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Atopowe zapalente skóry (AZS) jest jedną z naj-
częściej występuj ących chorób skóry u psó w. Ze w zglę-
du na róznorodnośc czynników odpowie dzialny ch za
powstanie iromvój choroby oraz jej przewlekĘ i na-
wrotowy przebieg stanowi ona powńny problem diag-
nostyczny i terapeutyczny (I2).

Atopia jest stanem chorobowym definiowanymjako
dziedzicznaskłonność do wl.twarzania swoisĘ ch prze-
ciwciał IgE przeciwko alergenom środowiskowym (3),
zaś klintczne tozpoznanie AZS stawiane jest w opar-
ciu o stwierdzęnieprzynajmniej 3 kryteriów głównych
i 3 kryteriów pobocznych wg Willemse (15). U psów
chorujących na atopowe zapalenie skory stwierdzane
są następujące objawy kliniczne: świąd skóry wystę-
pujący sezonowo lub obecny przezcĄrok, przewlek-
łe i nawracaj ące zapalenia skory okolic pyska, łap,fał-
dów skokowy ch orazna powierzchni grzbietowej nad-
garstków, rumień twarzowej części pyska, obustronne
zapalenie ucha zęwnętrznego i spojówek, powlerz-
chowne ropne zapalenie skóry nadpotliwość. Pierwsze
objawy chorobowe pojawiają się u zwierząt młodych,
najczęściej pomiędzy I. a3. rokiem życiatwystępują
przez kolejne lata. Jedną z metod diagnostycznych
umożliwiaj ąc ą ustalen te czynnika o dp owie dzialne go
za r ozw oj uczulenia są testy śródskóme. Testy te umoz-
liwiaj ą stwierdzenie występowani a LL zw tęrzęcia nad-
wrazl iwo ś c i zale żnej o d I gE. U stal eni e c zy nnlka aler -
girującego jest istótne d'la dalsz.go poitępowania
terapeltycznego, Korzystając z wyników testów śród-
skórnych można o gt aniczy c kontakt mv ieruęcia z aler
genem oraz zastosowaó immunoterapię swoistą. W za-

leżności od regionu geograftcznęgo zarczwój atopo-
wego zapalenta skóry odpowiedzialne są rożnę aler-
geny, co wymusza koniecznośó odpowiedniego ich
doboru na danym terenie.

Celem badań była ocena stanu nadwrażliwości
u psów, chorujących na atopowe zapalenie skóry na
podstawie testów środskórny ch przepr owadzonych
w latach 1999-2003.

Matetiał imetody
Badania wykonano u 81 psów chorujących na atopowe

zapalenie skóry. U zwierząt przeprowadzono dokładny
wlłviad, wykonano badanie kliniczne oraz dodatkowe ba-
dania dermatologiczne - badanie ,włosa, zeskrobiny, bada-
nie cytologic zne,badanie hodowlane na podłożu agalowym
oraz Sabourauda. Dobór zwierząt doświadczalnych został
przeprowad zony na p o dstawie powszechni e pr zy jmow a-
nych kryteriów diagno sĘ czny ch AZS ( 1 5 ). U mv ierząt ty ch
wykluczono inwazj e paso żytnicze (świerzb, nlży cę,pchli-
c ę i inne), gr zyb ic ę (dermato fi to zy, mallas ez1,o zę) or az aler -
gię pokarmową (na podstawie diety eliminacyjnej). U tych
zw ier za! przed przeprowadzeniem testów zaprze stano sto-
sowania leków. Glikokorlykosterydy wycofano z leczenia
na 4 tygodnie (doustne) lub 8 tygodni (iniekcyjne) przed
badaniami, podawanie antybiotyków przerwano na 2 Ę-
godnie, zaś leków przeciwhistaminowych na 10 dni przed
testami (4). W przypadku występowania dęrmatoz wikła-
jących leczono je, kwalifikujap do przeprowadzeniabadań
tylko osobniki wyleczone.

