
Atopowe zapalenie skóry występuje 
zarówno u  ludzi, jak i psów, kotów 

oraz koni (1, 2, 3, 4). Jest to zapalenie skó-
ry przebiegające ze świądem oraz przewle-
kłymi i nawracającymi zmianami wypry-
skowymi, które zwykle pojawiają się, u lu-
dzi, we wczesnym dzieciństwie i dotykają 
około 16% dzieci, ale zmiany chorobowe 
mogą pojawiać się też w wieku dorosłym. 
Atopowe zapalenie skóry jest najbardziej 
rozpowszechnioną chorobą skóry i dotyczy 
od 10 do 30% ogólnej populacji ludzi, a jej 
częstość występowania znacznie wzrosła 
w ciągu ostatnich kilku dekad, w szczegól-
ności w krajach wysoko rozwiniętych (5, 6). 
Zmianom wypryskowym towarzyszy infil-
tracja komórek stanu zapalnego, takich jak 
limfocyty, makrofagi czy komórki tuczne. 
Ponadto obserwuje się zwiększoną liczbę 
eozynofilów we krwi obwodowej oraz wy-
sokie stężenie przeciwciał klasy IgE w su-
rowicy. Objawy kliniczne atopowego za-
palenia skóry są zróżnicowane, ponieważ 
wiele chorób przebiega ze świądem i po-
dobnymi objawami, co utrudnia rozpozna-
nie choroby. Z tego względu ważne jest wy-
kluczenie innych chorób skóry, mających 
podobne objawy kliniczne (7). Na podsta-
wie badań epidemiologicznych i obserwa-
cji klinicznych (8, 9) u chorych na atopowe 
zapalenie skóry stwierdzono częstsze wy-
stępowanie zakażeń bakteryjnych i wiru-
sowych. Ponadto pacjenci z atopowym za-
paleniem skóry są szczególnie narażeni na 
zakażenia skórne wywołane przez Staphy-
lococcus aureus lub Herpes simplex virus 
(HSV), co może powodować stany zapalne 
i utrudniać gojenie się ran (10, 11). Wyka-
zano także, że myszy pozbawione TLR2 są 
bardziej wrażliwe na zakażenia wywołane 
przez Staphylococcus aureus (12).

Według hipotezy higieny, brak lub ogra-
niczona ekspozycja na różnego typu mi-
kroorganizmy oraz podawanie szczepio-
nek we wczesnym dzieciństwie sprawiają, 
że dzieci nie chorują na różne choroby i nie 
nabywają odporności w sposób naturalny. 

W konsekwencji może to prowadzić do nie-
prawidłowych reakcji odpowiedzi immu-
nologicznej wobec niektórych antygenów, 
np. przewagi limfocytów Th2 w porówna-
niu z limfocytami Th1 podczas odpowiedzi 
komórkowej oraz zaburzenia w wytwarza-
niu przeciwciał klasy IgE wobec pasożytów, 
co powoduje nagły wzrost zachorowań na 
choroby alergiczne (4, 13, 14, 15). Ponad-
to badania przeprowadzone przez Roduit 
i wsp. (16) udowadniają, że u dzieci, któ-
rych matki miały kontakt ze zwierzętami 
gospodarskimi i kotami w ciąży, występo-
wało zmniejszone ryzyko rozwoju atopo-
wego zapalenia skóry w ciągu pierwszych 
dwóch lat życia. Dodatkowo, ci sami auto-
rzy wykazali, że dzieci z wyższą ekspresją 
genów TLR5 i TLR 9 przy urodzeniu cha-
rakteryzują się zmniejszonym ryzykiem 
wystąpienia atopowego zapalenia skóry 
w porównaniu z dziećmi z niższą ekspre-
sją tych receptorów. Wyniki te świadczą 
o roli wrodzonego układu odpornościo-
wego między efektem ochronnym ekspo-
zycji prenatalnej a  rozwojem atopowego 
zapalenia skóry u dzieci.

