat cu reapariţia manifestărilor clinice şi a nivelului 
crescut de IgE serice (14). Copiii cu HIES necesită 
monitorizare pentru managementul corespunzător al 
infecţiilor, precum şi supraveghere pentru eventuala 
dezvoltare a malignităţilor sau a bolilor autoimune. 
HIES este asociat cu un risc crescut de lupus eritema-
tos sistemic (15), dermatomiozită (16) şi glomerulo-
nefrită membranoproliferativă (17). A fost raportat, 
totodată, şi o incidenţă crescută a bolilor limfoprolife-
rative, în mod particular a limfoamelor nonHodgkin 
(18), dar şi a celor de tip Hodgkin (19). 

CONCLUZII

Cazul prezentat subliniază faptul că pediatrii tre-
buie să ia în considerare diagnosticul unei imunodefi-
cienţe primare la copiii care sunt simptomatici încă de 
la vârstă mică şi care prezintă infecţii recurente. Dia-
gnosticul de HIES constituie încă o provocare întrucât 
există multiple dificultăţi în accesarea testelor geneti-
ce moleculare. În cazul nostru, recurenţa abceselor 
cutanate sub tratament profilactic cu antibiotice subli-
niază importanţa unei constante monitorizări a acestor 
copii în ceea ce priveşte complicaţiile infecţioase.
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