
we. Ze spół der ma toz eozy no fi lo wych ró żni cu je się z cho ro ba mi in fek cyj ny mi (bak -
te ryj ny mi, grzy bi czy mi, bia łacz ką), ura za mi oraz no wo two ra mi.

Czyn ni kiem kom pli ku ją cym osta tecz ne roz po zna nie mo że być fakt, że dość czę -
sto ato po we za pa le nie skó ry u da ne go osob ni ka wy stę pu je rów no cze śnie z in ny mi ro -
dza ja mi aler gii.

Le cze nie
Ide al nym roz wią za niem lecz ni czym jest ogra ni cza nie na ra że nia zwie rzę cia na uczu -
la ją ce go aler ge ny. Oczy wi ście nie za wsze jest to moż li we, ale np. w przy pad ku
stwier dze nia nad wra żli wo ści na aler ge ny roz to czy ku rzu do mo we go moż na pod jąć
pró by ich eli mi na cji po le ga ją ce na czę stym wie trze niu po miesz cze nia, w któ rym prze -
by wa kot, lub też usu nię ciu sprzę tów gro ma dzą cych kurz. Na le ży rów nież za dbać o to,
aby po miesz cze nia nie by ły zbyt wil got ne. Po sła nie zwie rzę cia po win no być wy ko -
na ne ze sztucz ne go two rzy wa, nada wać się do ła twe go wie trze nia i czę ste go pra nia.
War to za sto so wać tak że ko mer cyj nie do stęp ne aka ry cy dy w for mie ae ro zo li lub
prosz ków, nisz czą ce za rów no ja ja, jak i for my do ro słe roz to czy. Nie ste ty, ogra ni cze -
nie dzia łań lecz ni czych wy łącz nie do eli mi na cji i prób uni ka nia aler ge nów naj czę ściej
nie wy star cza. Przed wdro że niem te ra pii ob ja wo wej na le ży po in for mo wać wła ści cie -
la zwie rzę cia, że efek tem ta kie go po stę po wa nia nie bę dzie cał ko wi te wy le cze nie ko -

98

Fot. 3, fot. 4, fot. 5, fot. 6 Ob raz cy to lo gicz ny zmian skór nych ko ta z nad wra żli wo ścią na aler ge -
ny śro do wi sko we w for mie der ma to zy gło wy i szyi; obok gra nu lo cy tów kwa so chłon nych wi docz ne sto -
sun ko wo licz ne neu tro fi le oraz ba zo fi le; bar wie nie May -Grünwald -Giem sy, pow. 1000×.
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