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Ponieważpierwotnie zakładano, żepies
kontaktujesię zalergenamiprzezukład
oddechowy, zadomowiło sięokreślenie
„alergiawziewna”.Dzisiajprzypuszczasię,
żealergenydoorganizmudostająsięprzez
skórę,gdzieinicjująszeregmechanizmów
układu immunologicznego:alergen (np.
pyłekdrzew), łączącsięzcząsteczkąIgE
związanązkomórkątuczną,powodujejej
degranulacjęiuwolnieniesubstancjitakich
jakhistamina,heparyna,serotonina,tryp-
syna,chymotrypsynaikalikreina,któreod-
powiadajązapowstanieobjawówalergii.

OBJAWY
Głównymobjawematopowegozapalenia
skóryjestświąd,którynapoczątkuchoro-
bywystępujebezzmianskórnych(„anitch
thatrashesratherthanarashthatitches”;świąd
insinemateriae).Dotyczytogłówniegłowy
(50%atopików)orazkończyn (75%ato-
pików)(WillemseiVanDenBrom,1983;
Wagner,1995). Jedynąpierwotnązmianą
skórnąjestzaczerwienienie(Scottiwsp.,
1995). Jednakzpowodunasilającegosię
świądu wskutek drapania się powstają
zmianywtórne.U jednejdodwóchtrze-
cichprzypadkówstwierdzasięwtórnepo-
wierzchniowezapalenieskórynatlebakte-

Pozytywnywynik testuśródskórnego
potwierdzaobecnośćswoistychprzeciw-
ciał,jednakniezawszewtakimprzypad-
kupacjentmusibyćatopikiem.Dlatego
każdapozytywnareakcjamusibyćoce-
nianawpołączeniuzinformacjamizwy-
wiadu,np.zgodnościączasowąpomiędzy
objawamiadającymipozytywnereakcje
alergenami.Negatywnywyniktestuśród-
skórnegoniekonieczniejednakmusiwy-
kluczaćatopię.

ELISA(Enzym-Linked-
-Immuno-Sorbent-Assay)
Zaletytestówopartychobadaniekrwipo-
legająnatym,żemogąbyćwykonywane
równieżupacjentówzciężkimizmianami
skórnymi.Wyeliminowanyzostajerównież
problemgoleniapacjentów,któryszcze-
gólnieuzwierzątwystawowychjestczęsto
przeszkodąniedopokonania.

Zewzględunastosunkowoprostepo-
stępowaniewprzypadkuserologicznych
testówalergicznych,wporównaniudote-
stówśródskórnych,będąonewdalszym
ciągumetodązwyborudlawielulekarzy
weterynarii.Zapomocąserologicznegote-
stualergicznegomierzonejestmianoswo-
istychdlaalergenuprzeciwciałklasyIgE
wsurowicy.Wtensposóbzastosowanie
takichtestówograniczasiędouwarunko-
wanychprzeciwciałamiklasy IgEalergii
typunatychmiastowego (reakcje typu I).
Typowareakcjaalergicznacharakteryzuje
sięnadprodukcjąIgEswoistychdlapospo-
litychantygenówśrodowiskowych(pyłki,
roztocza,owadyitp.).

Poliwalentnealergenyłącząsiędoprze-
ciwciałklasyIgE,którezkoleiprzyłączo-
nesądoreceptoraFcεR1owysokimpo-
winowactwienabłoniekomórkowejma-
stocytówibazofilów, uruchamiając reakcję
łańcuchowązłożonązcytokiniczynników
prozapalnych.Dochodzidodegranulacji
ziarnistościmastocytówiuwolnieniaza-
wartychwnichmediatoróworazdosyn-
tezydenovomediatorówprozapalnych.
Układimmunologicznypotrzebujezaled-
wiekilkuminut,abyzareagowaćnaaler-
gen,stąd teżokeślenie„reakcja typuna-

ryjnym(pyoderma),(Scott,1981;Willemse
iVanDenBrom,1983;Griffin, 1993; Wa-
gner,1995).Czasamiupsówatopikówob-
serwujesięgłębokieropnezapalenieskó-
ry,bakteryjnezapaleniełaporaztzw.„hot
spots”.U25,5%przypadkówzzapaleniem
skórynatleMalasseziaspp.możnapotwier-
dzićatopię(Plant,1991).Wdalszejkolejno-
ściatopiajestnajczęstsząprzyczynąprze-
wlekłegozapaleniauchazewnętrznego.

