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תמצית  
רקע:  

יו הועדה הבינלאומית למחלות , כוח המשימה הבינלאומי לאטופי בכלבים (עכש2010בשנת 
ההנחיות המוסכמות הראשונות לטיפול באטופי פירסמה את  (ICADA)יות בחיות, אלרג

לאותן הנחיות.שנים,  5לאחר  ,מזערי עדכוןבכלבים. מובא כאן   
 

תוצאות:  
צריך לכלול חיפוש וסילוק גורמי  atopic dermatitis (ADהטיפול בהתלקחויות חריפות של (

ההתלקחות, רחצה בשמפו עדין וטיפול בגרד ובלקויות באמצעות גלוקוקורטיקואידים 
הטיפול הראשוני ב  oclacitinib.מקומיים ו/או פומיים או  -AD וי ל זיהכרונית בכלבים כול

. זה יערן לשמירה על היגיינת העור והשומתן טיפול משביע רצו והימנעות מגורמי התלקחות
. התכשירים חיוניותתכופות יותר והעלאת המינון של חומצות שומן חפיפות יכול לכלול 

היעילים ביותר, כרגע, להפחתת הגרד והלקויות הם גלוקוקורטיקואידים מקומיים ופומיים, 
ciclosporin  ,פומיoclacitinib  פומי, והזרקתrecombinant interferons  במידה וניתן

עם , לסרוגין, חיצוני בשילוב טיפול  Allergen-specific immunotherapyלהשיג. 
.ADגלוקוקורטיקואידים, הם הטיפול היחידי שעשוי לדחות או למנוע הישנות התלקחויות של   

 
מסקנות:  

ים המנחים המוסכמים הבינלאומיים ושנים, של הקו 5לאחר זערי הראשון, זה העדכון המ
לטיפול ב -AD  .שהטיפול במחלה זו הוא רב גווני, את ההבנה זה ממשיך לבסס  עדכון

ושהטיפולים צריכים להיות משולבים להשגת יעילות אופטימלית (או קרוב לזה) מוכחת. 
שונים ואף בכלב עצמו בשלבים חשוב לציין שתכנית הטיפולים צפויה להיות שונה בין כלבים 

השונים של המחלה.  
 

מילות מפתח  
 

Atopic dermatitis (AD)  ,מנחים, טיפול כלב, רפואה מבוססת ראיות, קווים  
 
 

רקע  
, כוח המשימה הבינלאומי ל2010בשנת  -AD  בכלביםITFCAD) ( שנקרא כעת הועדה

הבינלאומית למחלות אלרגיות  
המנחים הראשונים לטיפול ב קוויםרסם את הי), פ; www.icada.orgICADAבכלבים ( -AD 
]. 1בכלבים [  

 
המלצות אלה, שפורסמו באנגלית ותורגמו ל ת, נגישות וחופשיות באינטרנט שפות נוספו 17-

הוצאו, והמשיכה ות רהאחרונות נכנסו תרופות חדשות, אחהשנים  5. במהלך הרופאים כללל
מגמת התפתחות בדרכי הטיפול. מסיבה זו, החליטו חברי ה -ICADA קוויםלעדכן את ה 

שנים יעשו  5בכל ו כתיבה מחודשתשנים מתוכננת  10כל כאשר  ,שנים 5מנחים כל ה
המנחים לטיפול ב קוויםהחמש שנתי הראשון ל עדכוןם. זה היעדכונים מיזערי -AD  משנת

2010 ]1.[  
 

ראשון זה: עדכוןהקוראים לזכור כמה עקרונות בסיסיים הקשורים לעל   
 

פורסמו מניסויים מבוקרים ההמלצות נעשות, בדרך כלל, על בסיס עובדות ש .1
]. רופאים צריכים לזכור שלא בהכרח, 2-4ומסקירה מערכתית [ (RCTs) אקראיים

בכל המטופלים יעילות יראו  משמעות סטטיסטית שהתקבלו בניסוי,שינויים בעלי 
שלהם או שהבעלים יהיו מרוצים עם המוצר המומלץ. יתרה מכך, בניסויים קליניים 
בודקים בדרך כלל דבר אחד בעוד שבעבודה במרפאה השיפור הקליני הטוב ביותר 



את היכולת  נהלפיכך, ניסוי קליני לא מעריך נכודורש שילוב של טיפולים שונים. 
ר היא משולבת עם טיפולים אחרים.של התרופה שבניסוי כאש שולבתהמ  

 
מנחים אלו, קוראים ימצאו שיש מחסור או העדר עדות  קוויםבחלקים רבים של  .2

מספקת לתמוך ביעילות של התערבות מסוימת. אין להקיש מזה שההתערבות לא 
תהיה יעילה במטופל שלהם, אלא רק שהיא לא נבדקה דיה כדי להעריך את 

יעילותה.  
 

