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contaet dematitis
Summary

contact dermatitis occurs at the site of contact wit
into irritant and al|ergic types. Allergic contact
a sensitized individual after contact rvith the a

skin by an irritant, i.e. a chemical or physicat agent that produces cell damage if apPlied for a sufficientlY long

period in a sufficiently high concentration.

tlhxT.TT."J
cell (APC) (10,

12, ż0).
Częśó yłagzeniem

do białek , metale na-

tomiast n zblaŁkami,
ale mo dyfikuj ą i ch struktu r ę przestr zenną ( 1 6).

W ACD możnawyróżnlć dwie następujące po sobie

Ępie CD4 (T CD4-) (16,20).'-Faza 
uczulenia w nadwrazliwości kontaktowej roz-

lujący tworzen
granulocyte -
(GM-CSF), int
oraz zaliczana
16,20). kluczową rolę
odgryw spadek ekspre-
siilzas E, cza5teczka
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skóry (contact dermatitis - CD)
je ymreakcjętej tkankinabezpo-
ś, substancji drażniącej lub aler-
genu. Problem ten opisano przede wszystkim u ludzi,
ńatomiast stosunkowo mało jest informacji dotyczących
występowania kontaktowego zapalenta skóry u zwie-

niemożliwe (16).
Alergi czne kontaktowe zap alenle skory nazy w ane też

nadwraŹhwo ścią kontaktową (contact hypersensitivity),

rnokin (20), eakcja
immun owied bezpo-
średni mi, tj. owymi
substancjami chemicznymi, takimi jak: związki niklu,
chromu, sole niektórych metali, toksyny bluszczu, dębu
oraz dwunitrochlorobenzen (DNCB ) (7, I 6, I8, 20, ż2),
Wymienion ąza
maŁe, żeby na-
skórek i łąc łka-
mi organizmu (nośnikami), apowstałe kompleksy Wzry-



adhezji komórkowej - intercellular adhesion molecule
ICAM-1, receptor zasiedlania CD44 i a6BI integry-

na) zatrzymujących KL w naskórku, umożliwia zapo-
czątkowanie migracji tych ostatnich (10, 16). Dzięki
posiadaniu na powierzchni błony komórkowej KL an-
tygenu bardzo póżnego - very late antigen 6 (VLA-6)
należącego do integrlm zrodziny B1 (10) oraz specy-
ftczny ch metal oprote inaz macier zy : matrix metall opro -
teinase - 9 (MMP-9) (10, II,19,23,24) i matrix metal-
loproteinase 3 (MMP-3) (10), przenlkająone przęz
błonę podstawną i opuszczająnaskórek. Dalej jako tzw.
komorki nieokreślone wędrują przez skórę właściwą
w kierunku doprowadz ający ch naczyit limfatycznych.
Aktywność metaloprote inaz macierzy jest prawdopo-
dobnie równięż regulowana przez TNF-a LIL-IB Q0).

Kierunek wędrówki KL przez skórę właściwą jest
wyznaczanychemotaktycznymdziałanięmcytokin, jak
np. IL-l, IL-6 i chemokin, jak IL-S, produkowanych
główni e pr zez kerutyno cfi i makro fa gi, ale także pr zez
fi broblasty. Poziom cytokin pro dukowa ny ch przez ko -
mórki mezenchymalne jest zależny od ilości IL-1 wy-
dzielanej przez keratynocyty (2). Na dojrzewających
w trakcie wędrówki komórkach Langerhansa dochodzi
tęż do spadku ekspresji receptorów dla chemokin CCR1
i CCR5 pod wpĘw ęm dzlaŁania ILI B i wzro stu ekspres-
ji receptora dla chemokin CCR7 pod wpĘrvem działa-
nia TNF-a. Jest to niezbędny warunek do odebrania
przęz komorkę sygnału ukierunkowującego. Kontakt
z anĘgenem inicjuje również wydzielanie przezl{L in-
terleukiny 1B, ktora wpĘwa nie tylko na sąsiednie kera-
tynocyty, pobldzającje do dalszej syntezy TNF-a, ale
także p oprzeż autokrynne o ddzia§rv anie w zmacnia sy g-
nał do mobilizacji i migracji komórek prezenfujących
antygen w kierunku przęznaczenia (10), Przechodzenie
pr zez śr o dbłonek nac zy h limfaty c znych uwarunkowa-
ne jest obecnościąna powierzchni tych naczyńcząstecz-
ki adhezyjnej ICAM-I. Brak tej adresyny prowadzi do
hamowania reakcji nadwrażliwości (29).