Patogeneza atopowego zapalenia skóry

Do tej pory nie udało się jednoznacznie 
i dokładnie wyjaśnić podłoża atopowego 
zapalenia skóry. Wiadomo jednak, że do 
rozwoju tej choroby przyczyniają się przede 
wszystkim czynniki genetyczne, na które 
silnie wpływają czynniki środowiskowe 
(6), czego skutkiem są zaburzenia w odpo-
wiedzi układu immunologicznego na po-
wszechnie występujące alergeny oraz uszko-
dzenia bariery skóry (17, 18, 19, 20, 21).

Przez wiele lat dominował pogląd, że 
zmiany skórne u pacjentów chorych na ato-
powe zapalenie skóry są wynikiem głównie 
zaburzeń reakcji układu immunologiczne-
go (22). Jednak przełomem w badaniach 
genetycznych atopowego zapalenia skóry 
było wykrycie mutacji w genie filagryny 
(FLG) u ludzi, co jednocześnie zaburzyło 

pierwotną hipotezę (23, 24). W związku 
z pojawieniem się innej teorii na temat pa-
togenezy atopowego zapalenia skóry, za-
proponowano dwa mechanizmy obrazu-
jące dwie odrębne hipotezy (25). Pierwszy 
mechanizm związany z zaburzeniem rów-
nowagi pomiędzy populacjami limfocytów 
Th1 i Th2, a dokładniej przewagą limfo-
cytów Th2 w początkowym etapie choro-
by, obrazuje hipoteza „z wewnątrz na ze-
wnątrz” (inside-to-outside). Mechanizm 
ten wiąże się z nadmierną produkcją lim-
focytów Th2, co prowadzi do zwiększone-
go wytwarzania cytokin IL-4, IL-5 i IL-13. 
Natomiast wzrost produkcji tych cytokin 
powoduje nadmierne wydzielanie przeciw-
ciał klasy IgE na powszechnie występujące 
alergeny środowiskowe, a także zahamo-
wanie wytwarzania chemokin, peptydów 
przeciwdrobnoustrojowych (AMP) oraz 
białek warstwy rogowej skóry, co w kon-
sekwencji prowadzi do wystąpienia de-
fektów w  funkcjonowaniu bariery skór-
nej (26, 27, 28).

