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Streszczenie
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest klasycznym przykładem późnej reakcji nadwrażliwości typu IV, którą mediują limfocyty 
efektorowe CD4+ Th1. Rozwój alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (ACD) jest następstwem ekspozycji na działanie 
małocząsteczkowych substancji (hapteny). Obecnie ACD jest jedną z najczęstszych chorób zawodowych. Występowanie alergii kontaktowej 
na co najmniej jeden czynnik w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej dochodzi do 19,5% dla różnych grup wiekowych. Klasyczna 
egzematyczna postać ACD manifestuje się jako rumień, naciek, nadmierne rogowacenie, obrzęk i pęcherze, którym towarzyszy świąd. 
Modelem zwierzęcym ACD jest reakcja nadwrażliwości kontaktowej (CS). Składa się ona z dwóch następujących po sobie etapów: indukcja 
(faza aferentna) i wywołanie (faza eferentna). W trakcie pierwszego kontaktu z haptenem powstają swoiste limfocyty efektorowe (Tef), które 
są rekrutowane do miejsca ponownej ekspozycji na hapten. W tym artykule przedstawiono mechanizmy immunologiczne leżące u podstaw 
ACD, opierając się na modelu CS.

Abstract
Allergic contact dermatitis is classical example of late hypersensitivity type IV reaction, which is mediated by CD4+ Th1 effector cells. 
Allergic contact dermatitis (ACD) develops after exposure to low molecular weight substances (haptens). At the moment ACD is one of the 
most common occupational diseases. The prevalence of contact allergy in Western Europe and North American countries to at least one agent 
reaches up to 19.5% in different age groups. Classical eczematous form of ACD manifests as an erythema, infiltration, hyperkeratosis, 
swelling and blisters, accompanied by itching. 
Animal model of ACD is contact sensitivity reaction (CS). It consists of two following stages: induction (afferent phase) and elicitation 
(efferent phase). First contact with hapten results in induction of antigen-specific effector T-cells (Tef), which are recruited to a site of 
subsequent  exposure to hapten. This review discusses immunological mechanisms that underline ACD, based on a CS model. 
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Skróty:  ACD - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry; ATP - adenozyno-5’-trifosforan; CLA - receptor zasiedlania skóry; 
CS - nadwrażliwość kontaktowa (ang. Contact Sensitvity); DAMP - sygnały zagrożenia; DC - komórka dendrytyczna; dDC - skórne komórki 
dendrytyczne; DNCB - dinitrochlorobezen; DNFB - dinitrofluorobenzen; IL - interleukina; LC - komórka Langerhansa; 
MMP - metaloproteinaza macierzy; OX - oksazolon; PRR - receptory rozpoznające wzorce; ROS - reaktywne formy tlenu; 
siRNA - interefrencyjne RNA; Tc - limfocyt cytotoksyczny; Tef - limfocyt T efektorowy; Th - limfocyt pomocniczy; TNF – czynniki martwicy 
guza; TNP-Cl - chlorek pikrylu (chlorek trinitrofenylu); UVA – promieniowanie ultrafioletowe A
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