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§elected palańeterc of nonspecific immuniĘ in atopic and non atopic dogs

Sulnmary
The aim of this study Was to evaluate the disturbances of nonspecific immunity in atopic dogs and compare

the parameters of immunity to healthy dogs and dogs suffering from other skin diseaseŚ. The Śtudy was done
on 26 atopic dogs: 6 with seasonal symptoms, 9 with non seasonal signs (signs noticed throughout the year),
and 11 dogs not classified on account of the short duration of the disease (ill less than 1 year). The study was
also performed on 52 dogs with other skin diseases. The results demonstrate that there were nonspecific
immunity rlisturbances concerning dogs with non seasonal signs and dogs with illnesses lasting less than 1 year.
These disturbances concer,n b'oth phagoc.vthosis and intracellular extermination of microoiganisms. In dogs
u,ith seasonal symptoms disturbances affected only phagocythosis. There were no disturbances in parameters
of nonspecific immunity in dogs suffering from other skin diseases.
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Atopia jest stanem chorobowym definiowanym j ako
dztedziczna skłonność do wytwarzania swoisty ch prze-
ciwciał IgE przeciwko alergenom środowiskowym (3).
Kliniczne rozpoznanie atopii stawiane jest na podsta-
wie spełnienia przynajmniej 3 z Wyterlow głównych
i3 zklryteriów pobocznych wg Willemse (14). Kryte-
ria główne to: świąd, umiejscowienie zmian (w okoli-
cy pyska, łap, fałdcw skokowych, na powierzchnt
grzbietowej nadgarstków), przewlekłe i nawracaj ące
zapalenia skóry predyspozycja rasowa i rodzinna. Na-
tomiast do kryteriow pobocznych zalicza się: wystą-
pienie pierwszych objawów choroby pomiędzy 1. a 3.
rokiem, rumień twarzowej części pyska, obustronne
zap alenie spoj owek, p owi erzchowne ropne zap a\ente
skóry, nadpotliwość, dodatnie wyniki w testach śród-
skórnych, wzrost poziomu specyficznych IgE oraz
wzrost poziomu specyficznych IgG. Kryteria te zosta-
ły uztryełnione przez Pascala Prelauda, który zaliczył
do nich równiez: świąd ustępujący po podaniu gliko-
kortyko sterydów, rumień oko l i cy pr zestr zeni mi ędzy-
palcowych, zapalenie skóry okolicywarg, rumień skóry
małzowin usznych, wiek pojawienia się pierwszych
objawów pomiędzy 6. miesiącem a 1. rokiem zycia
(11). Ponieważ przewlekłe i nawracające zapalenie
skory oraz wtótne powierzchowne ropne j ej zapalenie
są stanami typowymi dla atopikow, możnaprzypusz-
czać, że, między innymi, mogą być one spowodowane

upośledzeniem odporności nieswoistej np. funkcji
układu fagocytarnego.

Z przeglądu piśmiennictwa wynika, żę zarówno
u psów, jak illdztz atopowym zapaleniem skóry częs-
to dochodzi do dermatoz ropnych wywołanych głow-
nie przez bakterie z rodzajl Staphylococcus oraz
drożdżaki z rodząu Malassezia. Stany te mogą być
związane zarówno z samouszkodzeniami, jak i być
wynikiem zaburzęń w układzie immunolog icznym.
Zmięnionazapalnie skóra u psów atopowych jest bar-
dziej wrażIiwa na antygeny Staphylococcas (8). Do-
wiedziono, że u psów atopowych występuje zwięk-
szone przyleganie gronkowców do korneocytów na-
skórka, a co za tym idzie - zwiększona jest ilość mi-
kroorganizmów na skorze (2,7). Niektorzy autorzy (4)
uważają te czynniki za głównąplzyczynę trudności
w leczeniu pacjentoq u ktorych stwierdzono atopo-
we zapalenie skory. U psów atopowych dochodzi rów-
niez do dysfunkcji odpomości typu komórkowego, co
może predysponować zwięrzęta te do infekcji skór-
nych (8). Wiadomo jest, ze jednym z podstawowych
mechanizmow odporności nieswoistej j est fagocyto -
za otaz zabljante wewnątrzkomórkowe, które moze
przebiegac zarówno na drodze enzymaĘcznej, jak i po-
ptzez toksyczne oddziaływ anie wolnych rodników
(I3),zaś defekty dotyczące komórek żernych (leuko-



cytów wielojądrzastych i makrofagow) prowadzą do
zwiększonej wrazliwości na infekcje (15).