U wszystkich zwierząt testy śródskórne przeprowadzo-
no z lżyciem 16 wodnych ekstraktów rożnorodnych aler-
genów, zestawu produkcji Allergopharma oraz alergenu



Tab. 1. Alergeny i ich stężenie użyte w testach śródskórnych

Cte noce pha lides lelts (pchła kocia )

AIErnaria lenuis

Microsporun canis

Aspergillus lumigalus

Bhizopus nigricans

D e rmato ph a g o id e s ta inae

D e rnalo p h a g o id e s ple ru nyssin u s

Trawy (kłosówka, kupkówka, raigtas, tymolka,
wiechlina, kostnewa)

Chwasty (bylica, pokrzywa, mniszek, babka)

Sierśó l (kot, pies, królik, świnka morska)

Pleśnie ll {Aspergillus, Mucol Penicillium,
Pullularia)

Naskólek kotów

Bawełna

14. Dnewa l (olcha, leszczyna, topOla, wiąz, iwa)

15. Wełna owcza

16. Ttawy, zboża

1000 NU/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 sBE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 §BE/mI

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

500 BE/ml

stawach handlowych roztwory wodne fosforanu histaminy
0,1 mg/ml oraz zbllforowany roztwór soli fizjologicznej.
Odczyt testow śródskórnych przeprowadzano po 20-30 mi-
nutach od wstrzyknięcia alergenów, przyjmując jako
dodatni wynik występowanie w miejscu podania alergenu
rumienia z bąblem. Interpretację testów śródskórnych pro-
wadzono zgodnie z obowiązującymi zasadami (5). Nasile-
nie reakcji oceniane było jako: +++ średnica wykwitu równa
lub większa od kontroli dodatniej, *ł średnica większa lub
równa średniej z kontroli dodatniej i ujemnej, + średnica
wykwitu większa niż kontroli ujemnej, średnica równa
lub mniejsza niz w kontroli ujemnej.

Wyniki iomówienie

Wiek zwier zątwahałsię od 9 miesięcy do 9 lat. Śred-
ni wiek zwierząt chorych wynosił 3Iata i 1 miesiąc.
Pierwsze objawy choroby stwierdzano w wieku od
6 miesięcy do4,5 roku(średniowwieku 1rokui 6 mie-
sięcy), IJ 3I,25Yo psów objawy atopowego zapalenia

zw ierząt b adanych wykazyw ało obj awy całoroczne.
(1), która w gru-
iła atopię z obja-
ąt, a atoptęz ob-

pchlego Artuvetrin@Test Flea. Rodzaje zastosowanych
w badaniach alergenów przedstawia tab. 1. 0,05 ml alerge-
nu wprowadzano śródskóńie w okolicę bocznąklatki pier-
siowej, po uprzednimwystrzyżeniu sierści, a miejsca po-
dania alergenów i kontroli oznaczano markerem. Kontrolę
dodatnią i ujemną stanowiły odpowiednio,. zawarte w zę-

Ryc. 1. Wyniki testów śródskórnych u 81 psów z atopowym zapaleniem
skóry. Wyniki zostały podzielone ze względu na intensywność reakcji
skóry po podaniu alergenu na: +++, ++, + (objaśnienia w tekście).
Rodzaj alergenów opisano w tab. 1.

jawami całorocznymi u 67,54Yo zwterząt badanych,
zaś wystąpienie pierwszych objawów klinicznych mia-
ło miejsce l zwterząt średnio w wieku 2,2 roku.

Wyniki testow śródskornych typu natychmiastowe-
go przedstawione sąna ryc. 1 i 2. Zdecydowa-
na większość uczulonych psów (97,53%)
wykazyw aŁa tzw. wieloważno śc uczulenia, tj .

dodatnie reakcje na dwa lub więcej alergenów,
a zaledwie 2psy (2,47%) reagowały dodatnio
z pojedynczymt aler genami, którymi byĘ od-
powiednio l lternaria tenuis oraz Dermatopha-
goides farinae. Odnosząc to do wynikow uzys-
kany ch pr zez inny ch autorów stw ter dzamy, że
w naszych b adaniach znacznie częś ciej !\rystę-
powały reakcje wieloważne. W badaniach Po-
morskiego (8) takie reakcje byĘ stwierdzanę
u 62,8Yo zwierząt. Adamska (1) stwierdziła
reakcj ę wielowazn ę u 86,59Yo zwierząt. Przez
innych autorów reakcje dodatnie na 2 lub wię-
cej alergenów były stwierdzanęv65,9Yo psów
(9) i 7 2%przypadków ( 1 3). Należy zalw ażyc,
żę na terenie Polski w zrasta liczba psów, cho-
rujących na atopowe zapalenie skory u któ-