Udział receptorów Toll-podobnych 
w patogenezie atopowego 
zapalenia skóry u ludzi i zwierząt. 
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This article aims at the presentation of atopic 
disease in companion animals. Atopic dermatitis 
(AD) may be defined as an inherited susceptibility 
to sensitization by environmental allergens with the 
development of cutaneous type I hypersensitivity. 
AD is a chronic, inflammatory disease that occurs in 
humans, companion animals and horses. Clinically, it 
is characterized by intense pruritus, often seasonal, 
mainly of face, ventral body and feet with self-trauma. 
Dry skin and eczematous lesions accompanied by 
otitis externa and secondary pyoderma are present. 
Two theories are suggested, that complement each 
other, in explaining inflammatory lesions in patients 
with AD. The first one is associated with an abnormal 
Th1/Th2 balance, whereas the second refers to the 
skin barrier dysfunction. Here, the involvement of 
TLRs in both innate and adaptive immunity was 
described. TLRs belong to the big family of pathogen 
recognition receptors (PRRs), expressed by the cells 
of innate immunity. They are however, considered as 
influencing also the profile of developing adaptive 
immune response. It seems therefore important to 
discuss the role of TLRs during inflammatory and 
immune response in the early pathogenesis of AD.
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Aktualnie większą uwagę naukowców 
skupia druga hipoteza „z zewnątrz do we-
wnątrz” (outside-to-inside), która zakłada, 
że przyczyną łatwego i nadmiernego wni-
kania alergenów drażniących lub innych 
bodźców jest defekt bariery skórnej, pro-
wadzący do wywoływania wtórnych reak-
cji immunologicznych. Powodem wysu-
nięcia tej hipotezy i jednoczesnym przeło-
mem w badaniach patogenezy atopowego 
zapalenia skóry było wykrycie obecności 
mutacji w genie filagryny (FLG). Filagry-
na jest białkiem, którego funkcja polega na 
spajaniu włókien keratynowych w proce-
sie dojrzewania keratynocytów i tworze-
niu zewnętrznej warstwy naskórka. Niedo-
bór FLG prowadzi do uszkodzeń podczas 
formowania warstwy rogowej naskórka, 
co związane jest ze zwiększoną transe-
pidermalną utratą wody (TEWL), czy-
li zmniejszoną zdolnością do utrzymania 
odpowiedniego nawodnienia warstwy ro-
gowej oraz z podwyższeniem pH (28, 29, 
30, 31). Utrzymanie niskiego pH skóry jest 
niezwykle istotne podczas funkcji ochron-
nych skóry, m.in. w integralności i spójno-
ści warstwy rogowej, w utrzymaniu ho-
meostazy, w obronie przeciwbakteryjnej 
oraz w aktywacji enzymów zaangażowa-
nych w metabolizm ceramidów (32, 33). 
Wszystkie te zmiany prowadzą do wysusze-
nia i pękania naskórka oraz jednocześnie 
zwiększają ryzyko rozwoju zakażeń spo-
wodowanych przez drobnoustroje (374). 
Szczegółowe badania nad genem filagry-
ny jednoznacznie wykazały mutacje R501X 
i 2282del4 jako przyczyny występowania 
atopowego zapalenia skóry i umożliwiły 
lepsze zrozumienie podatności genetycz-
nej na występowanie atopii (35, 36). Au-
torzy dowiedli, że obie mutacje powodują 
całkowitą utratę funkcjonalnego produktu. 
Ponadto Lesiak i wsp. (37), analizując czę-
stości występowania mutacji R501X oraz 
2282del4 FLG w populacji polskiej, wyka-
zali, że obecność mutacji 2282del4 zwięk-
sza ryzyko powstawania atopowego zapa-
lenia skóry oraz wpływa na jego przebieg 
kliniczny. Jednak opisane nieprawidłowo-
ści obserwuje się u nie więcej niż połowy 
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Nadprodukcja wspomnianych wcze-
śniej cytokin IL-4  i  IL-13 wytwarzanych 
przez Th2 powoduje obniżenie ekspresji 
filagryny. Ponadto Fallon i wsp. stwierdzi-
li, że u myszy pozbawionych ekspresji fila-
gryny w skórze dochodzi do zwiększonej 
przezskórnej penetracji alergenów, co bez-
względnie wpływa na rozwój alergii IgE-
-zależnej i skutkuje wystąpieniem zmian 
klinicznych. Na podstawie innego bada-
nia wykazano rozwój ciężkiej postaci ato-
powego zapalenia skóry z nasiloną reak-
cją odpornościową Th2-zależną również 
u myszy pozbawionych filagryny, lecz po 
ekspozycji na miejscowe hapteny.

Należy więc podkreślić, że nie tylko 
wady genetyczne są przyczyną defektów 
bariery skórnej, ale zarówno zaburzona od-
powiedź immunologiczna u osób z atopo-
wym zapaleniem skóry, jak i czynniki śro-
dowiskowe mają również wpływ na dys-
funkcję bariery skórnej.

Warto więc zauważyć, że patomecha-
nizm atopowego zapalenia skóry jest samo-
napędzającym się procesem: pojawienie się 
uszkodzeń w barierze skórnej – przenika-
nie alergenów i czynników drażniących – 
zaburzone reakcje układu immunologicz-
nego – dalsze uszkodzenia bariery skór-
nej – zwiększone przenikanie alergenów 
i czynników drażniących. Zjawisko to opi-
suje się jako tzw. błędne koło w atopowym 
zapaleniu skóry.

Ekspresja receptorów Toll-like 
w komórkach skóry  
oraz ich wpływ na patogenezę AZS