Celem badań było wykazanie u psów z klinicznymi
objawami atopii zaburzęń odporności nieswoistej
w porownaniu z psami zdrowymi oraz psami chorują-
cymi na inne choroby układu powłokowego.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono u 26 psów atopowych gru-
pa I ( 11 samic, 15 samców), w tym 6 z objawami występu-
japymi sezonowo (podgrupa Ia),9 z objawami występują-
cyml,przez cały rok (podgrupa Ib) oraz 1l psów nie dają-
cych się przydztelió do zadnej z tych grup, ze względu na
zbyt krótki okres trwania objawów chorobowych choru-
jących krócej niż 1 rok (podgrupa I c). Wiek psów atopo-
wych wahał się od 1 do 9 lat. W grupie I było J mieszah-
ców, 6 owczarków niemieckich, 3 jamniki, 2 dogi'de Bor-
deaux, 3 boksery 2 owczarkt collie, 1 dobetman, l buldog,
1 terier walrjski. Rozpoznanie atopii stawiane było na pod-
stawie spełnienia przezpacjenta, co najmniej 3 kryteriów
głównych i 3 kryteriów pobocznych według Willemse.
U wszystkich psów z atopowym zapaleniem skóry (AZS)
wykonano testy śródskornę z l6 alergenami (Allergophar-
ma, alergen pchli Artuvetrin@Test Flea) w celu potwier-
dzenta występowania swoistego uczul enia.

Grupa II składała sięz 52 psów, z innymi niż AZS cho-
robami skory (26 ropne zapalenia skóry, l9 alergiczne
pchle zapalenie skóry, 4 - dermatozy pasozytnicze, 1 gTzy-
bica, 1 -kontaktowe zapalenie skóry l idiopa{czrry zespół
keratołojotokowy). Wśrod tej grupy psórv było 32 samce
i 20 samic, wiek psów wahał się od 2 miesięcy do 11 lat.
Psy te należaŁy do następujących ras: mieszańce (17),
owczarki niemieckie (10), rottweilery (4), bullteriery (3),
boksery (3), dalmaĘn czyki (2), bemardyn (l), foksterier (l),
owczarek berneński ( l ). chow chow ( 1), pudel ( l ), mastiff
(1), whipet (1), jamnik (l), spaniel (1), dog (1), sznaucer (l).

G-pę III stanowiły psy zdrowe (7), u których dotych-
czas nie stwierdzono zmian chorobowych ze strony ukła-
du powłokowego olaz nie wykazały dodatnich reakcji
w testach środskórnych. Do tej grupy nalezały mieszańce,
2 samice i 5 sarnców w wieku od 3 do 9 lat,

Od wszystkich psów jednorazowo pobrano krew z żyły
dostopowej na antykoagulat (heparyna 10 j.m./ml) oraz na
skrzep (w celuuzyskaniapo odwirowaniu surowicy). Ozna-
czono następuj ące wskaźniki odporności nieswoi stej : test
redukcj i błękitu nitrotetrazoliowego (NBT) oraz stymulo-
wany test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego §BTs) me-

