
Dzīvnieku alerģijas

Kas ir alerģijas 
un kā tās var ārstēt?

Artuvetrin® 
terapija 

__



Tāpat kā cilvēki, arī mīļdzīvnieki var būt alerģiski. Alerģijas 
mehānisms cilvēkiem un dzīvniekiem ir līdzīgs.  

Kas ir alerģija?

Kā mans dzīvnieks kļūst alerģisks? 

Alerģisku dzīvnieku imūnsistēma saasināti reaģē uz ikdienā 
sastopamām vielām. Šīs kairinošās vielas dzīvnieks var 
ieelpot, apēst, tās var būt kairinošas saskarē ar ādu.  

Pēc saskares, imūnsistēma tās atpazīst kā svešas - 
“alerģiskas“ un sāk ražot iekaisumu veicinošas  
vielas, kas ir pamatā alerģijas simptomiem. 

Alerģiju veidi

Dažiem dzīvniekiem ir vairāku veidu alerģijas, piemēram atopija un barības 
alerģija. Alerģiju izpausmes var būt ļoti līdzīgas, kas apgrūtina diagnostiku. 

Alerģijas var būt iedzimtas, bet var attīstīties arī dzīves gaitā pēc atkārtotas/
ilgstošas saskares ar alergēniem.  Lielākajai daļai dzīvnieku alerģijas izpaužas  
1-3 gadu vecumā.  

Atopija
Jutība pret 
putekšņiem, 

putekļu ērcītēm, 
pelējuma sēnēm, 

epidermu.

Blusu 
alerģija

Jutība pret blusu 
siekalām

Kontakta 
alerģija 
Jutība pret 
materiāliem 

kā plastmasa, 
linolejs, krāsa

Zāļu 
alerģija
Jutība pret 

antibiotikām, 
pretparazītu un 

citām zālēm

Barības 
alerģija
Jutība pret 

barības 
sastāvdaļām 

(piemēram vistas 
gaļu)



Kā izpaužas alerģijas?

Biežākās vietas, kur nieze izpaužas - 
vēders, kājas, astes sakne, seja, īpaši ap 
acīm, muti un ausīm. 
Dažkārt novēro arī izdalījumus no acīm, 
šķaudīšanu, klepošanu.  

Atkarībā no izraisītāja, alerģijas simptomi 
var izpausties visu gadu vai arī kādā 
konkrētā gadalaikā - piemēram alerģija 
pret putekšņiem ir sezonāla, kamēr 
alerģija pret putekļu ērcēm ir novērojama 
visu gadu. 

Visbiežākā izpausme ir niezoša āda, kas var novest pie:  

• Ādas kasīšanas, košanas 
• Pārmērīgas sejas, ķepu berzēšanas 
• Pārmērīgas sevis laizīšanas  
• Apmatojuma zuduma
• Atkārtota ausu iekaisuma 

Kā es varu pārliecināties,  
ka manam dzīvniekam ir alerģija?

Vispirms veterinārārstam jāizslēdz 
blusu alerģija, ādas ērcīšu infekcijas 
(kašķa, demodeks ērces), baktēriju, 
raugu un sēnīšu infekcijas. Lai arī šie 
izmeklējumi var šķist nevajadzīgi, 
ir absolūti nepieciešams izslēgt vai 
ārstēt šīs niezi izraisošās slimības, 
pirms sākt alerģiju diagnostiku. 

Niezei ir dažādi cēloņi - alerģija ir tikai viens no tiem. Lai diagnosticētu alerģiju, 
veterinārārstam ir jāizslēdz citi niezes cēloņi. 

Vispirms jāizslēdz 
slimības kuru  
simptomi ir līdzīgi  
kā alerģijām 

Ja alerģiju simptomi pēc šo slimību 
izslēgšanas neizzūd, nākošais 
solis ir izvērtēt barības alerģijas 
iespējamību, uzsākot barības 
izslēgšanas diētu.  
Ja barība nav simptomu cēlonis,  
tad var diagnosticēt atopiju. 



Dzīvniekam barības alerģija -  
ko darīt?

Kā noteikt diagnozi? 

Alerģijas simptomi var parādīties jebkurā vecumā, 
bet visbiežāk tas notiek ap gada vecumu.   
Barības alerģiju izpausmes var novērot  
neatkarīgi no gadalaika.   

Vienīgais veids kā apstiprināt barības alerģiju ir izmantojot izslēgšanas diētas. 

Tas nozīmē sākt jaunu barību, kas satur 
proteīnu un ogļhidrātus, ko dzīvnieks nekad 
agrāk nav ēdis (piemēram, brieža gaļa + 
saldie kartupeļi) .