Skóra pełni nie tylko rolę fizycznej barie-
ry pomiędzy organizmem a środowiskiem, 
ale również pełni istotną funkcję w nieswo-
istej odpowiedzi immunologicznej pod-
czas wnikania patogenów. Komórki skó-
ry, takie jak keratynocyty, komórki Langer-
hansa, makrofagi, komórki dendrytyczne, 
limfocyty T i B oraz komórki tuczne, ko-
mórki śródbłonka drobnych naczyń krwio-
nośnych skóry, a także komórki zrębowe, 
takie jak fibroblasty i adipocyty, wykazu-
ją ekspresję receptorów TLR. Receptory 
Toll-podobne pełnią istotną rolę w ukła-
dzie odpornościowym skóry, łącząc me-
chanizmy odporności wrodzonej i nabytej 
podczas przebiegu reakcji obronnych go-
spodarza. Rozpoznając wzorce molekular-
ne związane z patogenami (PAMP), chro-
nią skórę przed wniknięciem bakterii (38), 
wirusów (39, 40, 41, 42) oraz grzybów (43, 
45). Po rozpoznaniu odpowiednich ligan-
dów receptory TLR, poprzez różne szlaki 
sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, pro-
wadzą do aktywacji NF-κB w celu wytwa-
rzania mediatorów prozapalnych, takich 
jak cytokiny, chemokiny (głównie TNF-α, 
IL-12), oraz uruchomienia fagocytozy pato-
genów. Natomiast ich wzmożona bądź ob-
niżona ekspresja niewątpliwie może mieć 
wpływ na rozwój niektórych chorób skóry.

U chorych na atopowe zapalenie skóry 
zdiagnozowano występowanie kilku poli-
morfizmów TLR. Są to zmiany w sekwen-
cji genów kodujących TLR, które stanowią 
główną przyczynę występowania uszkodzeń 
bariery skóry i jej dysfunkcji. Pierwszym po-
limorfizmem zidentyfikowanym spośród 
wszystkich receptorów Toll-podobnych 
była substytucja kwasu asparaginowego 
w glicynę (Asp299Gly) w domenie zewną-
trzkomórkowej TLR4. Mutacja ta wiąże się 
ze zmniejszoną odpowiedzią na endotoksy-
nę w warunkach in vitro (44). Występowanie 

polimorfizmu Asp299Gly zwiększa ryzyko 
zakażeń spowodowanych przez bakterie 
Gram-ujemne (45, 46, 47). Natomiast inne 
badania łączą tę mutację ze wzrostem wy-
stępowania zespołu ogólnoustrojowej reak-
cji zapalnej (48). U osób z polimorfizmem 
Asp299Gly zaobserwowano również niż-
szy poziom fibrynogenu czy krążących cy-
tokin prozapalnych takich jak IL-6 (49).

W genie TLR2 pierwszą zidentyfikowa-
ną mutacją była substytucja argininy w glu-
taminę (mutacja Arg753Gln, R753Q) wy-
stępująca w wewnątrzkomórkowej czę-
ści receptora (50). Jej obecność zmniejsza 
zdolność reagowania TLR2 na peptydy 
przeciwbakteryjne in vitro. Ponadto za-
obserwowano, że myszy pozbawione tego 
receptora wykazywały zwiększoną podat-
ność na zakażenie wywołane przez Staphy-
lococcus aureus (50) oraz że ludzie będą-
cy homozygotami pod względem muta-
cji R753Q również byli bardziej podatni 
na zakażenia tym gronkowcem. U osób 
tych zdiagnozowano także obniżoną pro-
dukcję IL-8 po ligacji TLR2 z jego ligan-
dem LTA (51). Co więcej Ahmad-Nejad 
i wsp. (52) wykazali, że obecność polimor-
fizmu R753Q jest obrazem interakcji mię-
dzy czynnikami genetycznymi a środowi-
skowymi w przewlekłej postaci atopowe-
go zapalenia skóry.

