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sa vo svojom prostredí bude 
opäť cítiť dobre. K zlepšeniu 
môže dôjsť už po niekoľkých 
týždňoch, ale niekedy až po 
niekoľkých mesiacoch terapie.  
U viac ako 70% spôsobí táto 
forma terapie významné 
zlepšenie alebo úplné vy-
miznutie príznakov. Keďže 
alergie nie sú vyliečiteľné, 
v prípade úspechu by sa 
mala alergénšpecifická tera-
pia aplikovať celoživotne. V 
zriedkavých prípadoch sa 
môžu vyskytnúť vedľajšie 
účinky, ktoré sa ale spravidla 
prejavujú len ako krátkodobé 
zhoršenie príznakov a dajú 
sa zvládnuť upravením dáv-
kovania Vaším veterinárom. 
Je potrebné vziať do úvahy, 
že alergia je celoživotné 
ochorenie, ktoré je nielen 
neliečiteľné, ale môže byť aj 
dedičné. Len presná znalosť 
vyvolávajúcich substancií, vy-
hýbanie sa týmto alergénom 
a alergénšpecifická terapia  
prispejú k významnému 
zlepšeniu kvality života Vášho 
psa. 
Pre cielenú terapiu potrebuje 
veterinár presné a spoľahlivé 
výsledky laboratórnej analýzy. 
Preto spolupracuje s firmou 
LABOKLIN. Spolu s Vaším 
zverolekárom sa Vám podarí 
dospieť k správnej diagnóze, 
zahájiť vhodnú terapiu, a tak 
dosiahnuť optimálnu kvalitu 
života Vášho zvieraťa.

Alergény sú známe, 
čo ďalej?

Terapiou voľby je vyhýbanie 
sa spúšťacím alergénom. 
V prípade alergie na blchy  
alebo na krmivo je to relatívne  
jednoduché a takisto je to  
jediný spôsob terapie. Vhod-
ná diéta a adekvátny protiblší 
manažment vedú k úspechu. 
Pri alergii na pele a roztoče je 
väčšinou nemožné vyvarovať 
sa alergénov. U alergií, ktoré 
zvieraťu spôsobujú ťažkosti 

len krátky čas v roku, je 
možná pomoc podávaním 
rôznych liekov počas tohto 
obdobia. 
V prípade celoročných sym-
ptómov sú vedľajšie účinky 
liekov príliš závažné. Ak ide o 
atopickú dermatitídu (alergiu 
na byliny, trávy, pele, hmyz a 
roztoče), mali by sme zvážiť 
alergénšpecifickú imunotera-
piu (ASIT, hyposenzibilizácia).  
Pre alergénšpecifickú imu-
noterapiu sa vyrobia roztoky  
individuálne pre každé  
zviera na základe výsledkov 
alergických testov. Obsahujú 
malé množstvá alergénov 
(substancií, na ktoré Vaše 
zviera reaguje alergicky). 
Počas niekoľkých týždňov 
sa tieto alergény injikujú 
Vášmu zvieraťu v pomaly 
rastúcich koncentráciách a 
intervaloch. U väčšiny psov 
vedie takýto postup k vyššej 
tolerancii alergénov, ktoré 
spúšťajú ochorenie. Váš pes 
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Servis
Tento a ďalšie informačné letáky nájdete na našich webových  
stránkach

Alergie  
= hypersenzitívne reakcie 

Alergie sa môžu 
prejavovať  mierne, alebo 
aj výrazne negatívne 
ovplyvniť kvalitu života

Najdôležitejšie 
symptómy
svrbenie a kožné zmeny v 
rôznej forme a rozsahu

Výskyt symptómov v 
závislosti od alergie
nástup možný už u 
šteňaťa alebo naopak, u 
seniora, sezónny alebo 
celoročný, v určitých 
lokalizáciách (tvár, labky, 
medziprstia) alebo po 
celom tele

Najčastejšie príčiny u 
psov
blchy, prachové roztoče, 
pele, zložky krmiva

Diagnostický postup
vylúčenie ostatných 
ochorení, presná 
anamnéza, kožné alebo 
krvné testy, eliminačná 
diéta

