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Atopiaoznaczagenetycznieuwarunkowaną predyspozycję do
rozwijania się alergii na alergeny środowiskowe przy udziale
przeciwciał klasy IgE. Atopowe
zapalenie skóry jest genetycznie predysponowaną chorobą
alergiczną skóry, przebiegającą z zapaleniem oraz świądem,
charakteryzującą się typowym
obrazemklinicznyminajczęściej
związaną z obecnością przeciwciał klasy IgE swoistych dla różnychalergenówśrodowiskowych
(TheAmericanCollegeofVeterinaryDermatology:TaskForceon
CanineAtopicDermatitis).
Ponieważ pierwotnie zakładano, że pies
kontaktuje się z alergenami przez układ
oddechowy, zadomowiło się określenie
„alergiawziewna”.Dzisiajprzypuszczasię,
żealergenydoorganizmudostająsięprzez
skórę,gdzieinicjująszeregmechanizmów
układu immunologicznego: alergen (np.
pyłekdrzew),łączącsięzcząsteczkąIgE
związanązkomórkątuczną,powodujejej
degranulacjęiuwolnieniesubstancjitakich
jakhistamina,heparyna,serotonina,trypsyna,chymotrypsynaikalikreina,któreodpowiadajązapowstanieobjawówalergii.

OBJAWY

Głównymobjawematopowegozapalenia
skóryjestświąd,którynapoczątkuchorobywystępujebezzmianskórnych(„anitch
thatrashesratherthanarashthatitches”;świąd
insinemateriae).Dotyczytogłówniegłowy
(50% atopików) oraz kończyn (75% atopików)(WillemseiVanDenBrom,1983;
Wagner,1995).Jedynąpierwotnązmianą
skórnąjestzaczerwienienie(Scottiwsp.,
1995). Jednak z powodu nasilającego się
świądu wskutek drapania się powstają
zmianywtórne.Ujednejdodwóchtrzecichprzypadkówstwierdzasięwtórnepowierzchniowezapalenieskórynatlebakte-

ryjnym(pyoderma),(Scott,1981;Willemse
iVanDenBrom,1983;Grifﬁn, 1993; Wagner,1995).Czasamiupsówatopikówobserwujesięgłębokieropnezapalenieskóry,bakteryjnezapaleniełaporaztzw.„hot
spots”.U25,5%przypadkówzzapaleniem
skórynatleMalasseziaspp.możnapotwierdzićatopię(Plant,1991).Wdalszejkolejnościatopiajestnajczęstsząprzyczynąprzewlekłegozapaleniauchazewnętrznego.
U kota, podobnie jak w przypadku
wszystkichinnychalergii,obrazchoroby
możebyćróżny:najczęstszymobjawemsą
zadrapaniawywołaneprzezsamegokota
zpowoduświądu(zktórychnastępniepowstająwrzody).Stwierdzasięrównieżwystępującepojedynczolubrazemsymetrycznewyłysienia,prosówkowezapalenieskórylubzespółeozynoﬁlowy.

ROZPOZNANIE

Szczegółowy wywiad jest nieodzownym
elementemwstawianiurozpoznaniaatopii. U 32% do 75% przypadków choroba początkowo manifestuje się występującymsezonowoświądem,zktóregonastępnieuponad75%przypadkówrozwija
sięwproblemcałoroczny(Wagner,1995).
U75%przypadkówchorobazaczynasię
wwiekuod6miesięcydo3lat(Wagner,
1995).
Niemożnajednakoczekiwaćskutecznościterapii,jeślileczysięobjawykliniczne
bezcałościowegoujęciaproblemupacjenta(Ackerman,1989).
BadaniepoziomuprzeciwciałklasyIgE
w surowicy nie nadaje się jako badanie
przesiewowewpodejrzeniuatopiiupsów
(Hilliwsp.,1995).
Testśródskórny
Poleganaśródskórnejiniekcjiniewielkich
ilości ekstraktów alergenów. Alergen łączysiędodwóch,swoistychdlaalergenu,
cząsteczekIgE,którezkoleiprzyczepione
sądobłonykomórkowejmastocytu.Przez
związaniealergenuzIgEdochodzidodegranulacjimastocytówiuwolnieniaaktywnychczynników,którepo15-30minutach
powodująpowstaniezaczerwienienia.