Fakt, iż komórki wrodzonej odporności 
pośredniczą w pierwszej linii obrony przed 
patogenami i określają charakter później-
szej nabytej odpowiedzi odpornościowej 
na patogeny i alergeny, pozwala twierdzić, 
że komórki wrodzonej odporności są funk-
cjonalnie uszkodzone u pacjentów z ato-
powym zapaleniem skóry (52). Dodatko-
wo, skóra osób chorych wykazuje silną po-
datność na zakażenia HSV czy bakteriami 
Gram-dodatnimi (Staphylococcus, Strep-
tococcus), które stymulują receptor Toll-
-podobny 2 (53). Natomiast zwiększona 
częstość występowania ciężkich objawów 
klinicznych wywołanych przez zakażenia 
tymi drobnoustrojami charakterystyczna 
u pacjentów z atopowym zapaleniem skó-
ry sugeruje, że niewydolność w kontro-
lowaniu tych zakażeń wynika albo z bra-
ku, albo z zaburzeń odpowiednich reakcji 
zapalnych na te patogeny (54, 55). Dlate-
go też Hasannejad i wsp. (57) zbadali, czy 
produkcja cytokin prozapalnych za pośred-
nictwem TLR2 jest selektywnie osłabiona 
u chorych na atopowe zapalenie skóry. Au-
torzy wykazali, że produkcja cytokin proza-
palnych IL-1β i TNF-α na drodze aktywacji 
TLR2 przez dwie subpopulacje monocytów 
(CD14dim-prozapalne i CD14bright-kla-
syczne) pochodzących od pacjentów z ato-
powym zapaleniem skóry jest zmniej-
szona. Dodatkowo zaobserwowano, że 
obniżona produkcja tych czynników poja-
wia się głównie w prozapalnych monocy-
tach CD14dim wykazujących zwiększoną 
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ekspresję receptora FceRI o wysokim po-
winowactwie dla IgE. Co więcej, jedno-
znacznie stwierdzono, że FceRI wywiera 
negatywny wpływ na produkcję cytokin 
prozapalnych, w której uczestniczy TLR2. 
Ze względu na fakt, iż stan zapalny skóry 
u pacjentów chorych na atopowe zapale-
nie skóry charakteryzuje się obfitą infiltra-
cją monocytów o wysokiej ekspresji FceRI, 
co wpływa na ich zdolność do zwalczania 
wymienionych wcześniej gatunków drob-
noustrojów, można przypuszczać, że jest 
to przyczyna braku odpowiedniej reak-
cji na powtarzające się i uciążliwe infek-
cje wywołane przez drobnoustroje sty-
mulujące TLR2. Autorzy, analizując wy-
niki badań, zauważyli także, że produkcja 
cytokin przez monocyty CD14dim  FceRI 
jest wybiórczo upośledzona tylko wte-
dy, gdy w szlaku sygnalizacyjnym bierze 
udział TLR2, a nie TLR4, choć oba recep-
tory aktywują NF-κB na drodze szlaku 
sygnalizacyjnego  MyD88-zależnego (57). 
Jednak spośród wszystkich receptorów 
 Toll-podobnych to właśnie TLR2 ma uni-
kalne zdolności do tworzenia homodime-
rów z TLR1 lub TLR6, więc możliwe jest, że 
ścieżki sygnałowe z udziałem TLR2 mogą 
być pod silniejszym wpływem innych czą-
steczek błonowych, takich jak np. FceRI.

W badaniach przeprowadzonych przez 
Niebuhr i wsp. (59) porównano wpływ 
PGN, LTA oraz syntetycznego agonisty 
TLR2 – Pam3Cys na produkcję cytokin 
przez monocyty u pacjentów chorych na 
atopowe zapalenie skóry z polimorfizmem 
R753Q i bez polimorfizmu oraz u osób 
zdrowych. Celem tych doświadczeń było 
sprawdzenie funkcjonalnej roli TLR2 na 
działanie monocytów za pośrednictwem 
pomiaru wytwarzania IL-6 i IL-12. Inter-
leukina-6 odgrywa ważną rolę jako cy-
tokina prozapalna, a  jej produkcja jest 
zwiększona zarówno u ludzi, jak i u zwie-
rząt chorych na atopowe zapalenie skóry 
(59). Interleukina-12 jest ważną prozapal-
ną i  immunoregulującą cytokiną wytwa-
rzaną głównie przez monocyty/makrofa-
gi, która stymuluje komórki Th1 i odgry-
wa istotną rolę w obronie gospodarza (60, 
61). Zaobserwowano, że pacjenci cho-
rzy na atopowe zapalenie skóry z mutacją 
R753Q produkują znacznie większe ilości 
tych prozapalnych cytokin w porównaniu 
z pacjentami, u których polimorfizm nie 
występował, i pacjentami zdrowymi, co 
może wyjaśniać bardziej nasilone zapale-
nie skóry u tych osób. Ponadto autorzy za-
kładają, że TLR2 może być kluczowym re-
ceptorem w powiązaniu wrodzonej i naby-
tej odporności w patogenezie atopowego 
zapalenia skóry. W badaniach przeprowa-
dzonych przez Niebuhr i wsp. (62) wyka-
zano także swoiste zmiany w keratynocy-
tach pochodzących od pacjentów z ato-
powym zapaleniem skóry w porównaniu 

