
Streszczenie 

 

Wstęp  

Choroby autoimmunizacyjne o początku w wieku rozwojowym różnią się obrazem klinicznym i 

przebiegiem od tych mających swój początek w wieku dorosłym. Etiologia tej grupy schorzeń, 

określana jako wieloczynnikowa nie została dotychczas poznana. Jednym z potencjalnych czynników 

mających wpływ na zachorowanie i dalszy przebieg chorób autoimmunizacyjnych jest zakażenie EBV, 

jednak do chwili obecnej nie udowodniono jednoznacznie takiego związku, a doniesienia dotyczące 

pacjentów pediatrycznych stanowią zdecydowaną mniejszość wśród dostępnych publikacji.  

Cel pracy 

Głównym celem niniejszej pracy było określenie związku zakażenia EBV z wybranymi chorobami 

autoimmunizacyjnymi o początku w wieku rozwojowym, poprzez ocenę zależności pomiędzy 

stężeniem przeciwciał przeciwko antygenom EBV a wystąpieniem choroby autoimmunizacyjnej. 

Drugorzędowym celem był opis profilu serologicznego przeciwciał przeciw antygenom EBV w populacji 

939 pacjentów w wieku do 18 r.ż. 

Materiał i Metoda  

Badanie przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy wyników EBV VCA w klasie IgM i IgG 

u dzieci będących pacjentami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie w okresie od 1.01.2012 

r. do 31.12.2016 r. Rozpoznania kliniczne stawiane podczas hospitalizacji były podstawą do podziału 

grupy badanej na podgrupy dzieci bez choroby autoimmunizacyjnej oraz grupy pacjentów z 

rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną. 

Wyniki  

Przedstawiona analiza danych, nie wykazała zależności pomiędzy występowaniem zakażenia EBV, 

wyrażonego stężeniem EBV VCA IgM oraz IgG i zachorowaniem na wybrane choroby 

autoimmunizacyjne. Jednocześnie wykazano istnienie nieopisywanych wcześniej zależności 

dotyczących istotnych statystycznie wysoko dodatnich korelacji pomiędzy stężeniami VCA IgM i VCA 

IgG dla chorób: niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, małopłytkowość immunologiczna, rumień 

guzowaty, zespół nerczycowy (tylko w grupie <6lat), oraz cech obserwacji odstającej w analizie skupień 

dla VCA IgM dla rumienia guzowatego oraz niezróżnicowanej choroby tkanki łącznej, dla VCA IgG: MIZS 

oraz zespołu nerczycowego.  

Wykazano, iż w populacji dzieci w makroregionie lubelskim współczynnik seroprewalencji wynosi w 1. 

roku życia 21.57 % i stopniowo rośnie uzyskując wartość 94 % w 18. roku życia. Porównując uzyskane 

wyniki do badania przeprowadzonego 20 lat wcześniej w tym samym szpitalu klinicznym, 

potwierdzono występowanie trendu do późniejszego występowania serokonwersji EBV. Tendencja ta 

obserwowana jest również w innych rozwiniętych krajach. 

Wykazano, iż wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka serokonwersji, jednocześnie nie wpływa on na 

stężenia EBV VCA IgM i IgG.  

Potwierdzono związek stężenia EBV VCA IgG i IgM z płcią pacjentów, wykazano niższe stężenia tych 

przeciwciał u chłopców: z chorobami autoimmunizacyjnymi w klasie IgG, oraz bez choroby 

autoimmunizacyjnej w klasie IgM.  



Analiza stężeń przeciwciał z podziałem na płeć dla poszczególnych chorób wykazała istotnie 

statystycznie niższe stężenia VCA IgM u chłopców z chorobą Kawasaki oraz VCA IgG u chłopców z 

zespołem nerczycowym nieokreślonym.  

Wnioski  

W pracy został przedstawiony aktualny stan wiedzy na temat związku chorób autoimmunizacyjnych z 

EBV ze szczególnym uwzględnieniem populacji pediatrycznej. Przedstawione wyniki badań, prezentują 

nowe schematy zależności pomiędzy rutynowo badanymi przeciwciałami VCA IgG i VCA IgM u dzieci 

zdrowych oraz z chorobami autoimmunizacyjnymi, pogłębiając wiedzę na ten temat. Wyniki te 

wykraczają poza stan wiedzy zawarty w dotychczas opublikowanej literaturze naukowej.  

  

Abstract 

 

Childhood-onset autoimmune diseases differ markedly in their clinical course from those with adult-

onset. The aetiology of this group of diseases is an area of ongoing studies. EBV infection is one of the 

potential factors influencing the incidence and later course of autoimmune diseases, but this 

relationship has yet to be clearly mapped, and particularly studies on paediatric patients make up a 

minority amongst the available publications. 

The main goal of this dissertation is to examine the relationship between EBV infection and a selection 

of eight autoimmune diseases, comparing measured concentrations of antibodies to EBV antigens with 

the occurrence of autoimmune disease. a secondary aim is to describe the serological profile of 

antibodies to EBV antigens in a population of 939 patients under the age of 18. 

The study is based upon a retrospective analysis of the EBV VCA IgM and IgG test results of 939 children 

treated at the Paediatric Hospital in Lublin from 01/01/2012 to 31/12/2016. a control group of patients 

without autoimmune diseases is compared with each of the eight subgroups of the selection, and with 

one large subgroup combining the eight into one. 

The results show no relationship between the occurrence of autoimmune disease and the incidence 

of EBV infections (measured by the level of EBV VCA IgM and IgG). 

Statistically significant, strong positive correlations between the concentrations of VCA IgM and VCA 

IgG are demonstrated for the following diseases: Undifferentiated connective tissue disease, immune 

thrombocytopenia, erythema nodosum and nephrotic syndrome (the latter solely in the group aged 

<6). The cluster analysis shows the outliers for VCA IgM to be: Erythema nodosum and undifferentiated 

connective tissue disease. For VCA IgG: JIA and nephrotic syndrome. 

The data, being a representative sample of the Lublin province child population, shows an age-related 

seroprevalence increase from 21.5% (in <1-yr-olds) to 94% (in 18-yr-olds). Comparing the obtained 

results with the study carried out 20 years earlier in the same hospital, the trend in the analysed period 

to the later occurrence of EBV seroconversion was confirmed. This tendency is also observed in other 

developed countries. 

The data confirm age as an important risk factor for seroconversion, but age was not shown to affect 

the levels of EBV VCA IgM and IgG. 



Unexpectedly, the data indicate a relationship between the concentration of VCA EBV and the gender 

of the patients: Lower concentrations of these antibodies were found in the IgG class in boys with 

autoimmune diseases, and also in boys without autoimmune disease in the IgM class. 

Further analysis of antibody concentrations by gender in individual diagnoses shows statistically 

significant lower concentrations of VCA IgM in boys with Kawasaki disease, and of VCA IgG in boys with 

unspecified nephrotic syndrome. 

The dissertation contrasts the new results with the current state of knowledge about the relationship 

between autoimmune diseases and EBV, particularly in children. The new patterns found go beyond 

the state of knowledge contained in the scientific literature. 