Ja pēc 6-8 nedēļām simptomi uzlabojas, 
diagnostikas nolūkā var atgriezties pie 
iepriekšējās diētas. Ja simptomi atjaunojas, 
var uzstādīt diagnozi - barības alerģija.

Visbiežāk barības alerģijas suņiem izraisa liellopa un vistas 
gaļa, kviešu un piena proteīni.  Iespējams, ka šos produktus 
dzīvnieks lietojis pārtikā jau ilgu laiku. 

Izslēgšanas diētas laikā ir 
svarīgi, lai suns nesaņemtu 
nekādus našķus vai zāles 
ar specifiskām garšām 

Bez parastajām alerģijas pazīmēm, 10-
15% dzīvnieku ar barības alerģijām var 
novērot arī gremošanas  
trakta darbības traucējumus - 
vemšana, caureja, svara  
zudums un sāpīgs vēders.  



Izslēgšanas diēta var būt mājās gatavota barība vai komerciāla diēta ar 
hidrolizētu proteīnu, kuru jūsu dzīvnieks nekad nav ēdis. Izvēlēties izslēgšanas 
diētu nav viegls darbs!

Kā izvēlēties izslēgšanas diētu?

Kā ārstēt barības alerģiju? 

Komerciāli gatavotā barība, pat ja satur proteīnu, 
kuru jūsu dzīvnieks nekad nav ēdis, tomēr, dažkārt, 
var saturēt nelielu daudzumu proteīnu, kuri nav 
norādīti uz etiķetes. Divos pētījumos, 83% un 
90% izmeklēto komerciālo barību sastāvā tika 
konstatēti proteīni, kuri nebija norādīti uz etiķetes. 

Ja komerciālās barības satur hidrolizētus 
proteīnus, tas nozīmē, ka proteīni ir sadalīti sīkās 
daļiņās, lai nevarētu izraisīt alerģiskas reakcijas.  
Hidrolizēto diētu efektivitāte ir neviennozīmīga, 
10-40% dzīvnieku, kas bija alerģiski uz galveno 
proteīnu avotu, joprojām izrādīja alerģijas  
pazīmes, ēdot arī hidrolizētu proteīnu. 

Mājās gatavota barība ir visuzticamākā,  
bet tās nodrošināšanai nepieciešams  
papildus laiks un darbs.  

Tiklīdz kā noteikta barības alerģijas diagnoze - no pārtikas 
pilnībā jāizslēdz alerģiju izraisošā barība/tās sastāvdaļas.



Dzīvniekam atopija - ko darīt?

Atopija ir iedzimta alerģija pret 
apkārtējā vidē esošām vielām (zāli, koku 
putekšņiem, putekļu ērcītēm, pelējuma 
sēnēm, epitēliju). 

Pirmie simptomi tipiski parādās līdz  
3 gadu vecumam, bet tie var parādīties  
arī vecākiem dzīvniekiem. 
 

Ja alerģijas novēro visu gadu, visticamāk, 
cēlonis ir istabas alergēni (putekļu ērcītes, 
pelējuma sēnes u.c.). Ar kādu gadalaiku 
saistītas alerģijas biežāk izraisa putekšņi. 
Bieži dzīvnieki ir alerģiski pret vairākiem 
alergēniem. 

Atopija ir alerģija pret ieelpotiem vai caur ādu uzņemtiem 
alergēniem. Tā ir viena no biežāk sastopamajām alerģiskajām 
slimībām dzīvniekiem, 3-15% suņu¹ un 12.5% kaķu² slimo ar 
atopisko dermatītu. 

Dažu šķirņu suņiem atopijas ir biežākas:

Kā noteikt diagnozi? 
Atopijas diagnozi var noteikt, ja ir izslēgtas/ārstētas līdzīgus 
simptomus izraisošas saslimšanas (t.sk. barības alerģija),  
bet simptomi joprojām pastāv. 

Nākošais solis ir noskaidrot, kuri alergēni izraisa 
simptomus - to var izdarīt veicot izmeklēšanu asins 
serumā vai veicot intradermālo testu.  

Veterinārārsts jūsu dzīvnieka asins serumu nosūta uz 
laboratoriju, kur tiek noteikts, kuri alergēni ir atbildīgi par 
simptomu esamību, balstoties uz antivielu klātbūtni pret 
konkrētiem alergēniem.  

Otra iespēja ir injicēt ādā nelielus alergēnu daudzumus un 
novērot tūlītēju lokālu atbildes reakciju. 

Var izmantot vai nu vienu no testiem atsevišķi vai abus.  