U kota, podobnie jak w przypadku
wszystkichinnychalergii,obrazchoroby
możebyćróżny:najczęstszymobjawemsą
zadrapaniawywołaneprzezsamegokota
zpowoduświądu(zktórychnastępniepo-
wstająwrzody).Stwierdzasięrównieżwy-
stępującepojedynczolubrazemsymetrycz-
newyłysienia,prosówkowezapalenieskó-
rylubzespółeozynofilowy.

ROZPOZNANIE
Szczegółowywywiad jestnieodzownym
elementemwstawianiurozpoznaniaato-
pii.U32%do75%przypadkówchoro-
bapoczątkowomanifestujesięwystępu-
jącymsezonowoświądem,zktóregona-
stępnieuponad75%przypadkówrozwija
sięwproblemcałoroczny(Wagner,1995).
U75%przypadkówchorobazaczynasię
wwiekuod6miesięcydo3lat(Wagner,
1995).

Niemożnajednakoczekiwaćskuteczno-
ściterapii,jeślileczysięobjawykliniczne
bezcałościowegoujęciaproblemupacjen-
ta(Ackerman,1989).

BadaniepoziomuprzeciwciałklasyIgE
wsurowicynienadaje się jakobadanie
przesiewowewpodejrzeniuatopiiupsów
(Hilliwsp.,1995).

Testśródskórny
Poleganaśródskórnejiniekcjiniewielkich
ilościekstraktówalergenów.Alergen łą-
czysiędodwóch,swoistychdlaalergenu,
cząsteczekIgE,którezkoleiprzyczepione
sądobłonykomórkowejmastocytu.Przez
związaniealergenuzIgEdochodzidode-
granulacjimastocytówiuwolnieniaaktyw-
nychczynników,którepo15-30minutach
powodująpowstaniezaczerwienienia.

drReginaWagner,specjalistadermatolog

Atopiaoznaczagenetycznieuwa-
runkowaną predyspozycję do
rozwijania się alergii na alerge-
ny środowiskowe przy udziale
przeciwciał klasy IgE. Atopowe
zapalenie skóry jest genetycz-
nie predysponowaną chorobą
alergiczną skóry, przebiegają-
cązzapaleniemorazświądem,
charakteryzującą się typowym
obrazemklinicznyminajczęściej
związanązobecnościąprzeciw-
ciałklasy IgEswoistychdlaróż-
nychalergenówśrodowiskowych
(TheAmericanCollegeofVeteri-
naryDermatology:TaskForceon
CanineAtopicDermatitis).

Alergie
upsówikotów
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tychmiastowego”(reakcja typuIwgkla-
syfikacji Gel i Coombs).

Wyjątkowoswoisty iczuły,aprzez to
jednoznacznywinterpretacji,cojestszcze-
gólnieistotnewplanowaniuimmunotera-
piiswoistej,jesttzw.testreceptoraFcε®.
Niewymagaongoleniaanipremedyka-
cjipacjenta,adziękiwystandaryzowanej
procedurzegwarantujeobiektywnąinter-
pretacjęwyników,jakrównieżichwyso-
kąpowtarzalność.Biologicznaaktywność
przeciwciałIgEjestregulowanaprzezre-
ceptorFcεR1owysokimpowinowactwie.
Łańcuchα tworzymiejscewiążące,ałań-
cuchyα iγ odpowiadajązaprzekazywa-
niesygnałudownętrzakomórki.Wkom-
pleksieIgE-FcεR1obiecząsteczkiłącząsię
wstosunku1:1,tzn.jednacząsteczkaIgE
łączysięzjednymłańcuchemα (Bloebaum
iwsp.,2004).

Test receptoraFcε®wykorzystujewy-
sokąswoistośćorazpowinowactwore-
ceptoraFcε (FcεR1α)komórek tucznych
orazgranulocytówzasadochłonnychdo
wykrywaniawsurowicyprzeciwciał IgE,
któreodpowiadajązadegranulacjękomó-
rek tucznych.Wodróżnieniuod innych
„klasycznych„testówalergicznychwteście
receptoraFcε®wiązaniepomiędzyFcεR1
aprzeciwciałem jest takswoiste, żewy-

kluczamożliwośćprzyłączeniasięinnych
immunoglobulin.Zasadędziałania testu
przedstawiadiagram1.

