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REZUMAT
Dermatita atopică reprezintă o afecţiune a cărei prevalenţă este în creştere. Cauza apariţiei acestei afecţiuni nu 
este pe deplin cunoscută. Se consideră că predispoziţia genetică joacă un rol important. 
Obiectivul studiului este de a evalua rolul alergiei materne în apariţia dermatitei atopice la copil.
Metodă. Am realizat o căutare în baze de date internaţionale (Pubmed, Scopus, Web of Knowledge) a studiilor 
care au analizat riscul apariţiei dermatitei atopice la copiii proveniţi din mame cu afecţiuni alergice. Pentru studiile 
selectate am calculat odds ratio (OR) şi intervalul de confi denţă (CIs).
Rezultate. Au fost identifi cate 438 de studii, din care 12 au corespuns criteriilor de includere. Metaanaliza a 
conţinut 25.084 subiecţi şi a arătat că prezenţa afecţiunilor alergice la mamă creşte riscul de apariţie a dermatitei 
atopice la copil (OR = 2,03, CI = 1,84-2,24, p < 0,000001). Metaanaliza pe subgrupuri, în funcţie de afecţiunea 
alergică a mamei, a arătat că prezenţa dermatitei atopice, a astmului sau a rinitei alergice la mamă creşte riscul 
de apariţie a dermatitei atopice la copil (ORDA = 2,35, CI = 1,88-2,92, p < 0,000001); (ORastm = 1,73, CI = 1,26-
2,39, p = p < 0,000001), respectiv (ORrinită= 1,53, CI = 1,2-1,94, p < 0,000001).
Concluzie. Istoricul alergic maternal este un factor de risc pentru apariţia dermatitei atopice la copil.

Cuvinte cheie: factori de risc materni, alergie maternă, atopie la mamă, dermatită atopică, 
eczemă alergică a copilului

ABSTRACT
Atopic dermatitis is a disease whose prevalence is increasing. The cause of this condition is not fully known. It is 
considered that a genetic predisposition plays an important role.
The objective of the study is to evaluate the role of maternal allergy in children atopic dermatitis.
Method. We performed a search in international databases (Pubmed, Scopus, Web of Knowledge) selecting the 
studies that analyzed risk of atopic dermatitis in children born from mothers with allergic disorders. For selected 
studies we calculated the odds ratio(OR) and confi dence intervals (CIs).
Results. We identifi ed 438 studies of which 12 fulfi lled the inclusion criteria. Meta-analysis contained 25,084 
subjects and revealed that the presence of mother allergic disorders increase the risk of atopic dermatitis in chil-
dren. The subgroups meta-analysis according to maternal allergic disease concluded that the presence of atopic 
dermatitis, asthma and allergic rhinitis in the mother increases the risk of atopic dermatitis in children (ORAD = 
2.35, CI = 1.88-2.92, p < 0.000001); (ORasthma = 1.73, CI = 1.26-2.39, p = p < 0.000001), (ORrhinitis = 1.53, CI 
= 1.2-1.94, p < 0.000001).
Conclusion. Maternal allergic history is a risk factor for the children atopic dermatitis occurrence.

Keywords: maternal risk factors, maternal allergy, maternal atopy, children atopic dermatitis, 
children allergic eczema

ISTORICUL ALERGIC MATERNAL CREŞTE RISCUL DE 
APARIŢIE A DERMATITEI ATOPICE LA COPIL

Maternal allergic history increases the risk of atopic dermatitis in child
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INTRODUCERE

Cauza apariţiei dermatitei atopice (DA) nu este 
pe deplin cunoscută. Se consideră că factorii care 
predispun la apariţia afecţiunii acţionează chiar 
înainte de naştere, existând o predispoziţie de apa-
riţie a bolii la copiii proveniţi din părinţi atopici. 
Studiile efectuate au sugerat că riscul ca un copil să 
aibă DA este mai mare dacă mama prezintă istoric 
de atopie. Această predispoziţie se poate datora fac-
torilor de mediu, precum cei uterini sau alăptării, 
dar poate fi  şi rezultatul unui mecanism genetic, 
pre cum expresia genelor parentale specifi ce (geno-
mic imprinting) (1). A fost demonstrat că transmi-
terea unuia din locusurile pentru atopie de la nivelul 
cromozomului 11 (11q13) este detectabil doar pe 
linie maternă (2). 

Studiul pe care l-am efectuat îşi propune să ana-
lizeze datele existente în literatură cu privire la ris-
cul de apariţie a DA, la copiii proveniţi din mame 
cu afecţiuni alergice.