Docierające do strefy przykorowej węzła chłonnego
komórki Langerhans a wykazują w zmożoną ekspresj ę
MHC II oraz cząsteczek dodatkowych odpowiedzi
immunolog icznej,j ak: ICAM- 1 (CD54), 87- 1 (CD80),
B7-2 (CD86) i antygenlzwiązanego z czynnością lim-
focytów lymphocyte function-associated antigen
(LFA3), dzięki ktorym wchodzą w ścisĘ kontakt z dzie-
wiczymi limfocytami T pomocniczymi (T helper - Th0)
o fenotypie CD4 (20). Obecność tych cząsteczek stano-
wi tzw. II sygnał i jest niezbędna do pobudzenia limfo-
cytll. Trzeciego sygnału dostarczają cytokiny (16). łp
antygenu determinuj e produkcj ę określonych cytokin,
c o ma rw iązek z r ó żntc ow ani em dwó ch r óżny ch typ ow
komórek efektorowych. Produkowana pTzez KL inter-
leukina I2 oraz interleukina 18 wydzielana pTzęz ma-
krofagi i keratynocl.fy pobudzają produkcję IFN-7, co
sprzyja różnicowaniu i proliferacji komórek Th1, nato-
miast wzrost produkcji interleukiny 4 sprzyja podzia-
łom komórek Th2 (16,20,30). Pierwsze z ntch produ-
kĄąc IL-2, IFN-7, TNF-B, IL-3 i GM-C SĘ biorąudział
w reakcjach zapalnych typu komorkowego, a wymie-
nione cytokiny akĘwują reakcje cytotoksyczne, zapa|-

ne i nadwrazliwości opoźnionej. Uczestnicząone także
w reakcjach odrzucenia przęszczepu (15, 20).

Natomiast komórki Th2 cechuje produkcja głównie
IL-4 i IL-5, ale takżeIL-6,IL-9, IL-10,IL-I3, które to
cząste czki są zw iązane z r e g;Jacj ą s i lnych o dp owi edz i
humoralnych i alergicznych. Różnicowanie w podgru-
py Th jest ważnym etapem w wyborze mechanizmów
efektorowych (15, 20). Cytokiny komórek Thl hamują
działanię komórek Th2 i odwrotnie. Trzecia grupa ko-
mórek powstajapa w trakcie różnicowania to tzw. hap-
tenowo-swoiste komórki pamięci (9, 16,20).

Zróżnicowane komórki T sąuwalni anę zę streĄz przy-
korowej węzła chłonnego do wyprowadzających dróg
limfaĘcznych, a stamtąd do naczyńkrwionośnych. Dzię-
ki receptorowi zasiedlenia (homing receptor) znajdu-
jącemu się na powierzchni limfocytów Th i Tozpozna-
jącemu cząsteczkt adhezji ICAM-1 na śródbłonku
w miejscu zapalenia, przedostają się one w miarę po-
trzeb poprzez naczynia krwionośne do tych miejsc (9,
16,20).

Ponowna ekspozycja na alergen, dzięki komórkom
pamięci, prowadzi w ciągu kilkunastu godzin do fazy
ujawnienia i wystąpienia objawów klinicznych. U my-
szy jej maksymalne nasilenie występuje po około 48
go dzinach o d powtorne go kontakfu z aler genem i ńrzy -
muje się kilka dni, stopniowo ulegając zanikowi (12).
Podobnie jak w przebiegu pierwszej fazy, komórkiLan-
gerhans a wyłapuj ą kompleks antygen-no śnik i przedo -
stają się do skory właściwej, gdzie prezenfują go ko-
mórkom CD4* pamięci. Ta wzajemna kooperacja po-
bldza te ostatnię do produkcji IFN-7, ktory wzmaga
ekspresję ICAM-I, a następnie MHC II na powierzchni
keratynocytów i komórkach śródbłonka naczyń skor-
nych. IFN-7 aktyrłuje teżkeratynocyty do wydzielania
cytokin prozapalnych, jak IL-7,IL-6, GM-CSF oraz
chemokin, jak IL-8, białko indukowanę przez interfe-
ron (interferon inducible protein IP-10) ibiako za-
palne makrofagów (macrophage inflamatory protein -
MIP-2), które nasilają stan zapalny (I3,16,20).

