
W E T E R Y N A R I A

O
dczulanie, czyli immunotera-

pia swoista, to wcià˝ u nas

ma∏o znana w weterynarii od-

powiedê na problem alergii, zwanej te˝

uczuleniem. Zanieczyszczone Êrodowi-

sko, spaliny, py∏y, trujàce gazy, a tak˝e

wszechobecna chemia, sà g∏ównà przy-

czynà coraz powszechniejszego proble-

mu naszych czasów, jakim sà choroby

o pod∏o˝u alergicznym. 

Mechanizm alergii
Alergia jest nieprawid∏owà reakcjà

organizmu na oddzia∏ywanie ró˝nych

substancji nazywanych alergenami.

W reakcji uczuleniowej uczestniczy

uk∏ad odpornoÊciowy, jego komórki:

limfocyty, granulocyty kwasoch∏onne,

oraz komórki tuczne, a tak˝e przeciw-

cia∏a (immunoglobuliny) IgE, IgG. 

Wyró˝niamy kilka typów reakcji aler-

gicznych (np. typu wczesnego, póêne-

go). Ka˝da z nich to bardzo z∏o˝ony

proces, skutkujàcy uszkodzeniem w∏a-

snych tkanek. Zwiàzany jest on najcz´-

Êciej z oddzia∏ywaniem immunoglobu-

lin E, wytworzonych przez limfocyty

Th2 w wyniku kontaktu osobnika uczu-

lonego z alergenem, na komórki tuczne

rozmieszczone w ró˝nych cz´Êciach

cia∏a (w b∏onie Êluzowej dróg oddecho-

wych, przewodu pokarmowego, skó-

rze). To oddzia∏ywanie prowadzi

do uwolnienia z komórek tucznych

mediatorów reakcji alergicznej, przede

wszystkim histaminy i leukotrienów.

W ciàgu krótkiego czasu, liczonego

zwykle w minutach, dochodzi do wy-

stàpienia objawów: pokrzywki, rumie-

nia, bàbli na skórze, gwa∏townego wy-

cieku z nosa, zatkania nosa, ∏zawienia

spojówek, kaszlu, Êwistów, dusznoÊci,

spadku ciÊnienia i wstrzàsu. OczywiÊcie

nie jest tak, ˝e wszystkie te objawy wy-

st´pujà jednoczeÊnie, choç zdarza si´,

˝e cz∏owiek czy zwierz´ cierpiàce z po-

wodu alergii pokarmowej dostanie np.

ataku dusznoÊci.

U koni najbardziej rozpowszechnio-

nymi chorobami na tle alergicznym sà:

RAO – nawracajàca niedro˝noÊç dróg

oddechowych (recurrent airways ob-

struction) oraz Êwiàd letni (sweet itch).

Jak wszystkie choroby alergiczne sà bar-

dzo k∏opotliwe. Po pierwsze dlatego, ˝e

mo˝na je jedynie zaleczyç (co jest bar-

dzo kosztowne), ale i tak b´dà trwaç

do koƒca ˝ycia zwierz´cia. Po drugie

dlatego, ˝e eliminacja ze Êrodowiska

alergenu, na który koƒ jest uczulony

(a co by∏oby najlepszym rozwiàza-

niem), jest najcz´Êciej niemo˝liwa.

Leczenie przyczynowe
Immunoterapia swoista (SIT) – od-

czulanie, jest jedynym leczeniem przy-

czynowym. Jego celem jest wytworze-

nie w organizmie pacjenta tolerancji

na alergen, tak aby kontakt z nim nie

wywo∏ywa∏ objawów chorobowych.

SIT polega na podawaniu stopniowo

zwi´kszanych dawek alergenów,

na które pacjent jest uczulony, a˝

do osiàgni´cia dawki podtrzymujàcej,

która daje szanse na trwa∏e uÊmierzenie

objawów chorobowych.

Na podstawie szczegó∏owego wy-

wiadu oraz historii choroby, a przede

wszystkim testu alergicznego, identyfi-

kuje si´, na jaki alergen uczulone jest

dane zwierz´. Test polega na wykryciu

w surowicy zwierz´cia przeciwcia∏ IgE,

specyficznych dla danego alergenu.

Czu∏oÊç i swoistoÊç tego testu jest bar-

dzo wysoka (86% i 92%). Praktycznie

oznacza to, ˝e 86% alergii jest wykry-

wanych, oraz ˝e szansa na dodatni

wynik u zwierzàt zdrowych jest bar-

dzo ma∏a.

Z regu∏y pierwszym badaniem jest

wst´pny test: badanie przesiewowe,

pozwalajàce oceniç, na którà (i czy

w ogóle) z czterech grup alergenów

koƒ jest uczulony. Te grupy to: rozto-

cza, py∏ki, spory grzybów i owady.

Przy pozytywnym wyniku, jeÊli korelu-

je on z danymi z wywiadu i badania

klinicznego, wykonuje si´ badanie

ró˝nicujàce poszczególne alergeny.

Na tej podstawie przygotowywany jest

wyciàg z alergenów, którym leczone

jest zwierz´.

Roztwór ten jest nast´pnie podawany

koniowi w rosnàcym st´˝eniu, w posta-

ci iniekcji podskórnych. Ma to na celu

wytworzenie tolerancji organizmu

na podawane alergeny. Odst´py po-

mi´dzy iniekcjami oraz dawki sà indy-

widualnie dobierane do ka˝dego pa-

cjenta. Generalnie z doÊwiadczeƒ z od-

czulaniem na Êwiecie wynika, ˝e po-

prawa kliniczna nast´puje po 1-2 mie-

siàcach u 30% pacjentów, u 50% w cià-

gu 6 miesi´cy, a jedynie u 20% dopiero

po 10-12 miesiàcach. SkutecznoÊç te-

rapii zale˝y od tego, jak d∏ugo zwierz´

jest uczulone, im wczeÊniej podejmie-

my leczenie, tym lepsze rezultaty. JeÊli

objawy trwajà krócej ni˝ 3 lata, mamy

ok. 80% szans na powodzenie.

Dlatego jeÊli podejrzewamy, ˝e zwie-

rz´ mo˝e byç uczulone, warto wraz

z prowadzàcym konia lekarzem rozwa-

˝yç mo˝liwoÊç wykonania badania prze-

siewowego, aby w razie potrzeby móc

odpowiednio szybko zareagowaç.
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Wst´pny test, czyli badanie przesiewowe, pozwala oceniç, na którà (i czy w ogóle)

z czterech grup alergenów koƒ jest uczulony. Te grupy to: roztocza, py∏ki, spory grzybów i owady. 
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