Dlaczego mój pies się drapie?
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Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań lekarzowi weterynarii. Odpowiedz na to pytanie
brzmi: Twój pies drapie się z powodu świądu.

Świąd jest to rodzaj czucia powierzchniowego pochodzącego ze skóry, które wywołuje chęć
drapania. Świąd może występować w postaci uogólnionej ( dotyczy całej powierzchni skóry) lub
w postaci miejscowej ( obejmuje ograniczone partie skóry). Często towarzyszy chorobom
skóry, ale może również występować w chorobach ogólnoustrojowych np. ch. Tarczycy,
choroba Cushinga, ch. Wątroby.

Drapanie prowadzi do uszkodzenia skóry i do rozwoju wtórnych powikłań bakteryjnych i
grzybiczych. Jest kilka schorzeń skórnych, którym towarzyszy świąd. Najczęstszą przyczyną
drapania u psów są pasożyty zewnętrzne. Najpopularniejsze z nich to pchły. W naszym
klimacie problemy z nimi rozpoczynają się w miesiacach letnich, kiedy robi się ciepło i trwają do
późnej jesieni. Dla psa, który jest alergikiem nawet pojedyncza pchła może być problemem.
Chodzi tutaj o to, że ukąszenie przez tego pasożyta wywołuje reakcje immunologiczna.
Schorzenie to określane jest jako APZS czyli alergiczne pchle zapalenie skóry. Pojawia się
świąd, który powoduje drapanie, a to doprowadza do uszkodzenia skóry i powstania w
konsekwencji powikłań bakteryjnych i grzybiczych.
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Zmiany w przypadku APZS obejmują okolicę grzbietu od lędźwi do ogona. Leczenie polega po
pierwsze na pozbyciu się pcheł. U zaatakowanych zwierząt należy zastosować preparaty
przeciwpchelne. Obecnie na rynku dostępna jest cała gama preparatów w różnych formach. Są
to szampony, obroże, spraye oraz pipety czyli preparaty typu spot-on. Ważne jest aby również
pozbyć się pcheł w środowisku, w którym przebywa zwierzę. U zwierząt uczulonych program
ochrony przed pchłami należy stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Dalsze leczenie
to oczywiście wyleczenie wtórnych powikłań oraz zastosowanie środków p/świądowych.
Kolejną przyczyną drapania obecnie dość często występującą jest ATOPIA .

I jeszcze kolejna przyczyna świądu u psów to nadwrażliwość pokarmowa, czyli nadwrażliwość
na pokarm lub jego składniki. Ten rodzaj alergii może pojawić się w każdym wieku. Pojawiający
się świąd przy nadwrażliwości pokarmowej nie jest związany z jakimś konkretnym sezonem.
Może on być uogólniony lub miejscowy. Jest to świąd, który może nie odpowiadać na leczenie
glikokortykosteroidami. Jedynym leczeniem w tym przypadku jest stosowanie diety
hypoalergicznej. Jeżeli pies jest na diecie objawy powinny cofnąć się w ciągu 8 – 12 tyg. Dieta
oznacza, że zwierzę nie otrzymuje do jedzenia nic poza przeznaczoną dla niego karmą.

Ważną sprawą w leczeniu jest również jak w każdym przypadków wyleczenie wtórnych
powikłań bakteryjnych i grzybiczych.. Należy też wdrożyć program ochrony przeciwpchelnej .
I na koniec to co najważniejsze. Właściciel musi zdawać sobie sprawę, że leczenie schorzeń
skórnych jest długotrwałe i czasochłonne, że postawienie odpowiedniej diagnozy również
wymaga czasu i współpracy między lekarzem i właścicielem.
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