...świąd powróci pod koniec okresu pomiędzy poszczególnymi aplikacjami?
Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem weterynarii. Często wystarczy jedynie skrócić przedział czasu pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.
...terapia odczulająca jest skuteczna?
Wówczas w żadnym wypadku nie należy przerywać terapii.
Terapia powinna być kontynuowana przez parę lat, a niekiedy nawet dożywotnio. Można jednak zmniejszyć częstotliwość aplikacji, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, ponownie
ją zwiększyć. W przypadku przerwania skutecznej terapii
nastąpi stopniowy nawrót objawów, gdyż alergia jest schorzeniem nieuleczalnym. Przerwaną terapię rozpoczyna się
zupełnie od nowa, co dotyczy również testów alergicznych,
gdyż w międzyczasie – szczególnie po dłuższej przerwie
– mogło dojść do zmiany spektrum alergenów. Ponadto
dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż po przerwaniu
terapii szanse na powodzenie ponownej terapii są z reguły
mniejsze.
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Niniejszą ulotkę, a także wiele innych użytecznych informacji
znajdą Państwo na naszej stronie www.laboklin.pl
w zakładce WETINFO, również w wersji do pobrania.

Uwaga!
Plan terapii stanowi wprawdzie istotny punkt odniesienia,
lecz każde zwierzę reaguje na terapię w inny sposób.
Z tego względu u poszczególnych zwierząt może zachodzić
konieczność indywidualnego dostosowania terapii. Zaleca
się dokładną obserwację zwierzęcia, gdyż wszelkie informacje udzielone przez właściciela mogą w sposób istotny
pomóc lekarzowi weterynarii w indywidualnej adaptacji
planu terapii.
Alergia jest schorzeniem nieuleczalnym, lecz w większości
przypadków swoista immunoterapia alergenowa pozwala
ją z powodzeniem kontrolować!
Również w przypadkach, gdy terapia jest skuteczna, co
jakiś czas mogą występować fazy, w których zachodzi
konieczność stosowania dodatkowych leków, jednak dzięki
swoistej terapii alergenowej fazy te są znacznie krótsze
i rzadsze.
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W przypadku jakich schorzeń zalecane jest
stosowanie swoistej immunoterapii
alergenowej?
W przypadku atopowego zapalenia skóry. Jest ono objawem
uczulenia na trawy, pyłki drzew i bylin, roztocza kurzu domowego, roztocza spiżarniane, pleśnie, ukąszenia owadów,
sierść i złuszczony naskórek. Organizm zwierząt wykazujących dziedziczną skłonność do AZS reaguje na ww. alergeny
wytwarzając przeciwciała z grupy IgE. Rezultatem są różnego
rodzaju reakcje alergiczne, takie jak świąd, któremu towarzyszyć mogą również zmiany skórne oraz astma (dotyczy to
w szczególności kotów i koni).
Jeżeli lekarz weterynarii na podstawie próby skórnej bądź
badania krwi zdiagnozuje u naszego zwierzęcia alergię, wówczas wiadomo dokładnie, na jakie substancje uczulone jest
zwierzę. Następnym krokiem powinno być podjęcie decyzji
o rozpoczęciu leczenia w formie swoistej immunoterapii
alergenowej.

Na czym polega swoista immunoterapia
alergenowa?
„Swoista immunoterapia alergenowa polega na stopniowym
osłabianiu alergicznych reakcji organizmu zależnych od
przeciwciał IgE poprzez regularną podskórną aplikację wywołujących je alergenów przez dłuższy okres czasu w podprogowych i powoli rosnących stężeniach.”
Co to dokładnie oznacza? Z substancji, na które zwierzę
zareagowało pozytywnie podczas testu alergicznego (warunkiem jest znaczna korelacja z historią choroby i objawami
klinicznymi), sporządza się indywidualny alergenowy roztwór
odczulający (z tego względu okres oczekiwania może wynosić
od 3 do 4 tygodni). Poprzez podskórną aplikację alergenów
w stopniowo rosnącym stężeniu próbuje się uzyskać wzrost
tolerancji organizmu na działanie tychże alergenów. Terapia
jest skuteczna w 70-80% przypadków.

