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Allergiás bőrgyulladások
Mint ahogy nálunk, embereknél, úgy háziállatainkban is egyre gyakoribbak
az allergiás megbetegedések. Az évnek ebben az időszakában kezdenek egyre erőteljesebbé válni az allergia tünetei, attól függően, hogy mire érzékeny
kedvencünk.

Az allergia kiváltó okai nagyon sokfélék lehetnek, leggyakrabban a külső
élősködők, bizonyos táplálékok (csirkehús, szója), vagy külső környezetei
allergének (pollen, por stb.) okozzák. A
tünetek általában a bőr kipirosodása,
vakarózás, lábvégek nyalogatása, pofa
dörzsölése. Általában bűzmirigy-gyulladással együtt jelentkezik, ilyenkor a
fenekéhez kapkod az állat vagy húzza
a hátsófelét a földön („szánkázik”).
Sokszor a vakarózás miatt másodlagos
bőrfertőzések alakulnak ki. Gyakran
jelentkezik fülgyulladás is allergiás
állatoknál, ilyenkor rázzák, vakarják
a fülüket, a fül kipirul, váladékozik. A
vékony, érzékeny bőrű, fehér szőrű kutyáknál gyakrabban előfordul, de minden állatfajban és fajtában jelentkezhet. A pontos allergén meghatározása
allergiás bőrpróbával vagy vér-teszttel

lehetséges, melyet kórházunkban is végzünk, valamint bizonyos allergének kizárásával szűkíthető a kör. Először meg
kell győződnünk róla, hogy az állat külső
parazitáktól mentes, kezelve van élősködő elleni szerrel (spot on, nyakörv). Majd
táplálék eliminációs próbát kell végezni,
mely során a táplálék allergiák kiszűrhetők. Csupán az összes allergia kb.10-15
%-a származik az ételből. Ha megbizonyosodunk a táplálék allergiáról, akkor
az állatnak élete végéig hypoallergén,
vagy attól a bizonyos allergéntől mentes
táplálékot kell fogyasztania. Kórházunkban széles választékban vásárolhatók
állatorvosi gyógytápok, allergia ellenes
samponok, gyógyszerek, kiegészítők,
bőrtápláló vitaminok. Ha így sem szűnnek meg a tünetek, akkor részletes allergia-vizsgálatot lehet kérni, majd egyedi
hyposensibiláló oldatot előállíttatni az

állat részére, valamint különböző allergia ellenes gyógyszeres kezelések
állnak még rendelkezésünkre. A kezelés a tünetek súlyosságtól és a másodlagos fertőzések jelenlététől is függ.
Sajnos az allergiára hajlamos állat (és
az ember) élete során egyre több mindenre lesz érzékeny, hangolódik át, így
az „allergia térkép” évről-évre változik, bővül, amit meg kell tanulnunk kezelni, elfogadható szinten tartani.

Dr. Szolnoki János

Szentendrei Rendelőintézet és állatkórház

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással – 8-20h-ig, (06-26-317-532
vagy 06-30-9370-863) – és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel (06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket Szentendre
központjában. Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi kedvezményekkel, házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –, kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos
lendülettel állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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