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Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
MARTA KIEÆ-WIERCZYÑSKA
Instytut Medycyny Pracy, ul. w. Teresy 8, 90-950 £ód
Przedstawiono obraz kliniczny i najczêstsze przyczyny alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.
Porównano dane o czêstoci uczulenia kontaktowego na poszczególne alergeny w Europie Zachodniej z danymi w orodkach
polskich (Warszawa, Gdañsk, £ód). Omówiono czêstoæ uczulenia i ród³a nadwra¿liwoci na metale (chrom, kobalt,
nikiel), formaldehyd, zwi¹zki chemiczne wchodz¹ce w sk³ad gumy, ¿ywice epoksydowe, akrylany, substancje zapachowe
i aminy aromatyczne. Przedstawiono aktualne opinie na temat uczulenia kontaktowego u osób z atopi¹.

Nadwra¿liwoæ kontaktow¹ powoduj¹ liczne
proste zwi¹zki chemiczne o masie cz¹steczkowej poni¿ej
500 daltonów. Wywo³uj¹ one reakcjê alergiczn¹ typu
komórkowego.
Uczulenie kontaktowe, wykrywane na podstawie
dodatnich wyników testów naskórkowych (p³atkowych
- patch tests), jest przyczyn¹ alergicznego kontaktowego
zapalenia skóry (allergic contact dermatitis ACD),
inaczej wyprysku kontaktowego. Zmiany skórne cechuj¹
siê nasilonymi objawami wysiêkowymi, takimi jak rumieñ, obrzêk, pêcherzyki, nad¿erki, ogniska s¹czenia
(ostre kontaktowe zapalenia skóry) lub objawami
zliszajowacenia skóry - zgrubienie naskórka, z³uszczanie,
pêkniêcia (przewlek³e kontaktowe zapalenie skóry).Czêste
s¹ postacie porednie, w których wspó³istniej¹ objawy
ostrego i przewlek³ego zapalenia. Zmianom chorobowym
towarzyszy wi¹d, zwykle wyprzedzaj¹cy pojawienie siê
wykwitów chorobowych, dotycz¹cy równie¿ skóry
pozornie niezmienionej, utrzymuj¹cy siê po ust¹pieniu
objawów skórnych. Typowe umiejscowienie zmian
skórnych to powierzchnie grzbietowe r¹k, przedramiona
po stronie zginaczy, niekiedy stopy i twarz. Rozsiane
ogniska ACD powstaj¹ czêsto w przypadku obecnoci
alergenu w powietrzu rodowiska (airborne dermatitis).
Obraz histopatologiczny ACD jest charakterystyczny, cechuje siê obrzêkiem (spongioza) i przerostem
warstwy kolczystej naskórka (akantoza), niepe³nym
rogowaceniem (parakeratoza) oraz naciekami
limfocytarnymi w górnych warstwach skóry w³aciwej.
Rodzaje nadwra¿liwoci, odczyny krzy¿owe
Uczulenie mo¿e mieæ charakter jednowa¿ny
(jednowartociowy) lub wielowa¿ny (wielowartociowy).
Alergiê jednowa¿n¹ powoduj¹ pojedyncze zwi¹zki
chemiczne, wielowa¿n¹ - liczne. Do alergii wielowartociowej zalicza siê nadwra¿liwoæ mnog¹,
jednoczesn¹ i wspó³istniej¹c¹. Liczne ró¿ne alergeny