rych nofuje się wieloważnośó uczuleń.
Ptzechodząc do analizy wynikow pod ką-

tem roli poszczegóInych alergenów w rozwo-
ju towarzyszącej AZS alergizacji odnotować
naLeży, że najwięcej reakcji dodatnich stwier-
dzono na r ozto cza klrnt domowe go : z alet ge -

nem Dermatophagoides farinae dodatnio re-
agowało 76 zwierząt (93,80ń), natomiast na
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Ryc. 2. Procent reakcji dodatnich na poszczególne alergeny w testach
śródskórnych. Rodzaje alergenów podano w tab. 1.

alergeny D. pteronyssinus dodatnio reagowało 54 psy
(66,1%), Podobne wyniki uzyskała Adamska (1)
u psów na terenie Polski (okolice Kielc, 40,5Yo ręak-
cji dodatnich z aletgenamt D. pteronyssinzs). Row-
nież inni autorzy (5) stwierdzlli, że alergeny te byĘ
przy czyną naj większ ej |tczby reakcj i dodatnich.
Dodatnie reakcje na alefgeny roztoczy kurzu domo-
wego stwierdzili oniu 64,3ońpsóww stosunku do Der-
matophagoides farinae i 54,8Yo w stosunku do D. pte-
ronyssinus. W badaniach innych autorów (],9, 16)
reakcje na alergeny toztoc4l kurzu domowego lvystę-
powały najpowszechniej. W stosunku do alergenu
D erm at o p h a go i d e s fari n a e naj częściej występuj ąc ą
reakcją były te oceniane na -lłł (63%), natomiast
na alergen D. pteronyssinus tównoliczna grupa psów
reagowałana ł-|- i+ (29,6Yo). Podobnie w badaniach
Masudy i wsp. (5) reakcje dodatnie na D. farinaenaj-
częściej oceniane byĘ na +++, ana D. pteronyssinus
na -lf. Analogicznie jak w badaniach innych autorów,
zarównokrajowych, jakizagrantcznych,alergenyroz-
toczy są najczęstszą grupą alergenów odpowiedzial-
nychza rozwój uczulenia u psów.

W stosunku do alergenów różnychpleśni (Alterna-
ria tenuis, Aspergillus fumigatus, Rhizopus nigricans,
Mucor, Penicillium, Pullularia) dodatnie reakcje
stwierdzono u 5 8 badanych zwierząt (7 I ,6%). Była to
więc druga grupa alergenów pod względem częstości
występowania reakcji dodatnich natychmiastowych.
W Polsce badania prowadzone wcześniej przez Po-
morskiego (8) wykazały, że reakcje na ten alergen
stwierdzane byĘ również często (drugu co do częstości
grupa alergenów dająca reakcje dodatnie - 30,7ońpsów
badanych). Natomiast w badaniach Adamskiej ( 1 ) aler-
geny pleśniowe byĘ najliczniejszą grupą odpowie-
dzialnąza dodatntę reakcje w próbach środskórnych
(49,12%). Podobnie wyniki uzyskali Zur i wsp. (16),
alergeny pleśni byĘ również drugągrupąpod wzglę-
dem częstości dodatnich reakcji (600ń zwterząt). Na-
tomiast inni autorzy (5, 9, 13) reakcje na te alergeny
stwierdzali stosunkowo rzadko: od I2,9%o do 23,IYo

przypadkow. Najczęściej w reakcjach dodat-
nich w stosunku do Alternaria tenuis !\Tstę-
p owała re akcj a na + (I 4,8oń), do A s p ergi llu s fu -
migatus na # (9,9oń), do Rhizopus nigricans na
+ (22,20ń), do alergenu złożonegoz4pleśni-
alergen nr 11 na + (16%). Natomiast najczęś-
ciej intensywnośó reakcji dodatnich na Asper-
gillus fumigalzs Masuda i wsp. (5) oceniali na
i, brak jest danych odnośnie do intensywnoś-
ci reakcji w badaniach innych autorów. Częstość
reakcji dodatnich na alergeny pleśni w Polsce
jestznacznie większa niż obserwowane jest to
przez autorów zagranicznych. W ostatnich la-
tach w naszym kraju stwierdza się równteż
wzrost częstości uczuleń na tę grupę alergenów.

