8-

Kæledyr
Ifølge Lene Boysen,
dyrlæge med speciale
i dermatologi, er
øregangsbetændelse et
hyppigt følgesymptom
på allergi.

Røde øjne hos hunde kan være et tegn på
allergi – præcist som hos mennesker.

Kløe og infektioner
kan være tegn på allergi
De fleste mennesker tænker formentlig på lopper, når en hund vedvarende klør
sig. Men årsagen til den irriterende kløe skyldes ofte allergi, som ubehandlet kan
medføre infektioner og være til stor gene for hunden
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irka hver tiende hund i Danmark har allergi, og hovedparten af tilfældene skyldes husstøvmider og lagermider. Det
anslår dyrlæge Lene Boysen,
der har speciale i dermatologi og er indehaver af en hudklinik for hund og kat i Virum.
Hun fortæller, at symptomerne på allergi er
kløe og luftvejssymptomer som fx øjne, der
rinder i vand og en næse, der løber.
”Derudover er hunde med allergi mere
tilbøjelige til at få infektioner i huden. Man
kan også se små knopper i huden, men de
skyldes, at hunden slikker sig overdrevet
meget på samme sted. Rød hud og kløe er
de primære symptomer, og betændelse er
følgesymptom, fordi hunden klør og slikker sig,” siger Lene Boysen.
Hun ser ofte hunde i sin klinik med
øregangsinfektioner som følge af allergi.
Det er et meget typisk følgesymptom på
allergi, da øregangen er et snævert sted
med hud hele vejen ind til trommehinden
– et rigtig godt miljø for svampe og bakterier, og sammen med en øget produktion
af ørevoks er der virkelig grobund for infektioner, når huden her bliver irriteret.

Forebyg med vask
Husstøvmider trives i omgivelser med høj
luftfugtighed som fx senge, tæpper, puder og kurve, og de kommer med hunden
ind, når den har været ude. Faktisk er det

KATTE FÅR OGSÅ ALLERGI
Ifølge Lene Boysen gælder alle de
samme symptomer på allergi for katte
som for hunde. Men hun påpeger,
at man ikke bør vaske sin kat eller
spraye noget på pelsen, for katten vil
så få øget opmærksomhed på dette
sted – og slikke præparatet af igen.
Derfor er kløestillende piller eller indsprøjtninger til behandling af allergien
de bedste måder at hjælpe katten på.

husstøvmidernes ekskrementer, som både
mennesker og dyr reagerer på med snøft
og kløe, når de har allergi.
”Det er en god idé at give hunden et
bad en gang om ugen, så husstøvmiderne
og ekskrementer bliver vasket ud af pelsen. Og så er det jo rigtig godt at forebygge med udluftning og rengøring af hjemmet,” siger Lene Boysen og fremhæver,
at man bør begrænse antallet af tæpper
i kurven:
”Vi dyrlæger kan jo sagtens anbefale,
at hundeejeren køber en gummimåtte til
hunden, men det handler også om livskvalitet og den relation, man gerne vil have til
sit dyr. Så hvis alle de her skrappe tiltag
går ud over forholdet mellem hund og ejer,
må man i stedet for finde en løsning, der

fungerer. Og det kan fx være at vaske hundens tæpper mindst en gang om ugen ved
60 grader.”

Kløens placering indikerer årsag
Hvis man lægger mærke til, at hunden begynder at klø sig, er det vigtigt at notere sig,
hvor det klør på hunden, og hvornår kløen er
begyndt. Det har dyrlægen nemlig brug for at
vide for at kunne stille en diagnose. Kløe kan
fx være forårsaget af skab, men så vil de kløende områder ofte være andre end ved allergi. Kløen kan også skyldes lopper, og derfor
vil dyrlægen sikre sig, at
hunden er velbehandlet
mod lopper, inden man
taler om allergi.
Først når diagnosen allergi er stillet ved de kliniske
undersøgelser, kan
dyrlægen foretage en
allergitest ved hjælp
af en blodprøve eller
priktest.
”Vi kan ikke bare
tage en blodprøve og
konstatere allergi ud
fra den, for 10-20 % af
alle hunde vil slå ud på
prøven, selvom de ikke har
allergi. Og testen er også
kun relevant, hvis man øn-

sker at behandle med hyposensibilisering,
en slags ”vaccination”, hvor man finder ud
af, hvad hunden er allergisk over for, og udsætter den for små doser af stoffet, så den
langsomt vænner sig til det. Behandlingen
er ret god, men alene allergitesten koster
mellem 3000 og 5000 kroner, og herefter
skal man regne med et par tusinde kroner
årligt i behandling,” siger Lene Boysen.

Afhjælp kløen
Et alternativ til hyposensibilisering er at
behandle symptomerne med kløestillende
præparater i tabletform. Der findes forskellige tabletter på markedet med fordele og
ulemper, som man må afklare med sig selv
og eventuelt i samarbejde med dyrlægen.
Herudover har fiskeolie i kosten gode
egenskaber for huden, om end det i sig
selv ikke kan få kløen til at forsvinde,
så der er altså flere knapper at
skrue på, hvis man vil afhjælpe allergiafledte gener for
sin hund.
”Men det er vigtigt at
stille den rigtige diagnose,
for hvis man udelukkende
behandler følgesymptomer som infektioner, så
risikerer man at få et overforbrug af antibiotika og
efterhånden resistente bakterier,” siger Lene Boysen.