zawarte w odmiennych przedmiotach, wyrobach,
surowcach, pó³produktach mog¹ powodowaæ zmiany
skórne jednoczenie (nadwra¿liwoæ jednoczesna - simultaneous sensitization) lub w ró¿nych okresach czasu
(nadwra¿liwoæ mnoga - multiple sensitization). Uczulenia
mnogie i jednoczesne s¹ charakterystyczne dla alergii
pozazawodowej (kosmetyki, leki, odzie¿). Nadwra¿liwoæ
wspó³istniej¹c¹ (concomitant sensitization) wywo³uj¹
alergeny wchodz¹ce w sk³ad tego samego produktu lub
surowca. Uczulenie powstaje jednoczenie lub po pewnym
czasie. Alergia tego typu jest czêsta w warunkach
zawodowych (np. uczulenie na zwi¹zki chromu i kobaltu
obecne w cemencie lub na przyspieszacze i antyutleniacze
zawarte w mieszance gumowej).
Zjawisko uczulenia krzy¿owego (cross reaction)
powstaje w wyniku podobieñstwa budowy chemicznej
alergenów lub ich metabolitów. Mechanizmy
immunologiczne ustroju nie s¹ w stanie odró¿niæ
zwi¹zków chemicznych o zbli¿onej budowie. Pacjent
reaguje odczynem zapalnym na kontakt z ró¿nymi
produktami (tworzywa sztuczne, wybielacze optyczne,
guma, farby, lakiery, kosmetyki). Uczulenie krzy¿owe
powoduj¹ przede wszystkim zwi¹zki chemiczne
zaliczane do tzw. para-grupy (parafenylenodiamina,
kwas paraaminobenzoesowy, leki znieczulaj¹ce
miejscowo, sulfonamidy, barwniki azowe).
Najczêstsze alergeny kontaktowe
Rodzaj i czêstoæ uczulenia kontaktowego zale¿y
od wielu czynników, zw³aszcza od rozpowszechnienia
alergenów w rodowisku zawodowym i pozazawodowym,
a tak¿e od indywidualnych predyspozycji badanych. Dane
dotycz¹ce tego zagadnienia pochodz¹ce z ró¿nych krajów
i regionów ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, obserwuje siê równie¿
okresowe zmiany czêstoci uczulenia w tych samych
orodkach (tab. I). Podobnie jak w krajach wysoko
uprzemys³owionych obserwujemy w £odzi wzrost
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Tabela I. Czêstoæ uczulenia kontaktowego (%) na podstawowe alergeny w Europie Zachodniej i w Polsce
Alergen

Chrom
Kobalt
Nikiel
Formaldehyd
Parafenyleno-diamina
Terpentyna
Balsam peruwiañski
Tiuramy

Europa

Polska

Zachodnia

Warszawa
1991

Gdañsk
1981-1987

6,0
8,0
20,0
6,0
3,0
1,0
12,0
2,5

10,3
5,5
7,6
3,7
5,3
0,8
4,3
1,1

25,7
12,8
5,8
16,5
4,4
4,7
1,5
0,6

uczulenia na nikiel, zw³aszcza u kobiet, ale dopiero od
1994 r. metal ten najczêciej powoduje nadwra¿liwoæ
(u kobiet i mê¿czyzn ³¹cznie). Do tego czasu chromiany
otwiera³y listê najczêstszych alergenów. Notujemy
ponadto wzrost alergii na zwi¹zki chemiczne wchodz¹ce
w sk³ad gumy (tiuramy) oraz na formaldehyd, a tak¿e
spadek nadwra¿liwoci na terpentynê [1,2].
Alergia na metale
Nikiel
Jest alergenem najczêciej powoduj¹cym
uczulenie u kobiet, zw³aszcza m³odych [3].
Nadwra¿liwoæ powstaje w wyniku stycznoci z bi¿uteri¹,
metalowymi czêciami maszyn, narzêdziami, monetami,
kopertami i bransoletkami zegarków, oprawkami
okularów, sprz¹czkami, guzikami, ig³ami, no¿yczkami,
no¿ami i naczyniami kuchennymi. Pierwotn¹ przyczyn¹
alergii jest zwykle przek³uwanie uszu i noszenie tanich
metalowych kolczyków [4]. Nikiel wchodzi w sk³ad wielu
stopów metali. Stal zawiera od 0,5 do 30% niklu, bia³e
z³oto 10-15%, stopy niklowo-srebrowe 10-15%, niklowomiedziowe 30%. Stopy ma³o odporne na korozjê uwalniaj¹
³atwo du¿e iloci niklu i s¹ silnie alergizuj¹ce. Stal
nierdzewna o du¿ej zawartoci siarki ³atwiej uwalnia nikiel
ni¿ stal o niskiej zawartoci tego pierwiastka [5].
W powstawaniu nickel dermatitis odgrywaj¹ te¿ rolê
w³asnoci osobnicze potu. Pot z wy¿sz¹ zawartoci¹
chlorków posiada silniejsze w³asnoci koroduj¹ce.
Jakkolwiek nikiel czêciej uczula pozazawodowo istniej¹
równie¿ ród³a uczulenia zawodowego (k¹piele
galwanizerskie, elektromodelowanie, stycznoæ
z narzêdziami i czêciami maszyn, katalizatory niklowe
stosowane w przemyle chemicznym i spo¿ywczym).
Stwierdzono ponadto, i¿ zatrudnienie w zawodach
wymagaj¹cych sta³ego kontaktu z wod¹ i rodkami
chemicznymi sprzyja uwalnianiu niklu i wch³anianiu przez
zmacerowan¹ skórê. Dotyczy to sprz¹taczek, salowych,
fryzjerek, pracownic gastronomii. Trudnoci orzecznicze
w diagnostyce chorób zawodowych dotycz¹ kobiet, które
uczuli³y siê w wyniku stycznoci z metalow¹ bi¿uteri¹,
a jednoczenie pracuj¹ w nara¿eniu na kontakt z metalami