Pozytywny wynik testu śródskórnego
potwierdzaobecnośćswoistychprzeciwciał,jednakniezawszewtakimprzypadku pacjent musi być atopikiem. Dlatego
każda pozytywna reakcja musi być ocenianawpołączeniuzinformacjamizwywiadu,np.zgodnościączasowąpomiędzy
objawami a dającymi pozytywne reakcje
alergenami.Negatywnywyniktestuśródskórnegoniekonieczniejednakmusiwykluczaćatopię.
ELISA(Enzym-Linked-
-Immuno-Sorbent-Assay)
Zaletytestówopartychobadaniekrwipolegająnatym,żemogąbyćwykonywane
równieżupacjentówzciężkimizmianami
skórnymi.Wyeliminowanyzostajerównież
problemgoleniapacjentów,któryszczególnieuzwierzątwystawowychjestczęsto
przeszkodąniedopokonania.
Zewzględunastosunkowoprostepostępowanie w przypadku serologicznych
testówalergicznych,wporównaniudotestówśródskórnych,będąonewdalszym
ciągumetodązwyborudlawielulekarzy
weterynarii.ZapomocąserologicznegotestualergicznegomierzonejestmianoswoistychdlaalergenuprzeciwciałklasyIgE
wsurowicy.Wtensposóbzastosowanie
takichtestówograniczasiędouwarunkowanych przeciwciałami klasy IgE alergii
typu natychmiastowego (reakcje typu I).
Typowareakcjaalergicznacharakteryzuje
sięnadprodukcjąIgEswoistychdlapospolitychantygenówśrodowiskowych(pyłki,
roztocza,owadyitp.).
PoliwalentnealergenyłącząsiędoprzeciwciałklasyIgE,którezkoleiprzyłączonesądoreceptoraFcεR1owysokimpowinowactwienabłoniekomórkowejmastocytówibazoﬁlów, uruchamiając reakcję
łańcuchowązłożonązcytokiniczynników
prozapalnych. Dochodzi do degranulacji
ziarnistościmastocytówiuwolnieniazawartychwnichmediatoróworazdosyntezy de novo mediatorów prozapalnych.
Układimmunologicznypotrzebujezaledwiekilkuminut,abyzareagowaćnaalergen,stądteżokeślenie„reakcjatypunaMARZEC-KWIECIEŃ•2/2007
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tychmiastowego”(reakcjatypuIwgklasyﬁkacji Gel i Coombs).
Wyjątkowo swoisty i czuły, a przez to
jednoznacznywinterpretacji,cojestszczególnieistotnewplanowaniuimmunoterapiiswoistej,jesttzw.testreceptoraFcε®.
Nie wymaga on golenia ani premedykacjipacjenta,adziękiwystandaryzowanej
procedurzegwarantujeobiektywnąinterpretacjęwyników,jakrównieżichwysokąpowtarzalność.Biologicznaaktywność
przeciwciałIgEjestregulowanaprzezreceptorFcεR1owysokimpowinowactwie.
Łańcuchα tworzymiejscewiążące,ałańcuchyα iγ odpowiadajązaprzekazywaniesygnałudownętrzakomórki.WkompleksieIgE-FcεR1obiecząsteczkiłącząsię
wstosunku1:1,tzn.jednacząsteczkaIgE
łączysięzjednymłańcuchemα (Bloebaum
iwsp.,2004).
Test receptora Fcε® wykorzystuje wysoką swoistość oraz powinowactwo receptoraFcε (FcεR1α)komórektucznych
oraz granulocytów zasadochłonnych do
wykrywaniawsurowicyprzeciwciałIgE,
któreodpowiadajązadegranulacjękomórek tucznych. W odróżnieniu od innych
„klasycznych„testówalergicznychwteście
receptoraFcε®wiązaniepomiędzyFcεR1
a przeciwciałem jest tak swoiste, że wy-