• Lhasa Apso
• šnaucers
• vācu aitu 

• bokseris
• labradors
• zelta retrivers

• pūdelis
• vesthailendas  
 baltais terjers

• kernterjers
• Džeka Rasela terjers
• foksterjers³



Imūnterapijas mērķis ir mazināt 
imūnsistēmas atbildi uz konkrētiem 
alergēniem, pakāpeniski mazinot arī 
atopijas simptomus. 

Imūnterapija ir droša, efektīva un 
piemērota ilgstošai lietošanai4. 

Ir pieejamas vairāku viedu zāles, kas 
mazina niezi (steroīdi, ciklosporīns 
u.c.), īpaši ieteicams tos lietot terapijas 
sākotnējās fāzēs, ja nieze ir spēcīga. 
Tomēr, svarīgi atcerēties, ka šīs zāles 
neiedarbojas uz atopijas cēloni - tas 
nozīmē, ka lietojot šos medikamentus, 
jūsu dzīvnieka imūnsistēma joprojām 
ražos antivielas pret konkrētajiem 
alergēniem un dzīvnieks joprojām būs 
atopisks. Piedevām, ilgstoši lietojot, šiem 
zāļu līdzekļiem var būt blaknes, un tie 
slēpj citu slimību simptomus un apgrūtina 
diagnostiku (piemēram, ausu infekcijas). 

Šobrīd vienīgā specifiskā ārstēšana ir 
specifiska imūnterapija (hiposensitizācija). 
Imūnterapijas pamatā ir pēc īpašas 
shēmas veiktas atkārtotas zemādas 
injekcijas ar kurām organismā ievada 
nelielus alergēnu (putekšņi, putekļu 
ērcītes, pelējuma sēnes u.c.) daudzumus.   

Imūnterapija ir vienīgais terapijas veids, 
kas ietekmē atopijas cēloni! 

Kā ārstēt atopiju?
Visefektīvākā ārstēšanas metode ir pilnībā izvairīties no alergēniem. Tomēr tas 
ir praktiski neiespējami, it īpaši, ja atopiju izraisa vairāki alergēni.  

Kad ir ir noskaidroti atopiju izraisošie 
alergēni, var izgatavot tieši jūsu 
dzīvniekam paredzētu Artuvetrin® 
terapijas šķīdumu 



Kas ir Artuvetrin® terapija? 

Ko sagaidīt uzsākot terapiju? 

Artuvetrin® terapijas šķīdumā ir iekļauti tie alergēni, kas izraisa 
atopiju jūsu dzīvniekam - tā ir personalizēta imūnterapija, ko 
izraksta jūsu veterinārārsts. Imūnterapija tiek gatavota tieši jūsu 
dzīvniekam, tā ir droša un piemērota ilgstošai lietošanai⁴. 

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, uzsākot 
imūnterapiju, var būt nepieciešama arī 
īslaicīga simptomātiska ārstēšana.   

10%  imūnterapiju saņemošo suņu novērota 
neliela, pārejoša niezes pastiprināšanās 1-2 
dienas pēc injekcijas. 

Ieteicama regulāra saziņa ar veterinārārstu. 

Informējiet veterinārārstu par jaunas devas 
nepieciešamību vismaz 30 dienas pirms  
beidzas esošā pudelīte. 

Sekošana injekciju kalendāram ir veiksmīgas 
terapijas pamatā. 

Artuvetrin® terapijas efektivitāte ir ~ 75%⁵. Lielākajai daļai dzīvnieku uzlabojumu 
novēro pēc pirmajiem terapijas mēnešiem, bet dažiem dzīvniekiem klīnisks 
uzlabojums novērojams pēc 12 mēnešus ilgas terapijas. 
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Kā uzsākt Artuvetrin® terapiju? 
Pirms uzsākt terapiju, iesakām izlasīt 
šajā bukletā pieejamo informāciju.   

Sākotnējā deva ir 0.2 ml, tā pakāpeniski 
tiek palielināta , arī starpinjekciju 
intervāli kļūst garāki, līdz sasniegts 
maksimālais injekcijas tilpums 1.0 ml. 
Dažiem dzīvniekiem šis injekciju plāns var 
būt pārāk straujš. Šādos gadījumos jūsu 
veterinārārsts norādīs kā pielāgot injekciju 
plānu tieši jūsu dzīvniekam.   

Kad ir sasniegta uzturošā deva - 1.0 ml 
(pēc 13 nedēļām terapijas), injekcijas 
jāveic vienu reizi mēnesī. Lai nodrošinātu 
vislabāko efektu, arī uzturošo devu 
un injekciju plānu var pielāgot jūsu 
dzīvniekam, ja tas nepieciešams.  