W miejscu reakcji skórnej typu ACD istotne znac,zę-
nie mają efektorowe limfocyty T CD8*, rozpoznające
anĘgen w kontekście MHC klasy I. Są to limfocyty T
cytotoksyczne (Tc) i naturalni zabójcy (nafural killer -
NK). Przyciągane do miejsca zapalenia przez wymie-
nione cytokiny, limfocyty te niszcząkeratynocyĘ rły-
dzielajapjednocześnie IFN-7. Ten ostatni indukuje na
keraĘnocytach ekspresj ęcząsteczeklcAM-l i MHC II,
czyniąc j e podatnymi na atak Th CD4*.

Nieco póżniej do miejsca zapalenia przyciągane są
makrofagi, równiez aktywowanę pTzęz IFN-7 (9, 1 6).

Po około 48-72 godzinach dochodzi do wygaszenia
reakcj i. Makrofagi i keratynocfi produkuj ą pro staglan-
dynę E, ktora hamuje produkcję IL-l i lL-2.Ważnąrolę
o d grywa tęż IL - I 0 wy dzielana pr ze z p obudzone 1 imfo -
cyty T (głównie Th2), monocyĘ, makrofagi i keratyno-
cfi. Spełnia ona szereg funkcji, które w efekcie hamu-
j ą o dpowiedź immuno Io gicznątypu komórkowe go i re-
akcj ę zapalną (9, 1 5 ). Do naj ważniej s zy ch z tych funk-
cji mozna zaliczyc: hamowanie produkcji IL-z i IL-3
przezlimfocfi Th1, atakżęIL-Ia,IL-6, IL-S i TNF-a



przezmonocyty i makrofagi, hamowanie proliferacji lim-
focytów Th1 pobudzonych przez antygen oraz hamo-
wanie ekspresji cząsteczek MHC klasy II na monocy-
tachi zmniejszenie zdolności tych komórek do prezen-
tacji antygenów (9, 15).

Klinicznie a|ergiczne kontaktowe zapalenie skóry
(ACD) w formie ostrej manifestuje się wielopostacio-
wością zmlan. Często jest to zaczęrw:'enie i obrzęk
naskórka, grudki wysiękowe, drobne pęcherzykl prze-
chodzące w nadżerki, które mogą ulegac nadkazeniu
(zliszejowaceniu). W miejscu kontaktu z alergenem
w wielu przypadkach dochodzi do powstanlapęcherzy
(I 6, ż0, 22), Hi stolo gicznie ob s er-wuj e się nagromadze-
nie płynu obrzękowego w przestrzeniach zewnąttz-
komórkowych naskórka, który separując keraĘnocyty,
powoduje wydłuzenie lub rozerwanie desmosomów.
CĄ naskórek przybiera wygląd gąbkl, (spongiosis) (22).
W obrębie nabłonka, a także wokół naczyn krwio-
nośnych skóry właściwej widoczne sąkomórki nacieku
zapalnego, szczegóInie limfocyty i makrofagi. Naskó-
rek jest wypychany na zewnątrz skutkiem obrzęku i two-
rzą się w nim mikropęcherzyki (20). Uszkadzające dzia-
łanie limfocytów cytotoksycznych i makrofagow wylvo-
łuje świąd (16).

PrzewlekĘ pToces zapalny w przebiegu ACD charak-
teryzuje się lichenizacj1 czyli zgrubieniem, suchością
or az łuszczeniem naskórka. W obrazie hi stolo gicznym
obserwuje się nadmierne jego Togowacenie (hyperke-
ratosis), przetrwanie jaler komorkowych w warstwie
zr o gow aciałej naskórka (p ar aker at osls) oraz w zmożo-
ną proliferację komórek warstwy kolczystej (acantho-
sls). W obrębie lekko przerośniętej warstwy brodawko-
wej skory właściwej widoczny jest naciek limfocytów
(16,20,22),

ACD opisywano przede wszystkim u ludzi, rzadko
natomiast można spotkać w litęratlrze przypadki wy-
stępowania te go §pu zapalenia u zw ierza! (2 5 ). Co praw-
da Michaud (17) opisał przypadekkota, który vurykazy-
wał reakcję nadwrazliwości typu kontaktowego na tor-
bępolietylenową naktorej sypiał, jednak ogólnie utych
zwterząt ACD występuje sporadycznie. Nieco więcej
przypadków, bo ok. I-rc% wszystkich zapaleń skóry
obserwowano u psów (21).