z osobami zdrowymi, mianowicie obniżoną 
zdolność do wytwarzania IL-6, IL-8, CCL-
20 i MMP-9 oraz zmniejszoną odpowiedź 
po stymulacji TLR2. Autorzy przypuszcza-
ją, że zmiany te mogą przyczyniać się do 
zwiększonej podatności na zakażenia skór-
ne wywołane przez Staphylococcus aureus.

Inny polimorfizm TLR2 (Arg677Trp) zo-
stał zidentyfikowany u koreańskich pacjen-
tów chorych na trąd. Występowanie tej mu-
tacji osłabia aktywację NF-κB w odpowiedzi 
na takie patogeny, jak Mycobacterium leprae 
i Mycobacterium tuberculosis. Ze względu 
na to, że mutacja znajduje się w domenie 
wewnątrzkomórkowej TLR2, zostaje osła-
biona również reakcja tego receptora z in-
nymi ligandami, np. peptydoglikanem czy 
zymosanem. Na podstawie tych obserwacji 
autorzy stwierdzili, że mutacja Arg677Trp 
może modulować wrodzoną odpowiedź 
immunologiczną na inne patogeny, które 
są rozpoznawane przez TLR2 i może mieć 
istotny wpływ podczas wyjaśniania patoge-
nezy różnego typu zakażeń (63).

Przytoczone powyżej wyniki i rozwa-
żania na temat wpływu polimorfizmów 
na stymulację receptorów Toll-podob-
nych może mieć niezwykle istotny wpływ 
w przebiegu różnych chorób u ludzi i zwie-
rząt, w tym także w przebiegu atopowego 
zapalenia skóry. Co więcej, występowanie 
tylu różnych mutacji ma znaczący wpływ 
na upośledzenie produkcji krytycznych 
mediatorów biorących udział w patoge-
nezie atopowego zapalenia skóry.

Atopowe zapalenie skóry u psów 
i kotów – charakterystyka, patogeneza 
i rozpoznawanie

Atopowe zapalenie skóry u psów jest naj-
częściej występującą chorobą skóry u tego 
gatunku zwierząt. Aktualna definicja ato-
powego zapalenia skóry u psów brzmi na-
stępująco: „predysponowana genetycznie 
przeciwzapalna i świądowa choroba skóry 
z charakterystycznymi objawami klinicz-
nymi związanymi z przeciwciałami kla-
sy IgE skierowanymi przeciwko najczęst-
szym alergenom środowiskowym”. Choro-
ba ta może występować u wszystkich ras 
psów, jednakże pewne skłonności do ato-
pii występują m.in. u takich ras, jak: cocker 
spaniel, west high land white terier, shar-
pei, owczarek niemiecki, golden retriever, 
seter irlandzki, labrador retriever oraz te-
rier szkocki (64).

U kotów atopowe zapalenie skóry jest 
obecnie uważane za drugą ze względu na 
częstość występowania chorobę alergiczną 
u tego gatunku zwierząt. Najczęstszym ob-
jawem jest świąd, który pojawia się głów-
nie na skórze głowy i karku, a także może 
występować w okolicy brzucha, tylnej po-
wierzchni ud lub w przestrzeniach mię-
dzypalcowych (65). Oprócz świądu mogą 

występować również choroby układu od-
dechowego przypominające astmę u ludzi. 
U kotów nie stwierdzono ani predyspozycji 
rasowej ani predyspozycji związanej z płcią 
do rozwoju atopowego zapalenia skóry (66).

Ze względu na złożoną i nie do końca 
wyjaśnioną patogenezę atopowego zapa-
lenia skóry jest to choroba trudna do zdia-
gnozowania zarówno u psów, jak i u ko-
tów. W patogenezie atopowego zapalenia 
skóry u psów i kotów zasadniczą rolę od-
grywają przeciwciała klasy IgE. Przyczy-
na choroby jest jednak złożona, a do jej 
rozwoju przyczyniają się: wady w mecha-
nizmach reakcji odporności wrodzonej, 
wady w mechanizmach reakcji odporno-
ści nabytej, i wady w funkcjonowaniu ba-
riery skóry (67).