Podobniejakwprzypadkutestówśród-
skórnychnależyprzestrzegaćokresówod-
stawienialeków.Dlasterydówdługodziała-
jącychzalecasię3-miesięcznyokresprzed
pobraniemkrwi,dladoustnegoprednizo-
lonu–6tygodni,a1-2tygodnie–dlapre-
paratówsterydowychodziałaniumiejsco-
wym.Zewzględunastosunkowokrótki
okrespółtrwaniaprzeciwciałIgEwsuro-
wicyniebezznaczeniajestczaspobrania
materiału,a tymsamymwykonaniaba-
dania.Zewzględunaróżnąkoncentrację
orazokrespółtrwaniaswoistychdlaaler-
genuIgEwsurowicyorazskórzeupsów
możewystąpićsytuacja,wktórejwbada-
niuserologicznympoza„sezonemalergicz-
nym„wynikidlaalergenówsezonowych
mogąbyćnegatywne,gdytymczasemtest
śródskórnybędziedawałwynikpozytyw-
nyprzezwielemiesięcy(DeWeckiwsp.,
1997;Loesenbeck,2000).

Zasadniczo test receptoraFcε®może
dawaćrównieżpozytywnewynikimimo
brakuklinicznychobjawówalergii.Wytłu-
maczeniemtegomożebyćteoriawartości
progowej(diagram2),wgktórejnanasile-
nieobjawówklinicznychmawpływsze-

regczynników,któresięsumująidopie-
ropoprzekroczeniu indywidualnejwar-
tościprogowejprowadządopowstania
objawów.Zmedycynyczłowiekawiado-
mo,żeistniejetzw.„wewnątrzpochodna„
atopia.Tapostaćuludzidotyczyok.40%
pacjentówzatopowymzapaleniemskóry.
Wykazujeonatakiesameobjawyklinicz-
ne,jakwprzypadkuatopowegozapalenia
skóry,jednakniewykrywasięprzeciwciał
IgEaniwteścieśródskórnym,aniwsero-
logicznym(Schmidiwsp.,2001).

Oznaczato,żediagnoza„alergia”jestroz-
poznaniemklinicznym,którejeststawia-
nenapodstawiewiadomościzwywiadu
orazbadaniaklinicznego.Tylkowtakim
związkumożnaanalizowaćwyniki testu
alergicznego.

LECZENIE
Bezdyskusyjnajestteza,żenajlepszymro-
dzajemterapiiwprzypadkuchoróbopod-
łożualergicznym jestunikaniealergenu.
Jednakbardzoczęstozmianawarunków
utrzymaniazwierząt jestczaso- ikoszto-
chłonna,przezconiemożna jej zapew-
nić. Jakoalternatywęczęstoprzedstawia
się leczenieobjawowe,polegająceprzede
wszystkimnapodawaniusterydówzewen-
tualnymdodatkiemśrodkówpaliatywnych.
Ponieważleczenieatopiiwymagadłuższych
okresów,zalecasięwybieranieglikokor-
tykoidówkrótkodziałających(prednizon,
prednizolon,metyloprednizolon).Predni-
zonpowinienbyćpodawanycodrugidzień,
abyograniczyćstosowanądługotermino-
wosupresjęnadnerczy (diagram1,plan
leczeniadlakotów:2mg/kg;uwaga!dla
psa:1mg/kg).

Dlaznacznejczęściprzypadkówzaler-
gicznymischorzeniamiskóryalternatyw-
ną metodą skutecznego leczenia może
być stosowanie immunoterapii swo-
istej(SIT),zwanejczęstoodczulaniem
(BeechiMerryman,1986;Andersoniwsp.,
1996,AndrewsiSchmeitzel,1999;Hunsin-
ger,2003).Immunoterapiaswoistaozna-
czastopnioweprzyzwyczajanieorganizmu
dowzrastającychdawekalergenucelem
zmniejszenia reakcji alergicznej. Jejme-
chanizmdziałaniajestkompleksowyiin-
dukujeszeregprocesów immunologicz-
nych.Najpopularniejsza teoriana temat
działania immunoterapiiswoistejopisu-
jejejmodulującywpływnafunkcjęlimfo-
cytówTprzezpowstawanieantygenowo
swoistych,supresorowychkomórekpo-
pulacjiTh1.Produkowanyprzezlimfocy-
tyTh1interferon-γ hamujepowstawanie
przeciwciałklasyIgEorazlimfocytówTh2.
Stymulacjaukładuodpornościowegoprze-
biegaprzedewszystkimmiejscowowskó-
rze,wmniejszymstopniuwekrwi,idlate-
gosprawdzenieskutecznościterapiimoże
być trudne.Teoriablokującychprzeciw-