Dodatnie reakcje na alergeny pyłków roślin
stwierdzono l 49 zwterząt (60,5Yo), z czego
u24 (29,60ń) na pyłki traw, u 35 (43,2%,) na

pyłki chwastów, u 23 (28,4%) na pyłki drzew, u 30
(37%) na pyłki zbóż. TesĘ śródskórne z alergenami
pyłków roślin wykonywane był w Polsce przezPo-
morskiego (8). Dodatnią reaktywność skórną na aler-
geny pyłkow traw obserwował on u 29,70ń badanych
zw ierząt, chwastów u I 0,5oń p sów, drzew u I 5,7 Yo ba-
danych osobników. Równiez Adamska (1) wykony-
wała podobne badania, uzyskując dodatnie wyniki
tl 29, 5 90ń zw ier ząt z alergenami tr aw, 8,8%o chwastów,
J,9%o drzęw i krzewów. Bezpośrednie porównanie
wyników doty czący ch alergenów roślinnych z pt aca-
mi zagranicznych autorów jest trudne, ponieważlży-
cie poszczególnych alergenów uzależnione jest od
rejonu geograftcznego i występujących tam roślin.
W badaniach Saridomichelakis i wsp. (9) ta grupa aler-
genów była 3. pod względem częstości występowania
reakcji dodatnich, reaktywność w próbach środskór-
nych wykazało 38,3%o badanych psów. Podobne wy-
niki uzyskali Sture i wsp. (13), gdzie alergeny te były
równiez trzecią grupą p o d wz ględem często ści !\ystę-
powania reakcji dodatnich (47 ,Ioń,). Natomiast według
Masudy i wsp. (5) reakcje dodatnie z alergenamipył-
kow roślin stanowĄ d-gą pod względem liczebności
grupę alergenów t zostaĘ stwierdzonę u 50ońbada-
nych zwierząt. Wśrod alergenow pyłków traw najczęś-
ciej obserwowano reakcje na+ (2IYo), pyłkow chwas-
tów na ++ (19,60ń), pyłków drzęw na+ (I8,5%o),pył-
kówtraw zbóżrównaliczbanał i ++ (18,5%). Masu-
da i wsp. (5) najczęściej reakcje dodatnie na pyłki traw
oceniali na -|f, pyłki chwastów na +, pyłki drzęw na
++. Grupa alergenów roślinnych (pyłki ttaw, drzew,
chwastów i zbóż) jest odpowiedzialna za sezonowe
objawy atopowego zapalenta skóry. W okresie pyle-
nia roślin, głównie w miesiącach letnich, notowanyjest
znaczny wzrost |iczby psów, chorujących na atopowe
zapalenie skóry.

Dodatnie reakcje natychmiastowe na naskórek kota
stwierdzono u 41 zwierz$, (50,6%). Najczęstszymi
w tej grupie był reakcje na+ (35,8Yo). Badania reak-
§wności na alergen naskórka kota prowadzonebyĘ



przęz Pomorskiego (8), który stwierdził reakcje do-
datnie u II,7oń badanych zwierząt, natomiast Adam-
ska (1) stwierdziła takie reakcję u 28,IYo, Dodatnie
reakcje naten alergen obserwowane byĘ równieżprzez
Masudę i wsp. (5), którzy stwierdzili takie reakcje
u26,10ń zwierząt (najczęściej oceniane 1ą ł) oraz
przęz Saridomichelakis i wsp. (I%) (9).

W prowadzonych badaniach własnych z alergena-
mi wełny owczej dodatnio reagowało 30 zwterząt
(37%). Najpowszechniej notowano nasilenie reakcji
na+ (29,6%o). W badaniach Pomorskiego (8) reakcje
dodatlrie na ten alergen stwierdzane byĘ u24,6% psóq
natomiast u Adamskiej (I) l I 6,7 % osobników. Reak-
cje na ten alergen obserwowane były także przez Nes-
bitta (6) i Scotta (1 1), Tego typu reakcję w testach śród-
skómych stwierdzali oni l 630ń (6) i 35% (11) psów
badanych.

