Dyreallergi
De aller fleste pelskledde dyr,
og dermed de vanligste kjæledyrene, kan utløse allergiske
reaksjoner.
Det er ikke selve pelsen, men
allergener (proteiner) i dyrenes
talg- og spyttkjertler og urin
man reagerer på. Dette er små
luftbårne partikler som blander
seg med annet støv i luften. Når
denne luften pustes inn, kan det
gi allergiske reaksjoner. Støv fra
hest, hund og katt inneholder
10–20 ulike allergifremkallende
stoffer.

De eneste kjæledyrene som ikke
gir allergi er akvariefisk (men
noen kan reagere på foret som
fisken mates med), og krypdyr,
for eksempel skilpadde. I Norge
har det vært forbud mot å importere krypdyr, men i 2017 ble forbudet fjernet for 19 typer reptiler.
Du kan lese mer på Mattilsynets
nettsider.

bygge dyreallergi med medisiner
som kortisonholdig nesespray
og/eller antihistaminer, enten i
form av tabletter, inhalasjonsspray, nesespray eller øyedråper,
er ingen god løsning, men kan
være nødvendig i perioder dersom det ikke er mulig å unngå å
bli eksponert for dyreallergenet.
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selv ikke der det forekommer
allergier i familien.
En nylig publisert studie basert
på data fra omtrent 20 000 europeiske barn fulgt fra fødsel til
skolealder, fant verken økt eller
redusert risiko for astma eller
allergi ved kjæledyrhold hjemme.
Dyrehold hos spedbarn i allergidisponerte familier synes altså
ikke lenger å spille noen rolle
for utvikling av astma og allergi
senere i livet.
Kjæledyrhold gir mye glede i
mange familier. Før en allergiker
går til anskaffelse av dyr, bør man
derfor første teste seg gjennom
prikktest eller blodprøve for å se
hvorvidt man har lagd allergiantistoffer mot katt, hund eller hest
uten foreløpig å ha fått allergiske
symptomer. Personer som har
lagd slike antistoffer vil ikke nødvendigvis få en allergisk reaksjon
mot dyrene, men de er disponert
for å gjøre det.
Husk at det kan være vanskelig å
kvitte seg med et kjæledyr man
har knyttet seg nært til hvis man
begynner å reagere allergisk på
det. Derfor bør foreldrene også
vurdere om man er villige til å ta
en slik risiko, hvis barnet skulle
utvikle dyreallergi. Foreningen
for omplassering av dyr FOD,
kan kontaktes om dette blir
nødvendig.
Kan dyr beskytte mot astma og
allergi?
Nyere studier tyder på at dyrehold tidlig i livet, kan beskytte
mot utvikling av astma og allergi.
Resultatene forklares dels ut fra
at man kan utvikle toleranse
mot dyreallergenet og dels ut
fra at dyr bringer med seg ulike
typer bakterier som kan styrke
immunsystemet. Men resultatene
så langt har ikke vært entydige.
Det er behov for mer forskning
på området, før man vil kunne
anbefale noen å skaffe seg
kjæledyr for å forebygge astma
og allergi.
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