£ód 1976-1995 (1991-1995)
kobiety
mê¿czyzni
ogó³em
14,3 (11,5)
13,8 (15,8)
15,5 (22,8)
5,6 (7,9)
2,6 (3,3)
1,3 (0,6)
1,5 (1,8)
1,5 (2,6)

25,9 (19,5)
15,3 (15,4)
4,5 (4,8)
5,2 (8,0)
3,6 (6,2)
1,9 (1,5)
1,5 (2,2)
1,5 (3,7)

20,2 (15,1)
14,6 (15,6)
9,8 (14,8)
5,4 (8,0)
3,1 (4,6)
1,6 (1,0)
1,5 (2,0)
1,5 (3,1)

i cierpi¹ na wyprysk r¹k, który powsta³ póniej ni¿ zmiany
chorobowe w miejscu przylegania przedmiotów
osobistego u¿ytku [6]. Wykazano, ¿e zawodow¹
ekspozycjê na nikiel mo¿e odzwierciedlaæ stê¿enie metalu
w p³ytkach paznokciowych r¹k. Zale¿y ono od wielkoci
ekspozycji, a nie od czasu jej trwania. Zawartoæ
pierwiastka w paznokciach powy¿ej 8 µg/g wiadczy
o pewnej ekspozycji zawodowej, a od 1 do 8 µg/g o prawdopodobnej [7].
Wch³anianie niklu z pokarmem i wod¹ lub przez
uk³ad oddechowy mo¿e zaostrzaæ zmiany skórne,
powodowaæ potnicê r¹k lub wysiewy uogólnionej
osutki [8]. Metal obecny jest w wiêkszych ilociach
w rolinach str¹czkowych, orzechach, czekoladzie,
kakao, niektórych rybach, owocach morza, piwie, winie
(zw³aszcza czerwonym), ¿ywnoci konserwowanej
w metalowych opakowaniach.
Chrom
Uczulenie na zwi¹zki chromu jest najczêstsz¹
przyczyn¹ zawodowego wyprysku kontaktowego.
Alergia dotyczy g³ównie mê¿czyzn. W ostatnich latach
spada czêstoæ tej nadwra¿liwoci, co zwi¹zane jest
z popraw¹ warunków pracy w budownictwie, wiêksz¹
automatyzacj¹ czynnoci oraz obni¿eniem zawartoci
alergizuj¹cych zwi¹zków chromu w cemencie [9].
W Polsce równie¿ liczba uczulonych zmniejsza siê,
jakkolwiek nadal stosuje siê cement z du¿¹ zawartoci¹
uczulaj¹cych chromianów, wi¹zaæ to mo¿na z regresj¹
gospodarcz¹ w budownictwie.
Najsilniejsze w³asnoci uczulaj¹ce ma chrom
szeciowartociowy, który ³atwo dyfunduje przez b³ony
biologiczne. Zwi¹zki trójwartociowe s¹ s³abo wch³aniane
i s³abiej uczulaj¹. Chrom metaliczny nie alergizuje. G³ówne
ród³a nara¿enia zawodowego na chrom to: cement, piaski
formierskie, zu¿yte smary i oleje przemys³owe, p³yny
galwanizerskie, rodki do garbowania skóry, popio³y
powstaj¹ce przy spalaniu wêgla, chromianka do mycia szk³a
laboratoryjnego, odczynniki do badania jakoci mleka,
ch³odziwa, rodki do impregnacji drewna, p³yny
antykorozyjne, farby podk³adowe, lakiery, gazy i dymy
spawalnicze [10,11]. Pozazawodowo chrom mo¿e uczulaæ
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w wyniku stycznoci z wyrobami ze skóry garbowanej,
a tak¿e z zapa³kami, farbami i barwnikami. W ostatnich
3 latach obserwujemy wzrost czêstoci uczulenia na chrom
u kobiet - pracownic s³u¿by zdrowia [12].
