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Ipp i wsp. wykazali przed ponad 20 laty, że podawany proﬁlaktycznie paracetamol zmniejsza
miejscową i układową odpowiedź ustroju
na szczepionkę DPT-IPV.1 Rok później podobne
wyniki uzyskali Lewis i wsp., którzy proroczo podsumowali uzyskane przez siebie wyniki, stwierdzając, że „działanie przeciwzapalne powszechnie
stosowanego paracetamolu może niekorzystnie
wpływać na wytwarzanie swoistych przeciwciał
ochronnych”.2 W prezentowanym badaniu wykazano, że obecnie, dzięki zastąpieniu pełnokomórkowych szczepionek DTP szczepionkami DTaP,

niepożądane reakcje poszczepienne, takie jak wysoka gorączka występują rzadko, co potwierdza
potrzebę zebrania i przeanalizowania danych,
umożliwiających sformułowanie rozsądnych
zasad postępowania. Chociaż przesłanki dla
proﬁlaktycznego stosowania leków przeciwgorączkowych w celu zapobiegania gorączce poszczepiennej lub jej zmniejszania wydają się jasne,
to jednak coraz więcej danych wskazuje, że może ono być nieuzasadnione, a ponadto prowadzić
do działań niepożądanych.
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Pytanie: Czy ryzyko wystąpienia atopii w dłuższej
obserwacji wśród dzieci i młodych dorosłych jest
mniejsze w przypadku kontaktu z sierścią psa
i kota?
Typ zagadnienia: Związek przyczynowy
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe
W Kanadzie i Nowej Zelandii zrealizowano badanie, w którym oceniono związek między posiadaniem w dzieciństwie kota lub psa a rozwojem
atopii. Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study objęto 1037 osób urodzonych
między kwietniem 1972 a marcem 1973 roku.
W pierwszej ocenie, przeprowadzonej w wieku 3 lat, uczestniczyło 91% dzieci spełniających
kryteria włączenia. Kolejne obserwacje przeprowadzano w wieku 5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 26
i 32 lat. Informacje o posiadaniu psa w wieku 3, 5, 7 i 9 lat uzyskano retrospektywnie od
rodziców w tracie wizyty przypadającej na ukończenie 9 lat. W wieku 18, 21, 26 i 32 lat o posiadanie psa lub kota pytano bezpośrednio
uczestnika badania.
W wieku 7 i 18 lat zbierano wywiad na temat
występowania atopii u rodziców badanego.
W wieku 7, 9, 11 i 13 lat pytano o palenie tytoniu przez rodziców. Dodatkowe zmienne doty86 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 5, Październik 2010

czyły karmienia naturalnego, palenia tytoniu
w wieku dorosłym i liczby osób zamieszkujących
z badanym pod jednym dachem. W wieku 13
i 32 lat wykonywano testy skórne typu prick dla
najczęstszych alergenów. Związek między posiadaniem kota lub psa w dzieciństwie a rozwojem
atopii oceniano metodą regresji logistycznej.
Dla 66% badanych (688/1035) uzyskano zarówno dane z okresu dzieciństwa, jak i z okresu
dorosłości. Tylko 17 (2,5%) badanych nigdy nie
posiadało kota ani psa. Nie stwierdzono różnic
między częstością posiadania kota lub psa
w dzieciństwie między grupą badanych, których
rodzice mieli atopię, a tymi, których rodzice jej
nie mieli.
Ryzyko atopii w wieku 13 lat było znacznie
mniejsze u badanych, którzy w wieku 9 lat posiadali w domu zarówno kota, jak i psa
(OR=0,61; 95% PU 0,37-0,99, p=0,045), ale
związek tracił istotność statystyczną po uwzględnieniu występowania atopii u rodziców badanego, palenia tytoniu przez rodziców badanego,
statusu socjoekonomicznego rodziny i zagęszczenia lokatorów w miejscu zamieszkania. Posiadanie tylko jednego ze zwierząt nie było związane
ze zmniejszeniem ryzyka atopii. Posiadanie zarówno kota, jak i psa było ponadto związane ze
znacznie mniejszym ryzykiem uczulenia na kurz
domowy, trawy i sierść kota.
Do 32 roku życia ryzyko atopii było znacznie
mniejsze u osób, które w wieku dorosłym, w którymkolwiek momencie, posiadały w domu zarówno kota, jak i psa w porównaniu z osobami,
które w wieku dorosłym nie posiadały żadnego
ze zwierząt lub miały tylko jedno z nich