Najczęściej były to reakcje nieowłosionej skóry spo-
wodowane miej scowym stosowaniem leków, uczulenie
narośliny lub ichpyłki. Opisano również zapalenie skóry
wokół warg u zwietzaJuczulonych na plastikowe miski
(25).

Występuj ap y pt zy ACD świa! moze prowadzić do s a-
mouszkodzeń skory i dołączenia się zmian wtórnych,
j Ń zakażenia gronkowc ow e (S t ap hy l o c c o cu s aur eu s), wy -

Ęsienia, strupy, przebatwienla oraz lichenizacj a (2I, 25).
Kontaktow e zapalenie skóry wywołane powtarzają-

cym się dziŃaniem czynnika drażnlącego (ICD) mani-
fesĘe się rumieniem, łagodnym obrzękięm orazłllsz-
czeniem naskórka ('7,2I, ż2). Jest ono powszechniej
spotykane ntż alergiczne kontaktowe zapalenie skory
a mimo to jego patomechanizm jest znacznie gorzej po-
znany (21). Sama .nazwa zapalenlajest pojęciem mało
precyzyjnym i niejednorodnym, gdyż skupia wszystkie

odczyny zapalne skory powstałę na tle niealergicznym,
wywołane przez dztńanie r óżny ch czynników chemicz-
nych, toksy czny ch dla komóręk naskórka. Wielokrotna
naskórna aplikacja środka drażniącego prowadzi do
kumulacji, a po przekroczeniu plogu oporności skory

na nie wystąpi. Mogąwystąpić jedynie ,ab,,rzeniamę--
tab olizmu i uszkodzenia keratynocytow, obj awiaj ące s ię
mikrouszko dzęntaminaskorka i skory właściwej (7, 18).

Powrót skóry etrów klinicz-
nych po wystap wynosi około
4 tygodnie (14), apalentaprze-
wlekłego nawet 10

Częstąprzyczyn a ICD jestkontakt sko-

ry o fizjolo gicznie czynie z zasadamt, ale
rowniez kwasy, związkt powierzchniowo czynn e, T oz-
puszczalnlkiorganiczne i inne preparaty chemiczne, jak
np. olej krotonowy czy fenol mogą drażntó skórę, pro-
wadząc do jej uszkodzenia (4,7, I8). Rozwój procesu
zapalnego, dynamika zmian i czas powrotu do zdrowia
rożnią się zależnie od charakteru czynnika patogenne-
go, jego koncentracji i czasu ekspozycji (7, 18).

cząsteczkowa, polarność oraz immunogenność. Dopro-
w adzaj ąc do uw o lni en ia z ker atyno cytów i fi brob 1 a stów
cytokin o działaniu zapalnym (TNF-a, IL-1), chemo-
takty cznym (IL - 8 ) i pro liferacyj nym (IL- 6, IL -7, IL- I 5,

GM-CSF i TGF) warunkuje on nieswoisty charakter od-
po 2,26,ż7), Te nieswoiste re-
ak ialne we wczesnych etapach
za wTreakcje zapalne wskó-
rze związane z ekspozycjąna substancje drazniące. Sub-

się w dalszym eta-

lfńttrl];''T}
lrznanę za drażniące wlłvoĘwały typowa. reakcję nad-
wrazliwości (13) - prawdopodobnie dlatego, żew prze-
biegu ICD nie dochodzi do powstania komorek pamię-
ci. Natomiast siarczan niklu, będący powszechnie zna-
nym alergenem, uzyty w wysokim stęzeniu, moze wy-
wołać ICD u osób nie wykazujących reakcji alerglcznej
na ten czynnik (16).