Przebieg terapii
Na początku terapii zachodzi nierzadko konieczność
równoległego stosowania innych leków, np. preparatów
łagodzących świąd u zwierzęcia. Zaleca się jednak, aby
równoległe stosowanie innych leków ograniczyć do niezbędnego minimum, gdyż natężenie objawów jest miernikiem skuteczności terapii, w związku z czym inne leki mogą
ograniczać jej skuteczność.

Stosowanie terapii
Swoistą immunoterapię alergenową stosuje się z reguły
w przypadkach, gdy dolegliwości związane z alergią utrzymują się u zwierzęcia dłużej niż 3-4 miesiące w roku.
Do rozpoczęcia terapii konieczny jest roztwór odczulający
w dwóch różnych stężeniach. Terapia odbywa się według
poniższych zasad:
 Na początku terapii alergeny aplikowane są raz w tygodniu, później przedział czasu pomiędzy poszczególnymi
aplikacjami można zwiększyć do 2-4 tygodni.
 Należy bardzo rygorystycznie przestrzegać przedziałów czasu pomiędzy aplikacjami. W razie przekroczenia
terminu kolejnej aplikacji terapię można kontynuować
tylko wówczas, jeżeli od jej terminu upłynął maksymalnie
tydzień czasu.
 Dokonując pierwszej aplikacji z nowego opakowania roztworu należy obserwować zwierzę przez 30-60 minut
w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji. Występują one jednak bardzo rzadko.
 Przez godzinę przed i po aplikacji zwierzę nie powinno
przyjmować pożywienia.
 W ciągu pierwszych kilku godzin po zaaplikowaniu roztworu alergenów zwierzę powinno unikać wysiłku fizycznego
(długie spacery, zabawy).
 W dniu aplikacji roztworu zwierzę nie powinno otrzymywać jakichkolwiek szczepionek.
 Buteleczki z roztworem należy przechowywać w lodówce.
 Należy odpowiednio wcześnie zamówić roztwór do terapii
podtrzymującej, aby uniknąć nawrotu objawów.

Alergeny muszą być aplikowane w regularnych odstępach
czasu w rosnących dawkach. Swoista terapia alergenowa
jest skuteczna w 70-80% przypadków, lecz na początku
terapii nie można stwierdzić, czy leczone zwierzę znajdzie
się w grupie zwierząt reagujących na leczenie dobrze bądź
bardzo dobrze, czy też należeć będzie do znacznie mniejszej liczebnie grupy zwierząt, u których terapia odnosi
mierny skutek bądź nie działa w ogóle. Terapia wymaga
dużej cierpliwości. U niektórych zwierząt poprawa następuje już po kilku tygodniach, a u innych z ostateczną oceną
skuteczności terapii należy poczekać kilka miesięcy, a
nawet rok.

Co robić, gdy...
...terapia nie przynosi poprawy lub gdy objawy po uzyskaniu początkowej poprawy ponownie uległy pogorszeniu?
Należy skontaktować się z lekarzem weterynarii, gdyż w
grę może wchodzić zupełnie inny czynnik lub schorzenie.
Może to być skutkiem aktywności pasożytów (pchły), wtórnej infekcji bakteryjnej, a nawet całkowicie innej choroby.
Może także zajść konieczność zmiany częstotliwości aplikacji roztworu odczulającego, a czasem także zmiany jego
składu.
...w trakcie zwiększania dawki roztworu bezpośrednio po
jego zaaplikowaniu lub w dniu następnym nastąpi ponowne zaostrzenie się objawów?
Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W takich
przypadkach wystarcza z reguły zredukowanie kolejnej
dawki o dwa stopnie. Następnie można próbować ponownie zwiększyć dawkę. Jeżeli bezpośrednio po jej zaaplikowaniu znowu wystąpią objawy alergiczne, dawkę należy
ponownie zmniejszyć o jeden stopień. Ustaloną w ten
sposób dawkę należy traktować jako indywidualną dawkę
podtrzymującą.