Chromiany powoduj¹ d³ugotrwa³e utrzymywanie
siê zmian skórnych. Uczulenie powstaje po kontakcie
z niewielkimi ilociami alergenu stanowi¹cymi czêsto
zanieczyszczenie ró¿nych produktów przemys³owych, co
niekiedy powoduje trudnoci w ustaleniu ród³a
alergizacji.
Kobalt
Alergia na kobalt zwykle wspó³istnieje
z uczuleniem na chrom u mê¿czyzn i na nikiel u kobiet.
Izolowane uczulenie na ten metal jest rzadkie, opisywane
u osób z metalowymi po³¹czeniami koci. Zawodowa
ekspozycja na kobalt wystêpuje w przemyle metali
twardych i przy produkcji ¿ywic poliestrowych.
Pierwiastek ten wchodzi w sk³ad farb ceramicznych
i barwników tekstylnych. Dominuje pogl¹d, ¿e kobalt
zawarty w cemencie nie ma w³asnoci pierwotnie
uczulaj¹cych. Powodem tego jest s³aba rozpuszczalnoæ
tlenku kobaltu w pocie i brak mo¿liwoci przenikania przez
naskórek. Jednak u oko³o po³owy pracowników
budownictwa z uczuleniem na chrom dochodzi do
nadwra¿liwoci wspó³istniej¹cej na ten metal. Czêst¹
alergiê na kobalt u tych osób wyjaniano tworzeniem siê
rozpuszczalnych soli kobaltu po po³¹czeniu z wolnymi
aminokwasami wysiêku pêcherzyków z wczeniej
powsta³ych zmian skórnych. Uwa¿a siê, ¿e wtórna alergia
na kobalt powoduje bardziej uporczywy przebieg
wyprysku oraz, ¿e zmiany skórne czêciej dotycz¹
skóry r¹k.
Rtêæ
Mimo istotnego nara¿enia na rtêæ (produkcja
insekcytydów, fungicydów, papieru, farb, bi¿uterii, sody
kaustycznej, wype³nienia dentystyczne z amalgamatu,
konserwanty szczepionek, niektórych leków i p³ynów do
odka¿ania soczewek kontaktowych) objawy kliniczne
alergii nie s¹ czêste. Opisywano kontaktowe zapalenie
skóry u lekarzy stomatologów, pomocy stomatologicznych, pielêgniarek nara¿onych na rtêæ metaliczn¹.
Informowano o pozazawodowych zmianach chorobowych
spowodowanych amalgamatem, zasypkami oraz maciami
zawieraj¹cymi rtêæ. Ostatnio uwagê badaczy skupia
alergizuj¹ce dzia³anie organicznych po³¹czeñ rtêci
stosowanych jako konserwanty szczepionek. Do takich
nale¿y mertiolat (thimerosal, thiomersal) - sól sodowa
etylortêciotiosalicylanu. Do uczulenia dochodzi podczas
szczepieñ ochronnych, zw³aszcza przeciwko b³onicy,
tê¿cowi, krztucowi, wirusowemu zapaleniu w¹troby
i wirusowemu zapaleniu mózgu. Wytwórnia Surowiec
i Szczepionek w Krakowie produkuje równie¿ Catalet alergen py³kowy do swoistej immunoterapii chorych,
zawieraj¹cy thimerosal [13].
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Czêstoæ alergii na mertiolat wród
280 pracowników s³u¿by zdrowia w £odzi, szczepionych