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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ciałklasy IgG jestnadalkontrowersyjna.
StwierdzanewekrwilimfocytyT,produ-
kująceIL-10,wykazujądziałanieantyaler-
giczne, jakrównieżwspomagająproduk-
cjęIgG.Immunoterapiaswoistamoduluje
więcpatofizjologicznemechanizmyprowa-
dzącedoschorzeńalergicznych.Wmedy-
cynieczłowiekajakozaletęodczulaniawy-
mieniasięuniknięcienowegouczulenia
(Bousquet,2004).U ludzizalecanyokres
stosowania immunoterapii swoistejwy-
nosiod3miesięcydo5lat.Jednakwwe-
terynarii,wprzypadkugdypacjentdobrze
reagujenaodczulanie,zalecasiędożywot-
nąkontynuacjęterapii.Doświadczeniebo-
wiempokazuje,żepoodstawieniuterapii,
najczęściejpo1-2latach,należyliczyćsię
znawrotemchoroby.

Zarównodlalekarzaweterynarii,jakidla
pacjentadecydującą rolęodgrywasku-
teczność leczenia.Zprzeprowadzonych
przeznasbadańwynika,żeu75%pacjen-
tówzatopowymzapaleniemskórypoza-
stosowaniuimmunoterapiiswoistejudało
sięograniczyćobjawykliniczne,anawet
zupełnie jewyeliminować (Heil-Franke
iHunsinger,2002;Hunsinger,2006).Po-
krywasiętowznacznymstopniuzdany-
mi literaturowymi,którepodająskutecz-
nośćodczulanianapoziomie70-80%(Hal-
liwell,1977;Willemse,1994;Müller,1995;
Hofmann,2000).

Wdalszejkolejnościwynikibadańwska-
zują,żeskutecznośćterapiipodnosisię,je-
ślinastąpiwczesnepostawieniediagnozy
(testśródskórnylubserologicznyorazobja-
wykliniczne)orazpodjęcieleczenia.Pozy-
tywnyefektwykazująrównieżdziałaniapo-
mocnicze,jaknp.redukcjaalergenuwśro-
dowiskuzwierzęcia(Halliwell,1997),gdy
tymczasemrasaorazpłećpacjentaniemają
wpływunaskutecznośćterapii.

Interesującajestrównieżzależnośćmię-
dzywiekiempacjentaaskutecznościąle-
czenia.Uzwierzątponiżej1.rokustwierdza
siętylkoniewielkąskutecznośćodczulania.
Przypuszczasię,żepowodemtegojestnie-
dojrzałośćukładuimmunologicznegolub
nierozpoznanaalergiapokarmowa,które
mogąpodtrzymywaćobrazchoroby.

Przezzmianęśrodowiskalubkarmy,jak
równieżdziękiterapiitowarzyszącejmoż-
naprzesunąćpoczątekodczulaniadocza-
su,gdyzwierzęukończy1.rok.Należyjed-
nakwtedywprzygotowaniuimmunotera-
piiswoistejuwzględnićwynikiaktualnego
testualergicznego,takabysprawdzić,czy
niepojawiłysięnowereakcjealergiczne.

Przypraktycznymbrakudziałańubocz-
nychimmunoterapiaswoistastajesiędla
zwierzątwwieku1-10latnadzieńdzisiej-
szynajbardziejobiecującymrodzajemtera-
pii.24%przypadkówztejgrupywiekowej
pozastosowaniuodczulaniabyłowolneod
objawów,aponad75%wykazałoznaczne

Diagram 2: schematyczne przedstawienie teorii warto�ci progowej 

Składnikialergiczne

niealergiczne
Składniki

Karma,pchły,pyłki,
bakterie,owada

Innechoroby

Pogoda

Suchaskóra

Suchaskóra

WARTOŚĆPROGOWA

Diagram3:

PREDNIZOLON–PLANLECZENIA
dlazwierzęcia………„Petzi”5kg…........................właściciel………..
Mader........................

Początekleczenia:4.12.06.......Koniecleczenia:..............
Dawkowanie:2....mg/kg...............

Prednizolontabletki5mg

dzień data rano wieczorem dzień data rano wieczorem

1. 4.12.06 1 1 19. 22. 0

2. 5.12 1 1 20. 23. 2

3. 6.12 2 21. 24. 0

4. 7. 2 22. 25. 1½

5. 8. 1½ 23. 26. 0

6. 9. 2 24. 27. 1½

7. 10. 1½ 25. 28. 0

8. 11. 2 26. 29. 1

9. 12. 1 27. 30. 0

10. 13. 2 28. 31. 1

11. 14. 1 29. 1.1.07 0

12. 15. 2 30. 2.1. ½

13. 16. ½ 31. 3.1. 0

14. 17. 2 32. 4. ½

15. 18. ½ 33. 5. 0

16. 19. 2 34. 6. .