Podozrenie na 
alergiu na krmivo 
hnačka, vracanie, časté 
vylučovanie stolice

Základ každej 
diagnostiky
precízna analytika a 
laboratórne vyšetrenia v 
dobrom, renomovanom 
laboratóriu 

Rýchly prehľad

Alergie u psa
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ako napr. WHWT, boxer,  
retríver a nemecký ovčiak viac 
postihnuté. Prvým nápadným 
príznakom je silné svrbenie. 
Zmeny na koži a srsti, ako sú 
začervenanie, chrasty, lysé 
miesta, sa spravidla objavia  
až po nástupe svrbenia.  
Vznikajú následkom svrbenia  
a často sú sekundárne  
infikované baktériami alebo 
kvasinkami.

Tieto zmeny pozorujeme  
hlavne v oblasti tváre a na  
labkách (predovšetkým v  
medziprstí). Môžu sa vysky-
tovať aj chronické zápaly uší. 
U niektorých zvierat dochádza  
k alergickým ochoreniam 
dýchacieho systému, resp.
zápalom spojoviek. Pri alergii 

na blchy je ochorenie situo-
vané väčšinou v zadnej časti 
a okolo koreňa chvosta. U 
zvieraťa alergického na zložky 
krmiva sa môžu vyskytovať aj 
hnačka, vracanie a častejšia 
stolica. Môžu to byť aj jediné 
príznaky. 

Keďže svrbenie a kožné 
zmeny môžu spôsobovať 
aj iné ochorenia, pokúsi sa 
ich Váš veterinár cielenými 
vyšetreniami  vylúčiť. Aké 

vyšetrenia sú vhodné, rozhod-
ne Váš zverolekár na základe  
typu zmien na koži Vášho 
zvieraťa. Môže odobrať stery,  
odtlačky a vzorky chlpov 
na diagnostiku baktérií a 
plesní/kvasiniek. Ďalšími 
možnosťami sú vyšetrenie 
kožného zoškrabu na parazity  
alebo zaslanie kožného  
bioptátu do laboratória.  
Iné ochorenia sa dajú 
diagnostikovať krvnými 
vyšetreniami. Po tom, čo  
veterinár vylúči ostatné  
ochorenia prichádzajúce do 
úvahy, zaháji ďalšie kroky v 
alergénodiagnostike. V pod-
state rozlišujeme dva postupy: 
kožné testy a krvné testy.

Kožné testy
Zvieraťu sa do kože injikujú 
rôzne alergény (pele, roztoče 
atď.). Na základe zmien v 
mieste vpichu môže veterinár 

zistiť, či ide o 
alergickú reak-
ciu na ten ktorý 
alergén, alebo 
nie.

Krvné testy
Pri niektorých alergiách sa  
v krvi vyskytujú protilátky  
proti alergénom (t.j. látkam, 
ktoré spúšťajú alergie). Tieto  
protilátky je možné v krvi 
stanoviť. Preto pre tento typ 
testu potrebuje veterinár  

vzorku krvi  
Vášho zvieraťa. 
Vzorku odošle  
do laboratória na  
krvné alergické  
testy. Ani jeden  

Alergia (=hypersenzitívna  
reakcia) je ochorenie s 

rozličnými dôsledkami pre 
Vášho psa. Principiálne ide o 
prehnanú reakciu imunitného 
systému. Môže sa prejavovať 
veľmi rôznorodo. Nie je  
prenosná na človeka.

Najdôležitejším symptómom 
u psa je svrbenie a v ďalšom 
priebehu sekundárne sa  
vyskytujúce rôznorodé zme-
ny na koži. Alergie môžu byť  
relatívne neškodné, v  
masívnej forme však vedú k 
závažnému narušeniu kvality 
života Vášho zvieraťa.

Existuje veľa foriem alergií s 
rozličnými spúšťačmi. Preto 
aj spôsoby terapie sa rôznia. 
Pre rýchlu a účinnú pomoc pre 
Vášho psa je potrebná presná 
diagnóza.

Najčastejšie príčiny alergií 
sú blchy, domáce roztoče, 
pele a zložky krmiva. Existujú  
moderné a obzvlášť precízne 
metódy vyšetrenia, pomocou 
ktorých zistíme, čím trpí Váš 
pes. S takýmito informáciami  
bude môcť Váš veterinár  
pravdepodobne Vášmu zvie-
ratku pomôcť a uľaviť mu. 
Porozprávajte sa o týchto 
špeciálnych postupoch so 
svojím zverolekárom. 