przeciw ¿ó³taczce zakanej, wynosi blisko 10% [12].
Dyskutowane s¹ skutki kliniczne takiego czynnego
uczulenia, a zw³aszcza mo¿liwoæ wyst¹pienia
odczynów miejscowych lub ogólnych po powtórnym
szczepieniu lub po podaniu anatoksyny, tolerancja
thimerosalu z innych róde³, mo¿liwoæ wyst¹pienia
reakcji krzy¿owych z nieorganicznymi po³¹czeniami
rtêci lub rtêci¹ metaliczn¹. Stwierdzono, ¿e u wiêkszoci
osób szczepionych i uczulonych na mertiolat nie
obserwuje siê ¿adnych objawów. U niektórych jednak,
w miejscu powtórnego szczepienia wystêpuj¹ bardziej
nasilone zmiany miejscowe, niekiedy nawet uogólnione.
Wystêpowa³y równie¿ objawy zapalne po zastosowaniu
leków zawieraj¹cych konserwant oraz uogólnione
zapalenie skóry po kontakcie z rtêci¹ metaliczn¹ [14].
Aldehyd mrówkowy (formaldehyd)
Uczulenie na ten zwi¹zek chemiczny powstaje
przede wszystkim u pracowników s³u¿by zdrowia,
przemys³u metalowego i w³ókienniczego. Czêstoæ
alergii u personelu medycznego ze zmianami skórnymi
siêga 14% w materiale Instytutu Medycyny Pracy (IMP).
Mimo ograniczenia nara¿enia na formalinê w zak³adach
s³u¿by zdrowia, nie obserwujemy spadku tej
nadwra¿liwoci. W ostatnim piêcioleciu uczulenie
wzros³o nawet o 3% w stosunku do lat wczeniejszych
[15]. Wyjanienie tej obserwacji jest trudne. Wyniki
naszych badañ wskazuj¹ na rzadkoæ odczynów
krzy¿owych w obrêbie aldehydów, a zw³aszcza reakcji
krzy¿owej formaldehydu z silnie uczulaj¹cym
glutaraldehydem, który obecnie wchodzi w sk³ad wielu
preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach
i gabinetach lekarskich [16]. Byæ mo¿e obecnoæ aldehydu
mrówkowego, w niektórych jeszcze stosowanych u nas
rodkach odka¿aj¹cych, oraz jego czêste dodawanie do
preparatów dezynfekcyjnych w latach ubieg³ych, jest
przyczyn¹ tak czêstej nadwra¿liwoci. Nie mo¿na równie¿
wykluczyæ udzia³u czynników pozazawodowych.
Formaldehyd jest obecny w klejach, tworzywach
sztucznych, tkaninach, rodkach czyszcz¹co-pior¹cych.
Uczulenie pracowników przemys³u metalowego
powstaje w wyniku stycznoci z konserwantami
ch³odziw do skrawania metali uwalniaj¹cymi ten
zwi¹zek, a przemys³u w³ókienniczego podczas pracy
w stycznoci z chemikaliami do apretury tkanin.
Zwi¹zki chemiczne wchodz¹ce w sk³ad gumy
Wyprysk kontaktowy powoduj¹ przyspieszacze
wulkanizacji (akceleratory) i zwi¹zki przeciwstarzeniowe
gumy (antyutleniacze). Do silnych alergenów z pierwszej
grupy nale¿¹ tiuramy i tiokarbaminiany, obecne m.in.
w rêkawicach ochronnych, ponadto tiazole (zw³aszcza
merkaptobenzotiazol), pochodne guanidyny i tiomocznika.