U psów i kotów, podobnie jak u człowie-
ka, wady wrodzonego układu immunolo-
gicznego związane są z nieprawidłowym 
działaniem receptorów rozpoznających 
wzorce molekularne, w  tym receptorów 
Toll-podobnych oraz peptydów przeciw-
bakteryjnych. Zaburzenia odporności na-
bytej u psów wiążą się ze zwiększonym wy-
twarzaniem przeciwciał klasy IgE w od-
powiedzi na alergeny środowiskowe oraz 
zwiększeniem liczby komórek dendrytycz-
nych w skórze. Ponadto często w nacieku 
komórkowym pojawiają się limfocyty T, 
a w niewielkiej ilości limfocyty B. U kotów 
obserwuje się zarówno zwiększoną liczbę 
limfocytów T CD4+ oraz CD8+, jak i wzrost 
komórek dendrytycznych w skórze. Istnie-
ją również duże podobieństwa w nieprawi-
dłowej ekspresji różnych genów, które peł-
nią zróżnicowane funkcje w obrębie ukła-
du immunologicznego oraz bariery skóry 
u  ludzi i psów. Z badań przeprowadzo-
nych przez Merryman-Simpsona  i wsp. 
(70) za pomocą mikromacierzy wynika, 
że ekspresja 54 spośród 22 000 genów jest 
znacznie zmieniona w skórze psów cho-
rych na atopowe zapalenie skory w porów-
naniu do skóry psów zdrowych. Co więcej, 
16 wśród 54 genów wykazuje zwiększo-
ną bądź zmniejszoną ekspresję zarów-
no w skórze zmienionej, jak i niezmienio-
nej u psów z atopowym zapaleniem skóry 
w porównaniu do psów zdrowych. Podob-
ne dane otrzymali Wood i wsp. (71) za po-
mocą mikromacierzy oraz analizy ilościo-
wej real-time PCR, gdyż ekspresja 11 spo-
śród 20 badanych genów była zmieniona 
w skórze atopowej w porównaniu ze skórą 
zdrową u ludzi. Zatem geny o zmienionej 
ekspresji w obrębie funkcjonowania układu 
odpornościowego skóry odgrywają istotne 
znaczenie w patogenezie atopowego zapa-
lenia skóry zarówno u ludzi, jak i u psów.

Pierwsze objawy atopowego zapale-
nia skóry obserwowane są u psów między 
6 miesiącem a 3 rokiem życia zwierzęcia 
(70). Natomiast u kotów pierwsze objawy 
kliniczne pojawiają się w wieku od 6 do 
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24 miesięcy (66). Najbardziej charaktery-
stycznym objawem u obu gatunków zwie-
rząt jest przewlekły i nawracający świąd, 
który rozpoznaje się po częstym lizaniu, 
drapaniu, wygryzaniu i ocieraniu się zwie-
rząt. Typowymi miejscami występowania 
zmian skórnych u psów i kotów są głowa 
i szyja (głównie okolice oczu, warg, brody), 
uszy, brzuszna powierzchnia ciała (szyja, 
pachy, pachwiny) oraz kończyny (prze-
strzenie międzypalcowe, nadgarstek). Za-
równo u ludzi, jak i psów oraz kotów z ato-
powym zapaleniem skóry zaobserwowano 
predyspozycje do występowania wtórnych 
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych skóry 
wywołanych przede wszystkim przez Sta-
phylococcus aureus i Malassezia pachyder-
matis. Zakażenia wtórne często stanowią 
nierozpoznaną przyczynę świądu u psów 
i kotów. Brak rozpoznania zakażeń skór-
nych może przyczyniać się do niewłaści-
wego i nadmiernego leczenia preparatami 
przeciwzapalnymi (71, 72).