MATERIAL ŞI METODE

Am realizat o căutare pentru următoarele cuvinte 
cheie: „factori de risc materni“ sau „alergie maternă“ 
sau „atopie mamă“ şi „dermatită atopică“ sau „ecze-
mă alergică a copilului“ în următoarele baze de 
date: Medline, Scopus, Web of knowledge. Căutarea 
a fost făcută de doi recenzori independenţi (PM şi 
CMS). Au fost incluse studiile care au fost în limba 
engleză şi care au analizat riscul de apariţie a DA la 
copiii proveniţi din mame cu afecţiuni alergice pre-
cum DA, rinită alergică şi astm. 

Au fost analizate iniţial titlurile şi abstractele 
stu diilor identifi cate. Au fost selectate studiile rele-
vante pentru topicul căutat şi a fost studiată lista de 
referinţe a studiilor selectate pentru găsirea altor 
pu blicaţii relevante.

Extracţia datelor
Am stabilit datele care ne interesează înainte de 

hotărârea modalităţii de căutare. Studiile incluse au 
fost cele care au analizat riscul de apariţie a DA la 
copiii proveniţi din mame cu afecţiuni alergice pre-
cum DA, rinită alergică, astm. Au fost excluse 

studiile în care s-a analizat riscul de apariţie a DA 
la copii proveniţi din ambii părinţi cu afecţiuni aler-
gice sau proveniţi din taţi cu afecţiuni alergice. 
Datele colectate au fost incluse într-un tabel care a 
conţinut caracteristicile studiilor (data de publicare 
a studiului, ţara, designul, număr de pacienţi cu 
DA, perioada de urmărire – Tabelul 1).

Analiza statistică
Pentru calcularea mărimii efectului s-a folosit 

modelul „random-effects“, presupunându-se neo-
mo genitatea studiilor. Pentru evaluarea eteroge-
nităţii s-a folosit testul Q.  Pentru evaluarea varia bi-
lităţii între studii s-a folosit testul 

2. Eterogenitatea 
a fost de asemenea verifi cată cu ajutorul indexului 
I2. Valoarea considerată semnifi cativ statistică a 
fost p < 0,05. Datele colectate din studiile găsite au 
fost analizate cu ajutorul software-lui Mix 2.0.1.4. 
Pro (BiostatXL) (3).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Au fost identifi cate 438 de studii, din care 433 
au provenit din bazele de căutare, iar 5 din lista de 
referinţe a studiilor selectate (Fig. 1). 

Din bazele de date internaţionale, cele mai multe 
studii au provenit din Scopus (n = 171), urmat de 

FIGURA 1. Diagrama evaluării studiilor din literatură
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Pubmed (n = 144) şi Web of Knowledge (n = 118). 
După eliminarea abstractelor, duplicatelor şi a stu-
diilor fără legătură cu subiectul, au rămas 12 studii, 
care au conţinut date despre afecţiunile alergice ale 
mamei şi riscul de apariţie a DA la copii (4-14). 

Asocierea dintre afecţiunile alergice materne şi 
apariţia dermatitei atopice

Metaanaliza a conţinut 25.084 subiecţi şi a con-
cluzionat că prezenţa afecţiunilor alergice la mamă 

TABELUL 1. Caracteristicile studiilor incluse în metaanaliză

ID Autor Jurnal An Ţara Design
Nr. 

pacienţi
Perioada de 

urmărire
1 Olesen A.B. BMJ 1997 Danemarca cohortă retrospecti v 7.862 nespecifi cat

2 Xu B. Allergy 1999 Finlanda prospecti v cohortă 8.088 7 ani
3 Harris J.M. Briti sh Journal of Dermatology 2001 Anglia prospecti v cohortă 624 2 ani

4 Moore M. Pediatrics 2004 SUA prospecti v cohortă 1.005 6 luni
5 Gibbs S. Internati onal Journal of Epidemiology 2004 Anglia caz-control 602 1-5 ani
6 Purvis D.J. Briti sh Journal of Dermatology 2005 Noua Zeelandă caz-control 550 3-5 ani
7 Fukao T. Allergology Internati onal 2005 Japonia cros-secţional 1.185 3-6 ani
8 Sabok B. JEADV 2006 Ungaria caz-control 804 0-12 ani
9 Dunlop A.L. Pediatr Allergy Immunol 2006 Slovacia prospecti v cohortă 1.990 1 an
10 Sugiyama M. Pediatrics 2007 Japonia prospecti v cohortă 213 1 an
11 Govaere E. Pediatric Dermatology 2009 Belgia cros-secţional 2.021 3-14 ani
12 Wang Y.J. Ann Allergy Asthma Immunol 2010 Taiwan caz-control 140 2 ani

creşte riscul de apariţie a DA la copil (OR = 2,03, 
CI = 1,84-2,24, p < 0,000001) (Fig. 2). 

