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VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

Úspû‰né oãkování proti potravinové alergii

Očkování proti alergii?
Potravinov˘mi alergiemi – pﬁípadnû nesná‰enlivostí na nûkteré
potraviny – trpí vzrÛstající poãet psÛ. Tyto alergie se projevují
nejrÛznûj‰ím zpÛsobem od nesnesitelného svûdûní pﬁes ãásteãnou
nebo úplnou ztrátu srsti aÏ po stále se opakující zánûty u‰í.

POTRAVINOVÉ
ALERGIE NA VZESTUPU
Nejen psi, i lidé dnes ve zv˘‰ené míﬁe trpí
potravinov˘mi alergiemi. Zatímco je‰tû
pﬁed nûkolika lety byly takové alergie
relativnû vzácné, odborníci z USA a Velké
P‰enice patﬁí
k ãast˘m
alergenÛm

Británie vycházejí z toho, Ïe takovou alergií dnes trpí 2 procenta dospûl˘ch a 6 aÏ
8 procent dûtí – s katastrofálními dÛsledky. „V Nûmecku jsme aktuální dotazníko-

PRVNÍ V¯SLEDKY
PO 10 T¯DNECH

Úãinky potravinov˘ch alergií se
projevují rÛznû a sahají od apatie
pﬁes nevolnost aÏ po zvracení,
prÛjmy a zmûny na kÛÏi a srsti

vou akcí mezi 10 tisíci dûtsk˘mi lékaﬁi
prokázali, Ïe u dûtí jsou potravinové alergie pﬁíãinou alergického ‰oku. Zvlá‰tû
ãasto se jedná o alergie na burské a jiné
oﬁí‰ky," vysvûtlil profesor Bodo Noggeman z Berliner Carité u pﬁíleÏitosti alergologického kongresu v Cáchách.

DOSUD POMÁHALA
JEN ABSTINENCE
Pokud ãlovûk trpûl potravinovou alergií,
aÏ dosud zb˘valo jediné: úplnû se vzdát
potravin, které tûlo nesná‰í. To je pochopitelnû v dobû prÛmyslovû vyrábûné stravy ãím dál tûÏ‰í. BohuÏel ani dnes je‰tû
neb˘vají na obalech deklarovány v‰echny
obsaÏené sloÏky a jejich stopy. Spolupracovníci ãtyﬁ kalifornsk˘ch univerzit
se ve spoleãné studii snaÏili nalézt moÏnost, jak vyuÏít v boji s potravinov˘mi
alergiemi oãkování.

PRÒLOMOVÉ ÚSPùCHY
P¤I·LY RYCHLE
JiÏ za krátk˘ ãas dosáhli vûdci ve své po-
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kusné skupinû psÛ témûﬁ prÛlomov˘ch
terapeutick˘ch úspûchÛ. Novou oãkovací látkou, která pro transport úãinné látky vyuÏívá stﬁevní bakterie (listerie),
byly naoãkovány dvû skupiny psÛ. Psi
trpûli alergií na oﬁí‰ky, kravské mléko
nebo p‰enici. KdyÏ v minulosti pozﬁeli
tﬁeba jen stopové mnoÏství tûchto
potravin, rychle a prudce na to reagovali zvracením a prÛjmy, tedy nápadn˘mi
klinick˘mi pﬁíznaky.

JiÏ 10 t˘dnÛ po oãkování se dostavily
první nadûjné v˘sledky. Tﬁi ze ãtyﬁ psÛ
trpících alergií na burské oﬁí‰ky mohli
dostat plnou hrst burákÛ, aniÏ by to
u nich vyvolalo zvracení nebo prÛjem.
Také u psÛ trpících alergií na kravské
mléko se jejich citlivost zmen‰ila o 60
procent. Studie se zakládala na tezi roz‰íﬁené mezi alergology, Ïe nárÛst alergií
lze pﬁiãíst na vrub tomu, Ïe ãlovûk jako
dítû prodûlá pﬁíli‰ málo infekcí. Tûlu
pak chybí nezbytn˘ trénink. Vûdci se
pokusili tyto chybûjící bakteriální
zánûtlivé podnûty nahradit stﬁevními
bakteriemi – a tímto pﬁedpokladem se
trefili do ãerného.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO PSY
Tyto v˘zkumy byly pﬁirozenû provádûny v prvé ﬁadû pro pouÏití u ãlovûka.
Ale vzhledem ke komplikovan˘m
a drah˘m schvalovacím postupÛm
bude je‰tû nûjakou dobu trvat, neÏ se
na trhu objeví oãkovací látka pro lidi.
Také je‰tû není úplnû jasné, zda a do
jaké míry lze poznatky získané u psÛ
pﬁená‰et na lidi. Muriel Simmonsová
to ve svém v˘zkumu shrnula: „Studie
sama je velice dobrou zprávou pro psy,
kteﬁí alergiemi velmi trpí.
Lidé postiÏení alergiemi by si v‰ak
momentálnû je‰tû nemûli dûlat pﬁehnané
nadûje. V˘sledky pokusÛ na zvíﬁatech
nelze, jak známo, automaticky pﬁená‰et
na lidi. Pravdûpodobnû je jen otázkou
ãasu, kdy v dohledné dobû pﬁijde na trh
■
vakcína pro psy.
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otravinové alergie pﬁedstavují pro
diagnostiky opravdovou v˘zvu a pátrání po nich se témûﬁ podobá kriminálnímu vy‰etﬁování. Jistotu mÛÏe pﬁinést jen radikální vyluãovací dieta. Pes
tedy zpoãátku dostává individuálnû pﬁipravovanou stravu, která má co nejjednodu‰‰í sloÏení. MÛÏe to b˘t napﬁíklad
krmení sestávající pouze z r˘Ïe a drÛbeÏího masa. Pokud bûhem nûkolika t˘dnÛ
potíÏe pominou, lze postupnû jednu po
druhé pﬁidávat dal‰í potraviny, jako jsou
obilí, hovûzí, vajíãka, vepﬁové. Jakmile se
u psa opût dostaví reakce, objevili jsme
alergen. Takov˘ proces je pﬁirozenû velmi
nároãn˘ na ãas. Alergeny jsou navíc
záludné a svou pÛsobnost nûkdy plnû
rozvinou teprve po nûkolika dnech nebo
t˘dnech. Zvlá‰tû v pﬁípadech, kdy alergie
není zvlá‰È v˘razná, spí‰e jen slab‰í, b˘vá
velmi tûÏké identifikovat pÛvodce. MÛÏe
dojít také k tomu, Ïe se reakce tûla projeví aÏ mnohem, mnohem pozdûji. A kdyÏ
má ãlovûk smÛlu a mezitím uÏ znovu
zavedl nûjaké potraviny, nemusí b˘t jasné, na co pes vlastnû reaguje.