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Niektóre tiuramy i tiokarbaminiany znalaz³y zastosowanie
równie¿ jako rodki ochrony rolin. Jeden z tiuramów
obecnych w wyrobach gumowych to tak¿e rodek do
leczenia alkoholizmu (disiarczek czteroetylotiuramu). Do
grupy antyutleniaczy nale¿¹ pochodne parafenylenodiaminy zawarte w oponach, dêtkach, uszczelkach, a tak¿e
pochodne chinoliny. W latach 1989-1994 uczulenie na
przynajmniej 1 z alergenów gumy dotyczy³o 3%
pacjentów IMP, najczêciej alergizowa³y: zwi¹zek
N-izopropylo-N-fenylo-parafenylenodiamina i disiarczek
czterometylotiuramu [17]. Obserwujemy znacz¹cy wzrost
czêstoci uczulenia na gumê rêkawiczek chirurgicznych
wraz z powszechnoci¹ ich stosowania w zak³adach s³u¿by
zdrowia.
¯ywice epoksydowe
¯ywice epoksydowe znalaz³y zastosowanie jako
farby, emalie, lakiery antykorozyjne, ¿ywice lane, kleje,
kity, tworzywa warstwowe ³¹czone z w³óknem szklanym.
Uczulaj¹ ¿ywice (epidiany), a tak¿e utwardzacze
(trietyleno-czteroamina, etylenodiamina, N-fenylenodiamina, bezwodniki kwasów karboksylowych, zw³aszcza
ftalowego i maleinowego), plastyfikatory (ftalan dibutylu),
reaktywne rozcieñczalniki (etery monoglicydowe,
zw³aszcza eter fenylowoglicydowy). Powoduj¹ one
ciê¿kie zmiany wypryskowe, czêsto rozsiane, utrzymuj¹ce
siê przez d³u¿szy czas, mimo przerwania stycznoci
z nimi [18]. 20% przypadków wyprysku zawodowego
rozpoznanego w £odzi spowodowane by³o przez ¿ywice
epoksydowe [10].
¯ywice akrylowe
Alergia zawodowa na ¿ywice akrylowe dotyczy
pracowników stomatologii (techników i lekarzy),
ortopedów, osób obs³uguj¹cych mikroskopy elektronowe,
stykaj¹cych siê z ¿elami do elektroforezy, malarzy
i drukarzy. Uczulenie pozazawodowe opisywano
u pacjentów stosuj¹cych wyroby z tworzyw akrylowych
(protezy i mosty stomatologiczne, soczewki kontaktowe,
aparaty s³uchowe) lub leczonych systemem wch³aniania
leku przez skórê (TTS). Alergizuj¹ kleje stosowane do
przyklejania sztucznych paznokci (uczulenie czêciej
opisywane w USA ni¿ w Europie). Uczulaj¹ pochodne
kwasu akrylowego i kwasu metakrylowego - akrylany
i metakrylany. Silniejsze dzia³anie uczulaj¹ce maj¹
nowoczesne monomery i kopolimery stosowane
w stomatologii ( dimetakrylan etylenoglikolu, metakrylan
2-hydroksyetylu, metakrylan 2-hydroksypropylu, epoksy
akrylany, akrylany uretanowe) ni¿ wczeniej u¿ywany
w protetyce metakrylan metylu [20]. Akrylany powoduj¹
powstawanie charakterystycznych zmian na opuszkach
palców r¹k, ze z³uszczaniem i g³êbokimi pêkniêciami
naskórka.