kluczamożliwośćprzyłączeniasięinnych
immunoglobulin. Zasadę działania testu
przedstawiadiagram1.
Podobniejakwprzypadkutestówśródskórnychnależyprzestrzegaćokresówodstawienialeków.Dlasterydówdługodziałającychzalecasię3-miesięcznyokresprzed
pobraniemkrwi,dladoustnegoprednizolonu–6tygodni,a1-2tygodnie–dlapreparatówsterydowychodziałaniumiejscowym. Ze względu na stosunkowo krótki
okrespółtrwaniaprzeciwciałIgEwsurowicyniebezznaczeniajestczaspobrania
materiału, a tym samym wykonania badania.Zewzględunaróżnąkoncentrację
orazokrespółtrwaniaswoistychdlaalergenuIgEwsurowicyorazskórzeupsów
możewystąpićsytuacja,wktórejwbadaniuserologicznympoza„sezonemalergicznym„wynikidlaalergenówsezonowych
mogąbyćnegatywne,gdytymczasemtest
śródskórnybędziedawałwynikpozytywnyprzezwielemiesięcy(DeWeckiwsp.,
1997;Loesenbeck,2000).
Zasadniczo test receptora Fcε® może
dawać również pozytywne wyniki mimo
brakuklinicznychobjawówalergii.Wytłumaczeniemtegomożebyćteoriawartości
progowej(diagram2),wgktórejnanasilenieobjawówklinicznychmawpływsze-

Diagram 1: Test receptora Fcεt® (FcεR1α) w diagnostyce alergii
1.

2.

Alergeny są przyłączone do fazy stałej

Dodawana jest surowica
Zawarte w niej swoiste dla alergenu IgE
oraz IgG łączą się do alergenu

3.

4.

Dodawany jest FcεR1

Dodany barwnik znakuje przyłączony

Receptor łączy się swoiście

receptor i jest mierzony przy pomocy

do IgE

spektrofotometru

alergen

IgE

IgG

receptor Fcε

barwnik
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regczynników,któresięsumująidopiero po przekroczeniu indywidualnej wartości progowej prowadzą do powstania
objawów.Zmedycynyczłowiekawiadomo,żeistniejetzw.„wewnątrzpochodna„
atopia.Tapostaćuludzidotyczyok.40%
pacjentówzatopowymzapaleniemskóry.
Wykazujeonatakiesameobjawykliniczne,jakwprzypadkuatopowegozapalenia
skóry,jednakniewykrywasięprzeciwciał
IgEaniwteścieśródskórnym,aniwserologicznym(Schmidiwsp.,2001).
Oznaczato,żediagnoza„alergia”jestrozpoznaniemklinicznym,którejeststawianenapodstawiewiadomościzwywiadu
orazbadaniaklinicznego.Tylkowtakim
związku można analizować wyniki testu
alergicznego.

