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Alergie w dzisiejszych czasach to coraz powszechniejsze zjawisko. Coraz częściej dopada
ona nie tylko dorosłych, ale też i dzieci. Często atakowany jest układ oddechowy i skóra,
dlatego w przypadku takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
Zwłaszcza w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na zwierzątko domowe, które te objawy
wzmacnia. Jakie są przyczyny i objawy alergii na psa u dziecka? W jaki sposób możemy
leczyć objawy uczulenia na psa? Poznajmy przyczyny, objawy i sposoby leczenia uczulenia
na psa u dziecka.

Uczulenie na psa objawy
Uczulenie na psa jest coraz częściej spotykaną alergią w społeczeństwie. Jednym z
najsilniejszych alergenów jest naskórek psa – zawiera on nawet do 29 białek alergennych.
Niestety, mimo przekonania, że to sierść psa uczula – nie istnieją rasy, które nie wywołują
alergii. Sierść psa może uczulać ze względu na fakt, że zawiera na sobie białka alergenowe z
gruczołów łojotokowych i skóry a nawet śliny. Głównymi czynnikami wywołującymi objawy
alergii na psy są:
Can f 1 (alergen większy) – odpowiada za 52–70% alergii,
Can f 2 (alergen mniejszy) – wywołuje 20–33% alergii,
Can f 3 – powoduje reakcję alergiczną u 35–48% chorych,
Can f 4 – odpowiada za 60% alergii,
Can f 5 – odpowiada za 70% alergii.

Alergia na psa – przyczyny
Alergia w głównej mierze spowodowana jest upośledzeniem układu odpornościowego. W
konsekwencji układ odpornościowy uwalnia różne substancje do krwi, odpowiadające za
rozwój reakcji alergicznej i wystąpienie określonych objawów. W efekcie po kontakcie z
alergenem wytwarzany jest czynnik, który utrudnia oddychanie, może powodować skurcze
mięśni oskrzelowych czy reakcje typu zapalnego, jak pokrzywka na skórze alergika. Alergia
może dopaść każdego – nie ma określonych przyczyn jej występowania, dlatego warto być
uważnym na objawy i reagować jak tylko coś nas zaniepokoi.

Uczulenie na psa – objawy
Bardzo często objawy alergii na psa przypominają objawy uczulenia na pyłki – rzadziej
spotyka się objawy alergii kontaktowej – na przykład w przypadku polizania dziecka przez
psa. Wśród najczęściej spotykanych objawów alergii wymienia się:
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Łzawienie oczu,
Alergiczne zapalenie spojówek,
Wyprysk alergiczny,
Katar i kichanie,
Wysypkę i świąd,
Kaszel lub trudności w oddychaniu.
Należy pamiętać, że reakcje alergiczne mogą pojawić się również po paru godzinach lub
dniach – nie muszą wystąpić przy bezpośrednim kontakcie z psem – wszystko zależy tutaj od
wrażliwości danego organizmu. Jednak w przypadku silnej alergii atak może rozwinąć się już
po kilkudziesięciu sekundach od kontaktu ze zwierzęciem.

Na czym polega leczenie alergii na sierść?
Jak w przypadku każdej alergii, najlepszym lekarstwem jest wykluczenie alergenu ze
środowiska, czyli w tym przypadku unikanie kontaktu z psami, które alergię wywołują. Jeśli
jednak nasza pociecha upiera się na posiadanie czworonoga, sytuacja nie jest przegrana. Po
odpowiedniej diagnostyce – testach alergicznych oraz dopasowaniu leków
przeciwalergicznych – oraz przy zachowaniu odpowiedniej higieny – częstym wietrzeniu
pomieszczeń oraz zachowaniu czystości w mieszkaniu może ułatwić dostosowanie się
organizmu do obecności alergenu.
Kolejnym znanym sposobem leczenia alergii na psa są odczulania, czyli immunoterapia.
Niestety ze względu na swoją niską skuteczność nie jest ona zalecana. Taka metoda leczenia
uczulenia na psa jest jednak możliwa i może zminimalizować objawy.

Czy mając uczulenie na psa można mieć czworonoga?
Dlatego, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, wiele osób – szczególnie dzieci – marzy o
posiadaniu tego zwierzaka w domu, mimo objawów alergii. Trudno jednak wyobrazić sobie
życie z przewlekłym katarem, ropiejącymi oczami i trudnościami z oddychaniem. Należy
jednak pamiętać, że życie ze zwierzęciem nawet w przypadku małego alergika w wielu
przypadkach jest możliwe – warto pamiętać, że ludzie uczuleni na kurz również funkcjonują,
a kurz przecież jest wszechobecny. Dodatkowo przy zachowaniu odpowiedniej higieny
mieszkania oraz regularnym wyczesywaniu psa możemy ograniczyć ilość obecnych
alergenów a tym samym zmniejszyć objawy alergii. Jeśli jednak chodzi o maluszka, którego
objawy alergii będą męczyć dużo bardziej niż osobę dorosłą, warto skonsultować wszystko z
lekarzem i nie nadużywać zdrowia naszego dziecka.
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Promowane

Pchły u psa

Jak się liczy wiek psa?

Wycie psa

Temperatura psa

Jaki pies dla dzieci?