W stosunku do alergenów bawełny dodatnie reak-
cje w badaniach własnych wykazywały 23 psy (28,4%o).

Najczęściej obserwowano reakcje na+ (13,60ń). Ba-
danta Stury i wsp. (13) wykazały dodatnie reakcje
ll29oń zwterząt, natomiast w badaniach Nesbitta (6)
reakcje te byĘ stwierdzane rzadziej -u I4oń psów.

Dodatrie reakcj e naĘchmiastowe zo stĄ stwierdzo-
nę tęż w stosunku do alergenów sierści zwterząttt33
zwierząt (40,7%) oraz Microsporum canis u 20 psow
(24,]%). Najpowszechniej występowaĘ reakcje na +
(22,20ń), ana Microsporum canis na+ (I2,3%o). Brak
jest jednak danych piśmiennichła dotyczących reak-
cji na te alergeny, co uniemozliwia porównanle zwy-
nikami badań innych autorów.

Liczni altorzy (I,2,I0,14,16) zwracalt uwagę na
współwystępowanie atopii i alergii pchlej. Pozytywne
reakcje z alergenem pchlim w naszych badaniach
stwierdzono u,46 zwierząt (56,8%). Na terenie Polski
badania takie prowadzonębyĘ przez Szymanek (14).
W zalężności od grupy zwierząt (podziałkliniczny na
ostrą lub przewlekłą postać AZS) dodatnie wyniki
z tym alergenem stwierdziła onau2OYo zwierząt z ostrą
p o stac i ą A ZS i 9 2,8 60ń z p o stactą pr zewlekłą. A dam-
ska (1) stwierdziła takie reakcję u,28,95%o zwterząt
z AZS. W badaniach przeprowadzonych we Francji
przęz Carlottiego i wsp. (2) stwierdzono takie dodat-
nie reakcje u,57oń psów atopowych. W Stanach Zjed-
noczonych Schick i wsp. (10) obserwowali takie reak-
cje nawet u,79%o topików. Zur i wsp. (16) zanotowali
ścisłązależność pomiędzy dodatnimi reakcj ami n a aler -
gen pchli a reakcjami z alergenami roztoczy klrzu
domowego. Stwierdzili oni, żę 13oń zwterząt dodat-
nio reagujących z alergenem pchlim reagowało rów-
nteż z alergenami roztoczy kurzu domowego. W ba-
daniach własnych stwierdzono, że wszystkie psy re-
agujące z alergenem pchlim reagowĄ równiez z jed-
nym z alergenów r ozto czy kur zu domowe go, tj . Q) er -
m at o p h a go i d e s far in a e alb o D. p t ero ny s s inu s) .

podsumowanie

Z prowadzonych w latach 1999-2003 badah wyni-
ka, że najczęstszymi alergenami dającymi dodatnie

wyniki w testach śródskórnych u psów są alergeny roz-
toczy kl,xzudomowego. Na drugim miej scu pod wzglę-
dem częstości występowania byĘ reakcj e na grzyby
pleśniowe. Ponieważ obie grupy wyzej wymienionych
alergenów znajdują się w kurzu domowym, są stale
obecne w środowisku bytowania większoś ci zwterząt.
D ominacj a te go r o dzaju uc zul eń mo żę tŁumaczy ó wy -
stępowanie objawów choroby przęz cały rok u zdecy-
dowanej większości rwierząt, Alergeny rońocry ipleś-
ni, występujące w kurzu domowym, powodują że
zwierzęta przebywalące w domu mająz nimi ciągĘ
kontakt w okresie całego roku, jednocześnie nie jest
mozliwe wyeliminowanie kontaktu psa z tego typu
alergenami odpowiedzialnymi za rozwój uczulenia.
C echą char aktery sĘ czną dla występuj ących w Polsce
uczuleń jest ponadto fakt częstszegoniżw innych kra-
j ach, występowania zj awi ska p o lisensyb iltzacjt, czylt
uczuleń wielowaznych u atopowych psów, podczas gdy
dodatnie odczyny natychmiastowe na jeden alergen
stwierdzano sporadycznie.
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