todą Park i wsp. (9). Metoda ta umozliwia zbadanie zdol-
ności do tworzenia rodników tlenowych i nadtlenku wodo-
ru w fagocytach, które to czynniki decydują o zdolności do
zabicia pochłoniętych mikroorganizm ów oraz pozwalaj ą na
ocenę aktualnego stanu czynnościowego granulocl,tów obo-
jętnochłonnych (10). Indeks fagocytarny (IF) oraz procent
komórek fagocytarnych (%KF) oceniano metodą Ładosz
i wsp. (6). Ocena aktywności zernej komorek fagocyĘą-
cych w stosunku do bakterii umozliwia wykrycie defekfu
fagocytozy, który moze być odpowiedzialny zanawracaja;
ce zakażęnia bakteryjne (10). Obecnie brak jest ogólnie
przyjętych norm dotyczących wymienionych parametrów
odporności nieswoistej u psów. Parametry te były ozna-
czane przez różnych autorów w przebiegu infekcji bakte-
ryjnych skóry (1, 12) oraz ropomacicza (5), nigdy zaś
u psów z atopowym zapaleniem skóry.

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu
Statistica for Windows (StatSoft, Inc. l995). Istotność
różntc pomiędzy wynikami w poszczególnych grupach
obliczono przy pomocy testu U Manana Whitneya, przy
p:0,05.

Wyniki iomówienie
Wyniki przedstawiono w tab. 1. Najniższą wartość

średniąNBT stwierdzono u psów atopowych należą-
cych do podgrupy I c, nalwyższązaś u psów z Erupy
III. Najnizsza średnia wartośó NBTs była u psow z pod-
grupy Ib,najwyższa natomiast w grupie III. IF najniż-
szą średnią wartość przyjil w podgrupie I a, najwyż-
szą natomiast w grupie III. Najniższy średni procent
komórek fagocytujących stwierdzono w grupie III,
nalwyższy w podgrupie I a.

StaĘsĘcznie istotne r ożnlce pomiędzy grupą III (p sy
zdrowe) a podgrupąpsów I b (z objawami występują-
cymiprzez caĘ rok) doĘczyĘ: NBT, NBTs orazlF.
W zakresie tych parametrów wartości byŁy niższe
u psów chorych. Podobnie rożnice statystycznie istot-
ne, dotyczące NBl NBTs i IF stwierdzono pomiędzy
podgrupąI c (psy z atopowym zapaleniem skóry cho-
rujące krócej niż 1 rok) a grupą III. Porównanie pod-
grupy I a (psy z objawami występującymi sezonowo)
z grupąIII wykazało istotną rożnicę, dotyczącą IF.
Stwierdzono równiez istotną różnicę dotyczącą NBT
pomiędzypodgrupąI c (psychorującekrócej niż 1 rok)
a grupą II (psy z innymt niż AZS chorobami skóry),
Nie wykazano statystyczni e i stotnych ró żnic, doĘ czą-

Tab. 1. Poziom wybranych wskaźników odporności nieswoistej badanych zwierząt G + s)

Objaśnienia: NBT test redul<cji błękitu rritrotetrazoliowego; NBTs stymulowany test redukcji błękitu nitrotetrazoliowego; IF -
indeks iagocl,tamy; % KF procent kolnórek fagocytamyclr; x * róznice statystycznie istotne w porównaniu z grupą kontrolną (p : 0,05)



cych procentu komórek fagocytujących pomiędzy po-
szcze gólnymi grup ami zw ter ząt.

Pomiędzy poszczegolnymi podgrupami psów ato-
powych nie występowały różntce statystycznie istot-
ne, doĘ czące oznaczanych parametrów odporności
nieswoistej . Brak analo gtcznych badań doty czący ch
parametrów odporności nieswoistej u psów atopowych
uniemożliwia nam bezpośrednie skonfrontowanie na-
szych wyników z pracami innych autorów. Badania
Chammas i wsp. (1) umożliwiĘ jedynie ustalenie, ze
psy chorujące nanawracające ropne infekcje skórynie
v,rykazuj ą zabur zęh do tyc z ących fago cy to zy .

