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Alergliana bolhe
si torej v resnici niso alergidni na samega zajedavca,
deprav ponavadi govorimo
o alergiji na bolhe, pad pa na njihovo
slino, ki jo ob ugrizu spustijo v koZo. Na
zdravega psa ali madko sam ugriz ne bo
imel kdove kakinega udinka, pri alergidnih Zivalih pa se bo pojavila takoj5nja
reakcija v obliki modnega srbeZa in pordelosti ter otedene koLe. Zaradi modnega
srbenja si psi z modnim praskanjem in
grizenjem koZo 5e bolj poikodujejo, tako
da se na poSkodovani koZi lahko razmnoZijo bakterije, ki povzrodijo gnojno vnetje.
V nedavnih raziskavah so potrdili, da
je v slini vsaj petnajst razlidnih snovi, ki
lahko pri psih ali madkah povzrodijo alergidne reakcije. Vsaka od teh snovi lahko
pri obdutljivih psih sproZi alergidno reakcijo. Kljub napredku v boju proti bolham
je alergija na bolSjo slino Eevedno najpogostej5a alergidna reakcija pri psih. Zato
je prepredevanje bolhavosti odloiilnega
Pomena.
Za alergSjona bol5jo slino je znadilno,
da se pojavlja sezonsko, pad takrat, ko je
sezona bolh. Vrh sezone je ponavadi poleti, ko je tudi najved teh krvosesnih zajedavcev. Kjer pa se bolhe pojavljajo vse
leto, kar je mogode pri psih, ki Zivijo v
hi5i, se tudi alergija lahko pojavlja vse
leto. Psi, pri katerih se je pojavila alergija
na bol5jo slino, kaZejo izrazite znake srbei,a, zlasti prizadet pa je koren repa, ki
si ga neusmiljeno praskajo in grizejo. Pri
alergidnih psih lahko pik ene same bolhe
povzrodi ure ali dneve intenzivnega srbeZa in praskanja. Pri nekaterih psih se zaradi alergije na bolSji pik dlaka na korenu repa in tudi drugod po telesu modno
razreddi in stanj5a. Zaradi stalnega praskanja je dlaka polomljena, na koZi pa so
zaradi praskanja in grizenja vidne kraste

memb.
Veterinar ponavadi postavi diagnozo
alergije na bol5jo slino s kombinacijo
znadilnih vidnih koZnih sprememb in
navzodnostjo bolh. Pri postavitvi diagnoze si lahko pomaga tudi z alergijskimi
testi.
Bistvo samega zdravljenja pa je odpravljanje bolh tako pri psu, kot tudi v
njegovem domadem okolju. Pes, ki je
alergiden na bolSjo slino, ne sme priti v
stik z bolhami.
Dandanes imamo na voljo ved uiinkovitih sredstev proti bolham in drugim zunanjim zajedavcem. Pomembno je, da
natandno preberemo navodila o uporabi
in da pripravke redno nanaSamo.Vseka, kor pa nam bo o pripravkih proti bolham
I najved povedal na5 veterinar, kjer pona5 vadi lahko pripravke tudi kupimo. Veteri'f, nar pa bo po potrebi dal psu tudi sreds.i tva zoper srbeZ in de ima gnojne okuZbe,
E tudl antibiotike.
fot smo Ze omenili, je treba poskrbeti
$
tudi za domade okolje. Na psu je namret
in poSkodbe. V hujiih primerih se koZa ponavadi le manjii del bolh, velika veiitudi zadebeli in potemni. Znadilen znak,
na pa jih je v preprogah, odejah, razpoki dokazuje navzodnost bolh, so njihovi
kah, na vrtu ... Tako mora odpravljanje
iztrebki, ki se na vlaZnem robdku ali vati
bolh v okolici zajeti tako leZiSdepsa/ vse
raztopijo v rded madey'.,saj veiji del izlod- stanovanje, kjer se pes giblje alizadrLuje,
kov sestavlja prebavljena kri. Pri huje prikot tudi wt. Ta mesta je treba vedkrat odizadetih psih pa se lahko pojavi srbeZ po stiti, saj sredstva zoper bolhe ponavadi
vsem telesu, pa tudi izpadanje in redce- delujejo le na odrasle bolhe, ne pa tudi
nje dlake lahko zajame vedii del telesa, na njihove razvojne oblike. Prav tako je
koL,apaje rdeda in vneta.
treba poskrbeti za odpravljanje bolh na
Pri madkah se alergija na bolSjo slino drugih ljublj encih v gospodinj stvu.
kaLe z zelo razliinimi znaki, med drugim
Veterinarji psom z alergijo na bolSjo
se pojavi tudi tako imenovan miliarni
slino ponavadi svetujejo tudi tako imenodermatitis (majhne, pordele koZne spre- vano koZno dieto, ki je sicer namenjena
membe, ki spominjajo na krastave mo- psom z alergijo na hrano, saj s tem poskrzoljdke). Prav tako se lahko pojavijo si- bimo za hitrej5o obnovo koZe, omega-3
metridno razporejena mesta dlake, ki iz- maidobne kisline pa tudi blaLljo koZna
pada, in 5e wsta drugih koZnih spre- vnetja.
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