LECZENIE

Bezdyskusyjnajestteza,żenajlepszymrodzajemterapiiwprzypadkuchoróbopodłożu alergicznym jest unikanie alergenu.
Jednak bardzo często zmiana warunków
utrzymaniazwierzątjestczaso-ikosztochłonna, przez co nie można jej zapewnić. Jako alternatywę często przedstawia
sięleczenieobjawowe,polegająceprzede
wszystkimnapodawaniusterydówzewentualnymdodatkiemśrodkówpaliatywnych.
Ponieważleczenieatopiiwymagadłuższych
okresów,zalecasięwybieranieglikokortykoidówkrótkodziałających(prednizon,
prednizolon,metyloprednizolon).Prednizonpowinienbyćpodawanycodrugidzień,
abyograniczyćstosowanądługoterminowo supresję nadnerczy (diagram 1, plan
leczeniadlakotów:2mg/kg;uwaga!dla
psa:1mg/kg).
Dlaznacznejczęściprzypadkówzalergicznymischorzeniamiskóryalternatywną metodą skutecznego leczenia może
być stosowanie immunoterapii swoistej(SIT),zwanejczęstoodczulaniem
(BeechiMerryman,1986;Andersoniwsp.,
1996,AndrewsiSchmeitzel,1999;Hunsinger,2003).Immunoterapiaswoistaoznaczastopnioweprzyzwyczajanieorganizmu
do wzrastających dawek alergenu celem
zmniejszenia reakcji alergicznej. Jej mechanizmdziałaniajestkompleksowyiindukuje szereg procesów immunologicznych. Najpopularniejsza teoria na temat
działania immunoterapii swoistej opisujejejmodulującywpływnafunkcjęlimfocytówTprzezpowstawanieantygenowo
swoistych, supresorowych komórek populacjiTh1.ProdukowanyprzezlimfocytyTh1interferon-γ hamujepowstawanie
przeciwciałklasyIgEorazlimfocytówTh2.
Stymulacjaukładuodpornościowegoprzebiegaprzedewszystkimmiejscowowskórze,wmniejszymstopniuwekrwi,idlategosprawdzenieskutecznościterapiimoże
byćtrudne.Teoriablokującychprzeciw-
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ciałklasyIgGjestnadalkontrowersyjna.
StwierdzanewekrwilimfocytyT,produkująceIL-10,wykazujądziałanieantyalergiczne,jakrównieżwspomagająprodukcjęIgG.Immunoterapiaswoistamoduluje
więcpatoﬁzjologiczne mechanizmy prowadzącedoschorzeńalergicznych.Wmedycynieczłowiekajakozaletęodczulaniawymienia się uniknięcie nowego uczulenia
(Bousquet,2004).Uludzizalecanyokres
stosowania immunoterapii swoistej wynosiod3miesięcydo5lat.Jednakwweterynarii,wprzypadkugdypacjentdobrze
reagujenaodczulanie,zalecasiędożywotnąkontynuacjęterapii.Doświadczeniebowiempokazuje,żepoodstawieniuterapii,
najczęściejpo1-2latach,należyliczyćsię
znawrotemchoroby.
Zarównodlalekarzaweterynarii,jakidla
pacjenta decydującą rolę odgrywa skuteczność leczenia. Z przeprowadzonych
przeznasbadańwynika,żeu75%pacjentówzatopowymzapaleniemskórypozastosowaniuimmunoterapiiswoistejudało
sięograniczyćobjawykliniczne,anawet
zupełnie je wyeliminować (Heil-Franke
iHunsinger,2002;Hunsinger,2006).Pokrywasiętowznacznymstopniuzdanymiliteraturowymi,którepodająskutecznośćodczulanianapoziomie70-80%(Halliwell,1977;Willemse,1994;Müller,1995;
Hofmann,2000).
Wdalszejkolejnościwynikibadańwskazują,żeskutecznośćterapiipodnosisię,jeślinastąpiwczesnepostawieniediagnozy
(testśródskórnylubserologicznyorazobjawykliniczne)orazpodjęcieleczenia.Pozytywnyefektwykazująrównieżdziałaniapomocnicze,jaknp.redukcjaalergenuwśrodowiskuzwierzęcia(Halliwell,1997),gdy
tymczasemrasaorazpłećpacjentaniemają
wpływunaskutecznośćterapii.
Interesującajestrównieżzależnośćmiędzywiekiempacjentaaskutecznościąleczenia.Uzwierzątponiżej1.rokustwierdza
siętylkoniewielkąskutecznośćodczulania.
Przypuszczasię,żepowodemtegojestniedojrzałośćukładuimmunologicznegolub
nierozpoznanaalergiapokarmowa,które
mogąpodtrzymywaćobrazchoroby.
Przezzmianęśrodowiskalubkarmy,jak
równieżdziękiterapiitowarzyszącejmożnaprzesunąćpoczątekodczulaniadoczasu,gdyzwierzęukończy1.rok.Należyjednakwtedywprzygotowaniuimmunoterapiiswoistejuwzględnićwynikiaktualnego
testualergicznego,takabysprawdzić,czy
niepojawiłysięnowereakcjealergiczne.
Przypraktycznymbrakudziałańubocznychimmunoterapiaswoistastajesiędla
zwierzątwwieku1-10latnadzieńdzisiejszynajbardziejobiecującymrodzajemterapii.24%przypadkówztejgrupywiekowej
pozastosowaniuodczulaniabyłowolneod
objawów,aponad75%wykazałoznaczne