Imūnterapija ir drošākā terapija ilgstošai alerģiju kontrolei. 
Lai arī blaknes ir retas, tomēr pēc injekcijas pastāv alerģiskas 
reakcijas iespējamība. Iesakam novērot dzīvnieku  
30 minūtes pēc injekcijas. 
Ja novērojat izteiktas blaknes, nekavējoties  
sazinieties ar veterinārārstu!

Deva

0.2 ml

1.0 ml

0.6 ml

1.0 ml

0.4 ml

1.0 ml

0.8 ml

1.0 ml

Injekciju plāns

1. nedēļa

pēc 3 nedēļām (10. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (5. nedēļa)

pēc 4 nedēļām (17. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (3. nedēļa)

pēc 3 nedēļām (13. nedēļa)

pēc 2 nedēļām (7. nedēļa)

pēc 4 nedēļām (21. nedēļa)

Ar vienu  Artuvetrin® terapijas pudelīti pietiek  
10 mēnešus ilgai ārstēšanai. 

Iespējamās blaknes



Kā izprast imūnterapijas 
rezultātus?  

Pirms ieraudzīsiet būtiskus uzlabojumus 
var paiet vairāki mēneši. Lai pilnībā 
pārliecinātos par terapijas efektivitāti, 
turpiniet to vismaz  
12 mēnešus.  

Retos gadījumos imūnterapija nesniedz 
pietiekamu klīnisku uzlabojumu. Ja tāds 
ir arī jūsu gadījums, iesakām kopā ar 
veterinārārstu vēlreiz pārliecināties vai 
pie vainas nav blusas, barības alerģija, 
sekundāras bakteriālas infekcijas,  
kas var izpausties līdzīgi alerģijām,  
bet ir ārstējamas citādi. 
It īpaši pirmajā terapijas gadā ir 
nepieciešama regulāra saziņa ar 
veterinārārstu. 

Dažkārt situāciju var uzlabot pielāgojot 
devu un/vai injekciju intervālu.  
Retāk nepieciešama atkārtota alergēnu 
noteikšana serumā.  

Katra dzīvnieka alerģijas cēloņi un 
izpausmes ir īpaši, tas izskaidro, kādēļ 
var būt nepieciešama devas un injekciju 
intervālu pielāgošana.  
Cieša sadarbība ar veterinārārstu ir 
efektīvas un ilgstošas alerģiju kontroles 
pamatā. 

Dzīvnieku reakcija uz zālēm var atšķirties, tomēr Artuvetrin® 
terapija sniedz būtisku uzlabojumu atopiskiem dzīvniekiem 75% 
gadījumu. 
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Ko vēl varu darīt, lai mazinātu 
alerģijas ietekmi?
Visefektīvākā ir kompleksa pieeja alerģiju kontrolei. Vienlaicīgi ar Artuvetrin® 
terapiju jūs varat uzlabot ādas higiēnu ar vannošanu un/vai barības piede-
vām, kas uzlabo ādas veselību. 

Izvairīšanās no alergēniem ir vislabākais alerģiju ārstēšanas 
veids, tomēr praktiski tas ir ļoti grūti nodrošināms. 
Telpu mitrā uzkopšana ir pamatu pamats, bet efektu var 
uzlabot ar Pet’s Relief® ALLERGONE. Tas ir izsmidzināms 
alergēnus neitralizējošs produkts, kas neitralizē mājas putekļu 
alergēnus.  
Pēc vienas izsmidzināšanas reizes produkts darbojas 5 mēnešus. 

Atopijas pacientiem bieži ir bojāta ādas aizsargbarjeras 
funkcija, kas atvieglo alergēnu iekļūšanu dzīvnieka organismā 
un pastiprina niezi un iekaisumu. Kvalitatīvas barības piedevas 
var būtiski uzlabot ādas aizsgbarjeras funkcijas⁶.

Vides alergēnu kontrole 

Barības piedevas ar omega 3 taukskābēm

Vannošana var palīdzēt atbrīvoties no 
alergēniem, kas atrodas uz ādas, un mazināt 
niezi. Ļoti svarīga ir pareizā šampūna izvēle, 
citādi var iegūt pretēju efektu - āda kļūst 
sausāka un niezošāka. 
Ieteicama hipoalergēnisku šampūnu un 
kondicionieru lietošana.

Vannošana

Omega 3 neaizstājamās  taukskābes 
un vitamīni uzlabo ādas aizsargbarjeru, 
apmatojuma kvalitāti un mazina mitruma 
zudumu ādā, kas mazina iekaisumu un  
līdz ar to arī alerģiju klīniskos simptomus.
 Noteikti jāpievērš uzmanība svarīgāko 
sastāvdaļu koncentrācijai katrā produktā! 
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