(OR=0,57; p=0,015). Odmiennie niż w dzieciństwie ochronny wpływ posiadania w wieku
dorosłym zarówno kota, jak i psa był większy
u osób, których rodzice cierpieli na atopię w porównaniu z osobami, których rodzice nie mieli
atopii. Opisana zależność stwierdzona u dorosłych, których rodzice mieli atopię, była statystycznie istotna również po uwzględnieniu palenia
tytoniu przez rodziców, palenia tytoniu przez
badanego, zagęszczenia lokatorów w domu badanego, karmienia naturalnego, statusu socjoekonomicznego i posiadania kota lub psa
w dzieciństwie. Autorzy podsumowują uzyskane wyniki stwierdzając, że między kontaktem
z kotem i psem istnieje zależność synergiczna,
która jest związana z mniejszym ryzykiem rozwoju atopii.
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Hipoteza higieniczna zakłada, że czystsze, uboższe w alergeny środowisko może odpowiadać za wzrost częstości występowania alergii
u dzieci. Poznano wiele czynników, które mogą indukować alergię, ale równocześnie wykazano, że ekspozycja na duże stężenia
endotoksyn, na przykład przez kontakty ze
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zwierzętami, może w pewnym stopniu chronić
przed rozwojem alergii.1
Endotoksyna jest to lipopolisacharyd znajdujący się w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Stężenie endotoksyn jest większe
w środowiskach, w których hodowane są zwierzęta gospodarskie: krowy, konie i świnie. Flora
fekaliów dużych zwierząt stanowi niezwykle bogate źródło endotoksyn. Endotoksyny znajdują
się również w kurzu domowym, w zanieczyszczeniach środowiska zewnętrznego oraz w powietrzu. Endotoksyny w małym stężeniu silnie
stymulują odpowiedź immunologiczną Th1-zależną (proﬁl niealergiczny), natomiast brak ekspozycji na endotoksyny we wczesnym
dzieciństwie może prowadzić do nasilenia odpowiedzi immunologicznej Th2-zależnej (proﬁl alergiczny).
Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że
kontakt z kotami i psami we wczesnym dzieciństwie zmniejsza ryzyko chorób alergicznych
i uczuleń. Wyniki powyższego badania sugerują,
że do ochrony przed wystąpieniem atopii do 13
roku życia niezbędny jest kontakt danej osoby zarówno z kotem, jak i psem. W innych badaniach
wykazano, że posiadanie psa może mieć silniej-
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sze działanie ochronne niż posiadanie kota. Interesująca jest obserwacja, że występowanie atopii u rodziców nie wpływało na rozwój atopii
do 13 roku życia u dziecka, ale w istotny sposób
korelowało z jej rozwojem w późniejszym okresie – w 32 roku życia.
Chociaż wyniki badań sugerują, że kontakty
ze zwierzętami mają działanie ochronne, nie można jeszcze zalecać posiadania psa w ramach
proﬁlaktyki atopii. Jest to pierwsze badanie wskazujące na zależność między ochroną przed atopią
a posiadaniem w domu zarówno kota, jak i psa.
Niezbędne są duże prospektywne badania epidemiologiczne, w których zostaną uwzględnione
różne zmienne.
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W aktualnym wydaniu zamieszczono także notatkę dotyczący zoonoz związanych z kontaktem ze zwierzętami domowymi, między innymi
egzotycznymi [AAP Grand Rounds,
2010;23(3):30-36]. Zwierzęta są wszechobecne w amerykańskich gospodarstwach domowych, co sugeruje, że ich posiadanie przynosi
korzyści emocjonalne i ﬁzyczne.2 Powyższe ba-

danie, zrealizowane w Nowej Zelandii, sugeruje, że posiadanie w domu zarówno kota, jak
i psa może zmniejszyć ryzyko atopii. Czekamy
na potwierdzenie powyższych obserwacji, zanim zaczniemy przepisywać naszym pacjentom, zagrożonym rozwojem chorób
alergicznych, recepty na zwierzęta domowe.
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