Metaanaliza pe subgrupuri, în funcţie de afec-
ţiunea alergică a mamei, a concluzionat că prezenţa 
DA, a astmului sau a rinitei alergice la mamă, creşte 
riscul de apariţie a DA la copil: OR = 2,35, CI = 
1,88-2,92, p < 0,000001 pentru DA; OR = 1,73, CI 
= 1,26-2,39, p = p < 0,000001 pentru astm, respectiv 
OR = 1,53, CI = 1,2-1,94, p < 0,000001 pentru ri-
nită. De asemenea, prezenţa atopiei în general la 

FIGURA 2. Metaanaliza studiilor privind apariţia DA la copiii proveniţi din mame cu afecţiuni alergice
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mamă creşte riscul de apariţie a DA la copil (OR = 
2,16, CI = 1,89-2,47, p < 0,000001) (Fig. 3).

Rezultatul obţinut este în concordanţă cu studiile 
existente în literatură, întrucât, cu excepţia unui 
articol, care însă nu prezintă seminifi caţie statistică 
(12), restul studiilor susţin creşterea riscului de 
apariţie a DA la copiii proveniţi din mame alergice.

Se consideră că factorii de risc implicaţi in 
apariţia acestei patologii acţionează atât în primii 
ani de viaţă, cât şi înainte de naştere, existând o 
predispoziţie de apariţie a bolii la copiii proveniţi 
din părinţi cu afecţiuni alergice. Studiile efectuate 
au sugerat că riscul ca un copil să aibă DA este mai 
mare dacă mama prezintă istoric de atopie. Atopia 
se poate moşteni în mod preferenţial de la mamă 
prin intermediul unui mecanism genetic precum 
expresia genelor parentale specifi ce. A fost de-
monstrat că transmiterea unuia din locusurile pentru 
atopie de la nivelul cromozomului 11 (11q13) este 
detectabil doar pe linie maternă. (15) Totodată, o 
altă implicaţie o poate avea şi transferul trans pla-
centar de antigene, anticorpi şi citokine de la mamă, 
care pot modela formele precoce de atopie, cât şi 

factorii de mediu precum cei uterini sau infl uenţa 
alăptării. S-a demonstrat că, dacă mama are în 
sânge o cantitate crescută de IgE, va avea şi fătul, 
iar riscul acestuia de a dezvolta mai târziu DA 
creşte. Aceasta arată că factorii materni sau cei pla-
centari pot infl uenţa semnifi cativ sinteza prenatală 
de Ig E (16). De asemenea, s-a observat că sensi-
bilizarea la aeroalergeni poate începe încă din uter 
(17).

Explorarea eterogenităţii şi „publication bias“
În urma analizei statistice a eterogenităţii, re-

zultă că studiile incluse în metaanaliza noastră sunt 
relativ omogene – Q statistic (54,1; p = 0,25), 
I-square (61,19%; 95% CI = 38,28-55,59) şi tau-
square (0,088; 95% CI = 0,034-0,17). În urma ana-
li zei de tip funel plot, majoritatea studiilor au res-
pectat distribuţia aşteptată în absenţa eterogenităţii, 
cu excepţia studiului lui Sebok et al.

Puncte forte şi limitări ale studiului
Metaanaliza pe care am efectuat-o conţine stu-

diile existente în literatură care prezintă date refe-

FIGURA 3. Metaanaliza pe subgrupuri a studiilor privind apariţia DA la copiii proveniţi din mame cu atopie, DA, astm 
şi rinită alergică
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ritoare la riscul de apariţie a DA, la copiii pro veniţi 
din mame alergice. Din păcate, nu am putut analiza 
decât studiile existente în limba engleză, aceasta 
reprezentând o limitare a studiului, însă con siderăm 
că acest lucru nu infl uenţează foarte mult rezultatul 
deoarece studiile publicate în altă limbă decât 
engleză reprezintă sub 5% din studiile publicate în 
jurnale indexate în baze de date inter naţionale.

CONCLUZIE

Prezenţa unei afecţiuni alergice la mamă, pre-
cum dermatită atopică, astm sau rinita alergică, 
creşte riscul de apariţie a dermatitei atopice la copii.
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