17. 20. 0 35. 7. .

18. 21. 2 36. 8. .

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 immunotera-
pii swoistej spadawrazzwiekiem(He-
il-Franke iHunsinger,2002;Hunsinger,
2006).Wwiekupowyżej10latwprawdzie
obserwowano jeszczepozytywneefekty,
jednakponad40%psówniereagowałona
odczulanie.Możnaprzypuszczać,żedzieje
siętakzpowodustarzeniasięukładuim-
munologicznego,ponieważpsytewza-
leżnościod rasymogłybyć traktowane
jakopacjencigeriatryczni.Wynikitepo-
krywająsięzdoświadczeniamiNesbitta
(1978)iDeBoera(1989),którzywykaza-
li, żemłodsipacjenci lepiejodpowiada-
jąnaodczulanie.RównieżKochiPeters
(1996)jakonajlepszydlaimmunoterapii
wiekpodają1-10lat.

Ważnąrolęwskutecznościodczulania,
opróczindywidualnegodlapacjentaskła-
duekstraktualergenów,odgrywaprotokół
stosowania.Potwierdzajątorównieżwy-
nikiRossera(1998)iPetersa(2000).Im-
munoterapiaswoistawykazałaznacznie
wyższą skuteczność w przypadku, gdy
byłaprzeprowadzanaprzez lekarzawe-
terynarii,aniżeliwtedy,gdyzostałaprze-
kazanawłaścicielowipacjenta.Itakbrak
skutecznościodczulaniaukotówwprzy-
padkuprzeprowadzaniajejprzezwłaści-
cielawyniósł23,2%,agdybyławykony-
wanaprzezlekarzaweterynarii,miałoto
miejscetylkow9,5%przypadków(Hun-
singer,2006).Jeśliimmunoterapianiezo-
stanieprzekazanawłaścicielowizwierzę-
cia,tylkobędzieprzeprowadzanaprzezle-
karzaweterynariilubprzynajmniejprzez
niego kontrolowana, wówczas istnieje
możliwośćindywidualnegodopasowania
schematu leczeniadopacjenta.Torów-
nieżstanowiistotnyskładnikwpływający
naskutecznośćodczulania.

Podsumowując,możnapowiedzieć,że
optymalnieprzeprowadzona immunote-
rapiaswoistadlaznacznejczęścipacjen-
tówzatopiąstanowibudzącąnadziejeal-
ternatywędlaleczeniafarmakologicznego
icechujesięwyjątkowoniskimpoziomem
działańubocznych.

Podstawągwarantującejsukcesimmu-
noterapii swoistej jestpewnadiagnoza,
którapowinnazostaćpostawionamożliwie
najszybciejpopojawieniusiępierwszych
objawów.Kolejnymistotnymczynnikiem
wpływającym na skuteczność odczula-
niajestodpowiedniowcześnierozpoczę-
ta terapia.Odczulanierozpoczętepóźniej
możerównieżbyćskuteczne,jednaksta-
tystycznierzeczbiorącmamniejszeszan-
senapowodzenie.

Optymalny wiek dla immunoterapii
swoistejwynosi1-10 lat.Nie zalecasię
rozpoczynaniaodczulaniawwiekupo-
niżej1.rokużycia.Największeszansena
skutecznośćodczulaniamajątepsy,które
sąuczulonenaniewielealergenów.Szcze-
gólnieskutecznyokazałsięroztwórzawie-
rającydo8alergenów.

Wdalszejkolejnościskutecznośćte-
rapiizależyodczasuprowadzeniatera-
pii,rygorystycznegoprzestrzeganiapla-
nu leczenia, jak również indywidualnej
opieki nad pacjentem. Ponieważ aler-
gia jest chorobą nieuleczalną, wykazu-
jąca skuteczność immunoterapia swo-
istapowinnabyćkontynuowanalatami,
anawetprzezcałeżycie.Zalecasięrów-
nieżregularnąkontrolęklinicznąterapii
przezprowadzącegolekarzaweterynarii,
ponieważwpojedynczychprzypadkach
konieczneokazaćsięmożeindywidualne
dopasowaniewysokościdawkilubprze-
rwymiędzyiniekcjami. 
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