Balsam peruwiañski i substancje zapachowe
Balsam peruwiañski jest produktem pochodzenia
rolinnego, dawniej szeroko stosowanym jako substancja
zapachowa kosmetyków oraz dodatek do leków
pobudzaj¹cych ziarninowanie (oparzenia, owrzodzenia
podudzi), leków dentystycznych, syropów przeciwkaszlowych, czopków doodbytniczych. Doniesienia
o czêstym uczuleniu kontaktowym spowodowa³y
ograniczenie jego u¿ycia. Mimo to balsam peruwiañski
pozostaje nadal jednym z wa¿niejszych alergenów.
Czêciowo jest wskanikiem uczuleñ na substancje
zapachowe. Oko³o po³owa pacjentów uczulonych na te
produkty reaguje w testach p³atkowych na balsam [21].
Pod wzglêdem chemicznym jest on mieszanin¹ wielu
zwi¹zków, które wystêpuj¹ tak¿e w naturalnych olejkach
eterycznych b¹d w syntetycznych kompozycjach
zapachowych. G³ówne alergeny balsamu to benzoesan
koniferylu, który mo¿e ulegaæ konwersji w engenol, kwas
i alkohol cynamonowe. Oprócz kosmetyków, sk³adowe
balsamu mog¹ zawieraæ skórki owoców cytrusowych,
gumy do ¿ucia, lody, herbaty i tytonie zapachowe, niektóre
napoje (cola, wermuty, likiery), przyprawy spo¿ywcze
(cynamon, godziki, curry, pieprz). Czêste s¹ reakcje
krzy¿owe z kitem pszczelim.
W kosmetykach uczulaj¹ g³ównie substancje
zapachowe. Jest ich ponad 5 tysiêcy, jednak tylko kilka
podstawowych powoduje wiêkszoæ przypadków
uczulenia na perfumy. Na substancje zapachowe reaguje
6-11% pacjentów dermatologicznych. Uczulaj¹ przede
wszystkim: absolut mchu dêbowego, izoeugenol, aldehyd
cynamonowy, hydroksycitronellal [21]. W materiale
IMP, uczulenie na substancje zapachowe stwierdzamy
czêciej u pracowników s³u¿by zdrowia, ni¿
u pracowników innych grup zawodowych.
Aminy aromatyczne
Do zwi¹zków chemicznych, tzw. para-grupy
nale¿y wiele alergenów daj¹cych odczyny
krzy¿owe [22]. S¹ nimi barwniki, zw³aszcza farby do
w³osów i barwniki tekstylne, antyutleniacze gumy, leki
(sulfonamidy, rodki znieczulaj¹ce miejscowo),
wywo³ywacze fotografii barwnej. Uczulenie na
parafenylenodiaminê, g³ówny przedstawiciel para-grupy,
dotyczy blisko 6% kolejnych pacjentów badanych
w IMP, przy czym uczulenie czêciej dotyczy mê¿czyzn
ni¿ kobiet.
Uczulenie kontaktowe u osób z atopi¹
Przez wiele lat dominowa³a opinia o rzadszym
wystêpowaniu alergii kontaktowej u osób atopowych.
Zmiany kliniczne u atopików ³¹czono wy³¹cznie
z dzia³aniem dra¿ni¹cym rodowiska. Atopicy istotnie
s¹ predysponowani do powstawania zapalenia skóry
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z podra¿nienia (irritant contact dermatitis) [23]. Jednak
nowsze badania wykaza³y, ¿e obni¿ona zdolnoæ takich
pacjentów do eksperymentalnego uczulenia na
dwunitrochlorobenzen (DNCB) dotyczy³a g³ównie osób
bêd¹cych w aktywnej, ostrej fazie atopowego zapalenia
skóry, by³a zjawiskiem przejciowym, ulegaj¹cym
normalizacji wraz z popraw¹ stanu klinicznego [24].
Doniesienia ostatnich lat wskazuj¹ na podobn¹ czêstoæ
uczulenia kontaktowego u pacjentów z atopi¹ i osób
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z populacji generalnej [25,26]. Nasze badania wskazuj¹
nawet na predysponuj¹c¹ rolê atopii w powstawaniu
uczulenia kontaktowego na podstawowe sk³adowe
rodków odka¿aj¹cych [27,28].
Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego
Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka dofinansowywanego
przez Komitet Badañ Naukowych w latach 1998-2001. Zadanie nr SPR
O4.10.9 pt. Ustalenie zasad diagnostyki i profilaktyki zawodowego
zapalenia skóry u osób nara¿onych na aldehydy stosowane w przemyle
chemicznym. Kierownik zadania: dr hab. M.Kieæ-wierczyñska
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MARTA K IEÆ-WIERCZYÑSKA
Summary
The clinical picture and the most frequent causes of occupational contact dermatitis has been reported.
Data on the incidence of allergic contact dermatitis in the West Europe have been compared with the data
obtained from three Polish (Warsaw, Gdañsk, £ód) centres. Frequency of allergic reations and sources
of sensitization to metals (chromium, cobalt, nickel), formaldehyde, rubber compounds, epoxy resins,
acrylates and aromatic amines have been reported. Current opinions on contact dermatitis in atopic
patients have been presented.