Prvé znaky alergie

Alergia na
blchy
Prvými oporný-
mi bodmi sú 
miesto a čas 
výskytu. Pokiaľ 
sú symptómy 

najvýraznejšie na jar a v lete, 
môžu byť spúšťačmi pele. 
Výskyt prejavov ochorenia 
až do neskorej jesene často  
poukazuje na alergiu na blchy.

Alergia na 
prachové
roztoče
Alergia na pra-
chové roztoče 
sa prejavuje 

počas celého roka. Symptómy 
sa môžu zhoršovať, keď zviera 
napr. spí v spálni. Dbajte preto 
na prostredie, v ktorom je Váš 
pes.

Alergia na krmivo
V tomto prípade je možné 
nájsť priamu súvislosť s 
kŕmením. Avšak ťažkosti sa 

môžu objaviť oneskorene, 
aj niekoľko dní po kŕmení.  
To veľmi často sťažuje  
rozpoznanie priamej spojitosti.  
Zmena jednej značky krmiva  
na druhú alebo zmena  
príchute spravidla nevedú k  
zlepšeniu. Správnym začiatkom  
diagnostiky je dôkladné zhod-
notenie životných podmienok 
zvieraťa veterinárom.

Symptómy
Prvé príznaky sa zvyčajne  
objavia vo veku 6 mesiacov až 
3 roky. Výnimku predstavuje  
alergia na krmivo, ktorá sa 
môže prejaviť už v šteňacom 
veku alebo naopak, až u veľmi 
starých psov. Na alergie môžu 
ochorieť psy všetkých plemien.  
Avšak vzhľadom na to, že 
vloha pre alergie môže byť aj 
zdedená, sú niektoré plemená,  

z testov nemôže byť 
využívaný univerzálne.

Váš zverolekár vyberie 
najvhodnejší test pre Vášho 
psa a kriticky vyhodnotí jeho 
výsledok.

Zvláštnosti  

Alergia na krmivo
Ide o ťažko diagnostikovateľné 
ochorenie. Imunitný systém 
gastrointestinálneho traktu  
reaguje u každého psa 
inak. Spoľahlivá diagnóza je 
možná prostredníctvom tzv. 
eliminačnej diéty. Vyžaduje 

100%-nú dôslednosť majiteľa  
a je len veľmi ťažko 
realizovateľná v domácnosti 
s deťmi, staršími ľuďmi alebo  
viacerými zvieratami. Pre  
diagnózu je bezpodmienečne 
nutné dodržiavať zákaz  
podávania akéhokoľvek 
krmiva okrem veterinárom 
predpísanej diéty. Samozrej-
me, v záujme zdravia Vášho 
zvieraťa. Eliminačná diéta 
trvá niekedy až tri mesiace. 
V tomto čase môže zviera 

jesť len špeciálne krmivo 
alebo doma uvarenú stravu. 
Špeciálne diéty sú dostupné 
u veterinára. Ohľadne doma 
pripravenej diéty Vám poradí 
Váš zverolekár. 

Pokiaľ symptómy počas diéty  
zmiznú, bola za ochorenie 
pravdepodobne zodpovedná 
nejaká zložka predchádza-
júceho krmiva. V ďalšom kro-
ku sa opäť skrmuje pôvodná 
strava (provokačná diéta). 
Opätovný výskyt symptómov 
potom potvrdí prítomnosť  
alergie na krmivo.

Prostredníctvom vyšetrenia 
krvi je možné dokázať  

protilátky proti rôznym 
zložkám krmiva. Toto 
vyšetrenie pomôže Vám a 
Vášmu veterinárovi vybrať 
vhodné zložky krmiva do 
diéty. Avšak existujú formy  
neznášanlivosti potravy, ktoré 
nie sú podmienené alergicky. 
To znamená, že sa netvoria 
protilátky. V takých prípadoch  
sa diagnóza dá stanoviť 
výlučne pomocou diéty. 

Alergia je, keď je 
  Vám na zbláznenie. 
Váš pes Vám to ale 
     nedokáže povedať.
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