Rozpoznanie atopowego zapalenia 
u psów i kotów jest trudne przede wszyst-
kim ze względu na brak typowych obja-
wów lub cech charakterystycznych dla tej 
choroby. W rozpoznawaniu atopowego 
zapalenia skóry u psów wykorzystuje się 
kliniczne kryteria diagnostyczne podane 
przez Willemsego i Prelauda, które są uży-
teczne w badaniach klinicznyh i prakty-
ce klinicznej mimo ograniczeń w zakresie 
czułości i swoistości, jednak ich stosowa-
nie jest wciąż dyskusyjne (73, 74). Ostat-
nio oprócz kryteriów diagnostycznych 
Willemsego i Prelauda stosuje się opisane 
przez Favrota (75). Natomiast u kotów nie 
określono jeszcze żadnych kryteriów roz-
poznawania choroby. Diagnostyka atopo-
wego zapalenia skóry u psów i kotów opie-
ra się przede wszystkim na wykluczaniu in-
nych chorób przebiegających ze świądem, 
m.in. alergicznego pchlego zapalenie skó-
ry alergii lub nietolerancji pokarmowej czy 
dermatozy psychogennej (76).

Leczenie atopowego zapalenia skóry 
jest trudne, długotrwałe i  służy popra-
wieniu komfortu życia. Zwalczanie świą-
du w atopowym zapaleniu skóry można 
dokonać poprzez: 
1)  eliminację alergenów ze środowiska lub 

w otoczeniu psa (trudne do wykonania), 
2)  immunoterapię swoistą poprzez poda-

wanie wyciągów alergenów podskórnie 
(metoda z wyboru), 

3)  immunoterapię nieswoistą lub leczenie 
farmakologiczne, 

4)  zwalczanie wtórnych zakażeń bakteryj-
nych i grzybiczych. 
Warto pamiętać, że w  leczeniu psów 

istnieje efekt placebo i wynosi około 9% 
w odniesieniu do świądu związanego z ato-
powym zapaleniem skóry. Efekt ten powi-
nien być wzięty pod uwagę podczas badań 
klinicznych. 

Leczenie atopowego zapalenia skóry 
u psów i kotów zależy od nasilenia obja-
wów klinicznych, czasu trwania choroby 
oraz preferencji właściciela. Najczęściej 
leczenie obejmuje unikanie alergenu (eli-
minacja pierza i tkanin, które są źródłem 
roztoczy kurzu domowego, usuwanie ple-
śni za pomocą preparatów antyseptycz-
nych i przeciwgrzybicznych) i leczenie ob-
jawowe świądu. Należy jednak pamiętać, 
że każdy przypadek jest inny, a kluczem 
do skutecznego leczenia atopowego za-
palenia skóry może być zastosowanie te-
rapii skojarzonej, która łączy leczenie po-
wikłań, eliminację ewentualnego alerge-
nu, swoistą immunoterapię alergenową 
oraz leczenie objawowe.

Podsumowanie

Mimo licznych badań patogeneza atopowe-
go zapalenia skóry wciąż pozostaje niewy-
jaśniona. Wiadomo jednak, że przyczyną 
jej występowania nie jest wyłącznie upo-
śledzenie reakcji układu immunologiczne-
go, lecz także – a może przede wszystkim 
– współdziałanie czynników genetycznych 
i środowiskowych. 

Czynniki genetyczne wpływają na zabu-
rzenia w funkcjonowaniu bariery skórnej, 
czego skutkiem są objawy kliniczne, takie 
jak intensywny świąd, zapalenie skóry, co 
umożliwia wnikanie alergenów i substan-
cji drażniących oraz predysponuje do za-
każeń i kolonizacji przez mikroorganizmy. 

Poznanie aktywacji receptorów Toll-po-
dobnych i ich ścieżek sygnałowych pozwa-
la na zrozumienie na poziomie molekular-
nym mechanizmów działania odporności 
wrodzonej i nabytej u ludzi i zwierząt. Po-
nadto możliwość wykrywania związków 
pomiędzy polimorfizmami w genach ko-
dujących TLR a innymi elementami bio-
rącymi udział w odpowiedzi układu od-
pornościowego wydają się kluczowe do 
diagnostyki chorób alergicznych, w  tym 
atopowego zapalenia skóry.
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