Nie bez znaczęnia są także uwarunkowania środowis-
kowe, geneĘczne, wiekowe i rasowe. Wpływ uwarun-
kowań genetycznych na powstanie ICD potwierdzają
Willis i wsp. (27), którzy po naskórnym zastosowaniu
5oń lalryIosiarczanu sodowego przez okres 48 godzin,
obserwowali ostrą reakcję, manifesĘącą się martwicą
komórek warstwy podstawnej i uszkodzeniem hemides-
mosomóq tylko w jednym na kilkanaście przypadków.
Natomiast Geier i wsp. (6) zauważyli, że reaktywność
skóry na 0,5oń laurylosiarczan sodowy byŁa znacznte
vuryższalatęmniż zimą co potwierdza wpb,w uwarun-
kowań środowiskowych na przebieg reakcji zapalnej.

Kontaktowe zapalenie skóry spowodowane czynni-
kiem drażniącym pojawia się często jako efekt jedno-



czesnego dzińania wielu bodźców, dlatego diagnosty-
ka kliniczna tego schorzenia jest bardzo trudna. Może
ono, podobnie jak ACD dotyczyc zarówno ludzi, jak
i zwierząt.Nierzadko przyczynązapalenia skóry palców
u psów jest niewystarczająco rozciehczony środek od-
każający do podłóg w pomieszczeniach. Podobnie ką-
panie zwierząt w niektórych szamponach moze dopro-
wadztc do powstania przewlekłego, oporne go nalecze-
nie zap alenia skóry mo szny, T akże obr o że prze ciwp che l -
ne są czasem pTzyczynązapalenia skóry szyi, a niektóre
materiały budowlane mogą wywołać stan zapalny
w okolicy międzypalcowej (25).

Srodki drażntące zdolne wlrvołać ostry przebieg ICD
ze względtt na swoje róznorodne właściwości ftzyko-
chemiczne powodują specyficzny dla siebie typ uszko-
dzeh w obrębie komórek naskórka (18). Potwierdzają
to Willis i wsp. (27),którzy wykazalt, że niektóre pre-
paraĘ wlłvołują zaburzenta w metabolizmie keratyno-
cytów i ich nieprawidłowe rogowacenie, polegające na
oddzieleniu od siebie w warstwie kolczystej poszcze-
golnych komórek o niecałkowitym i przedwczesnym
rogowaceniu, z wytworzeniem zlaren rogowych (dys-
ceratosis) oraz powstaniem tzw. okragłych komórek
(round cells). Inne natomiast, jak laurylosiarczan sodo-
wy, powodują gromadzenie się płynu obrzękowego
w pr zestr zeniach zewnaJrzkomórkowych (s p o n gi o s i s)
(18). Ważnym czynnikiem mającym wpbw na powsta-
wanie ostrego ICD jest stres oksydacyjny komórek na-
skórka spowodowany zmniej szoną aktywnością dysmu-
tazy nadtlenkowej w miejscu drażnlęnia. Pozostający
w skórze nierozŁożony, toksyczny nadtlenek nasila pro-
ces zapalny (28).

Zależnie od zastosowanego środka drażniapego może
tęż dochodzió do rożnorodnych zmian w budowie i funk-
cji komórek Langerhansa, co prowadzi do powstania
zj awiska swoistej immunotolerancj i.

Podobieństwo objawów klinicznych, obszarów wy-
stępowania i zmian w obrazie histopatologicznym skó-
ry występujących w obu typach contact dermatitis,
znacznię utrudni a p o s tawienie r ozp o znanla. Ułatwie -
niem moze być fakt, że kontaktowe zapalenie skóry spo-
wodowane czynnikiem drażniapym lokalizuj e się głow-
nie w miejscu kontaktu środka chemicznego ze skórą
natomiast alergiczne kontaktowe zapalenie skóry roz-
przestrzenia się poza granicę tego kontaktu oraz żę
w ACD spongioza jest silniej wyrńona. Jednak podsta-
wą prawidłowej diagnozy powinien być dokładny wy-
wiad, wykonanie testów skórnych w celu wykluczenia
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry a dopiero
na drugim miejscu objawy kliniczne i zmtany histopa-
tologiczne.

Pomimo doskonałych testów diagnostycznych dla
ACD i wcialrozwijających się technik histopatologicz-
ny ch, r óżnic owani e Ęch dwó ch łp ow zap alenia zar ów -
no u ludzi, j akiuzwterzaJprawdopodobnie jeszczę dŁtt-
go będzie nastręczać trudności.
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