Diagram 2: schematyczne przedstawienie teorii warto�ci progowej
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PREDNIZOLON–PLANLECZENIA
dlazwierzęcia………„Petzi”5kg…........................właściciel………..
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Uwaga:uzwierzęciamożezwiększyćsięapetytorazpragnienie;
dlategonależyuważaćnaprzybieraniemasyciała.
Przybieguncelubwymiotachtabletkępodaćwkarmie.Przydłużejutrzymującejsię
bieguncelubwymiotachpoinformowaćnależylekarzaweterynarii.
Należyuważnieobserwować,kiedypojawiasięproblemzwierzęciaiwrócićdo
wcześniejszejdawkiskutecznejorazpoinformowaćlekarzaweterynarii.
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zmniejszenieobjawówklinicznych,wtym
świąduorazzapaleniaskóry.
Wprzeciwieństwiedowynikówbadań
Zuriwsp.(2002),którzybadając169psów
niestwierdziliżadnegowpływuwiekuna
skuteczność odczulania, nasze badania
wskazują, iż skuteczność immunoterapii swoistej spada wraz z wiekiem (Heil-Franke i Hunsinger, 2002; Hunsinger,
2006).Wwiekupowyżej10latwprawdzie
obserwowano jeszcze pozytywne efekty,
jednakponad40%psówniereagowałona
odczulanie.Możnaprzypuszczać,żedzieje
siętakzpowodustarzeniasięukładuimmunologicznego,ponieważpsytewzależności od rasy mogły być traktowane
jakopacjencigeriatryczni.Wynikitepokrywają się z doświadczeniami Nesbitta
(1978)iDeBoera(1989),którzywykazali, że młodsi pacjenci lepiej odpowiadająnaodczulanie.RównieżKochiPeters
(1996)jakonajlepszydlaimmunoterapii
wiekpodają1-10lat.
Ważnąrolęwskutecznościodczulania,
opróczindywidualnegodlapacjentaskładuekstraktualergenów,odgrywaprotokół
stosowania.PotwierdzajątorównieżwynikiRossera(1998)iPetersa(2000).Immunoterapia swoista wykazała znacznie
wyższą skuteczność w przypadku, gdy
była przeprowadzana przez lekarza weterynarii,aniżeliwtedy,gdyzostałaprzekazanawłaścicielowipacjenta.Itakbrak
skutecznościodczulaniaukotówwprzypadkuprzeprowadzaniajejprzezwłaścicielawyniósł23,2%,agdybyławykonywanaprzezlekarzaweterynarii,miałoto
miejscetylkow9,5%przypadków(Hunsinger,2006).Jeśliimmunoterapianiezostanieprzekazanawłaścicielowizwierzęcia,tylkobędzieprzeprowadzanaprzezlekarzaweterynariilubprzynajmniejprzez
niego kontrolowana, wówczas istnieje
możliwośćindywidualnegodopasowania
schematuleczeniadopacjenta.Torównieżstanowiistotnyskładnikwpływający
naskutecznośćodczulania.
Podsumowując, można powiedzieć, że
optymalnie przeprowadzona immunoterapiaswoistadlaznacznejczęścipacjentówzatopiąstanowibudzącąnadziejealternatywędlaleczeniafarmakologicznego
icechujesięwyjątkowoniskimpoziomem
działańubocznych.
Podstawągwarantującejsukcesimmunoterapii swoistej jest pewna diagnoza,
którapowinnazostaćpostawionamożliwie
najszybciejpopojawieniusiępierwszych
objawów.Kolejnymistotnymczynnikiem
wpływającym na skuteczność odczulaniajestodpowiedniowcześnierozpoczętaterapia.Odczulanierozpoczętepóźniej
możerównieżbyćskuteczne,jednakstatystycznierzeczbiorącmamniejszeszansenapowodzenie.
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Optymalny wiek dla immunoterapii
swoistej wynosi 1-10 lat. Nie zaleca się
rozpoczynania odczulania w wieku poniżej1.rokużycia.Największeszansena
skutecznośćodczulaniamajątepsy,które
sąuczulonenaniewielealergenów.Szczególnieskutecznyokazałsięroztwórzawierającydo8alergenów.
Wdalszejkolejnościskutecznośćterapiizależyodczasuprowadzeniaterapii,rygorystycznegoprzestrzeganiaplanu leczenia, jak również indywidualnej
opieki nad pacjentem. Ponieważ alergia jest chorobą nieuleczalną, wykazująca skuteczność immunoterapia swoistapowinnabyćkontynuowanalatami,
anawetprzezcałeżycie.Zalecasięrównieżregularnąkontrolęklinicznąterapii
przezprowadzącegolekarzaweterynarii,
ponieważwpojedynczychprzypadkach
konieczneokazaćsięmożeindywidualne
dopasowaniewysokościdawkilubprzerwymiędzyiniekcjami.
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