podsumowanie

Uzyskane wyniki badań wskazują że psy z atopo-
wym zapaleniem skory z objawami występującymi
przez cały rok oraz psy chorujące krócej niz 1 rok
vłykazuj ą zabur zenta w z akre s i e b adanych w s kaźni -
ków odpomości nieswoistej. Zaburzenia te przejawtają
się z arówno obntżoną zdolno ś c i ą do wewnątrzkomór-
kowego zabijania drobnoustrojów, jak i upośledzeniem
fagocytozy, manifestuj ącej się zmniej szeniem ilości
sfagocytowanych gronkowców, co wskazuje na supres-
ję nieswoistych komórkowych mechanizmów obron-
nych. U psów z objawami pojawiającymi się sezono-
w o zabur zenia o dp orno ś ci nie swo i stej dotyc zą ĘIko
f agocytozy,niezaobserwowanozaburzęńzwiązanych
z zabtj aniem w ewnątrzkomórkowym. U p s ów z lnny -
mi chorobami układu powłokowego niż atopowe za-
palenie skóry nie stwierdzono zaburzęń w oznacza-
nych parametrach odporności nieswoistej,
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Jest to dwunaste wydanie Światowego kodeksu zdrowia
zwierząt,w którym opublikowano wszystkie przepisy obo-
wiązujące przy lznawaniu kraju za wolny od chorób za-
każny ch, p o dl e g aj ących ob owi ązk ow i zgłaszani a, j ak ró w-
niez odnoŚne w}Ą/czre, doĘczące nadzoru weterynaryjne-
go nad międzynarodowym handlem zwierzętami i pocho-
dzącymi od nich produktami. Przepisy te, opracowaneprzez
uznanych eksperlów OIE w formie standardow, instrukcji
lub zaleceń, zostały formalnie przyjęte podczas 71. Gene-
ralnej Sesji Delegatów OIE w maju 2003 roku. Kodeks
składa się z czterech części. W pierwszej podano definicję
użytych w kodeksie terminów, listy A i B chorob zakaź-
ny ch zw ięr ząt obj ętych ob owi ązki em z głaszania i zw alcza-
nia z lrzędll oruz przepisy dotyczące międzynarodowego
handlu żywymi zwlerzętamt Część druga zawiera szcze-
gółowe przepisy obowiązujące przy poszczególnych cho-
robach. Lista A obejmuje 15 chorób wybitnie zarażliwych
i powodujących duze straty ekonomiczne. W liście B
uwzględniono choroby wspolne dla kilku gatunków zwie-

tząt oraz choroby swoiste dla bydła, owiec i kóz, koni, świń,
ptakow, królików i pszczół. Dodatkowo zamieszczono prze-
pisy obowiązljące przy zoonozach przenoszonych przez
zw ier zęta naczelne. W obe cnym wydaniu przeredagowane
zostały rozdziaĘ dotyczące monitorowania i postępowa-
nia prze c iw epizo ory cznę go przy pry szczy cy, klasycznym
pomorze świń, gorączce doliny Rift, scrapie , gąbczastej
encefalopatii bydła, leptospirozi e, anaplazmozie i teilero-
zie by dła. W rozdziale trzecim zamieszczono tabelę z wy-
kazem podstawowych i alternatywnych testów diagnostycz-
nych, zal,ecanych w międzynarodowym obrocie zwierzęta-
mi. Następnie podano przepisy dotyczące kolekcjonowa-
nia i kontroli nasienia otaz zarodkow, nadzoru weteryna-

ryjnego nad fetmami drobiu, zasady przeprowadzenia kwa-
rantanny, dezynfekcj i oraz transpo rtu zw ierząt. W r ozdzia-
),e czwartym zaprezentow ano wzory międzynarodowych
świadectw zdr ow ia zw ierząt domowych i dzikich or az pr o -

duktów zwierzęcego pochodzenia obowiązujących w im-
porcie i eksporcie. Kodeks przeznaczony jest dla Iekarzy
weterynarii zajmujących się zwalczaniem chorob zakaźnych
zwierząt oraznadzorem sanitarnym nad produktami zwie-
rzęcego Pochodzenia 
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