מנחים אלה, כאשר ההמלצות להתערבות מבוססות על  קוויםכמו בנוסח הראשון של  .3
יותר שנעשו בתכשיר מסוים, אנו מזכירים את השם הגנרי של המוצר,  או ניסוי אחד

לאחריו את השם המסחרי ולבסוף את שם החברה כפי שמופיעים בתוצאות המחקר. 
ציין, שההמלצה על תכשיר ינתן רק השם הגנרי. חשוב ליבכל ההמלצות האחרות 

המשמעות היחידה  .ICADAמסוים אין משמעותה תמיכה בתכשיר או ביצרן על ידי 
של המלצה היא שנעשה לפחות ניסוי קליני אחד שהראה את יעילות התרופה, או, 

בתרופה.בהעדר ניסוי שכזה, יש הסכמה בין המחברים להמליץ על השימוש   
 

דכון זה מחולק לשלושה חלקים שונים: המלצות לע ) לבסוף, וכפי שנעשה בעבר,4 - i (  טיפול
כרוניות של  עור הטיפול בלקויות  AD  (iiל בהתפרצויות חריפות ש  AD  (iii  ההתערבויות

ם טיפוסיים שיכולים להיעזר בהמלצות אלה, ייניעת הישנות המחלה. למקרים קלינלמ
, אפשרויות הטיפול רשומות חלק]. בכל 1של המלצות אלה [ 2010 הקוראים מופנים לנוסח

בסדר מיוחד. בשום פנים ואופן איננו מתכוונים שכל ההתערבויות מומלצות  או נחוצות  - -
לכל מטופל באותו סדר מיוחד. על הוטרינר להעריך את ההמלצות לפי המטופל הייחודי   

יפול ובעליו. על הרופאים להעריך תועלת, תופעות לוואי, הצד המעשי, מחיר וזמינות של ט
.מיטביותמוצע, שלרוב יהיה משולב, על מנת להשיג תוצאות   

 
יכלול  חלק]. כל 1יות המקוריות הארוכות [מקוצר יותר של ההנח עדכוןמטרת מאמר זה היא 

" עם מידע שתומך בשינויים או 2015 עדכון, ולאחריו "2010סיכום מקוצר של המלצות 
שפורסמו בהמוצעים. לא תהיה חזרה על נתונים נים עדכוב . בכל קטע נדגיש בבהירות 2010-

.2010אם לא היה צורך לעדכן ההמלצות של   
 
חשוב לציין, שהכותבים החליטו לשנות את מערכת הדרוג של חוזק המלצה (חו"ה) 

)strength of recommendation  ([SOR]  ) (ק"ע) ושל קטגוריית עדותcategory of 
([COE]evidence   לשיטת דרוג  2010בהן השתמשו בשנתSORT  פחות מבלבלת שהיא 

 (quality of]. כבעבר, חו"ה עם אות נמוכה בסדר אלפבתי ואיכות עדות (אי"ע) 5) [1(טבלה 
evidence [QOE] ( עם מספר רומי נמוך יחשבו לבעלי ערך גדול יותר לעומת חו"ה ואי"ע

לא צריכים להשוות בין בעלי אותיות ומספרים גבוהים. אולם, הקוראים  של  י"עוק"ע/אחו"ה  
משום  2015לנוסח של שנת  2010שנת  . 2010שהדרוגים הללו נעשו רק לשנת    

 
דכונים עתידיים של זה לבין ע עדכוןזה, ועל מנת להקל על השוואה בין  עדכוןיתרה מכך, ב

ההנחיות, כל חלק ימוספר.  
 

ומופיע  )1ההמלצות שניתנות כאן (מוסף לבסוף, כבעבר, כתבנו תקציר באורך דף אודות 
.ברשת  

 
ADא. טיפול בהתלקחויות חריפות של   

של ההנחיות  2010ב שתוארו בנוסח 1א, 1חלק זה רלוונטי לטיפול בכלבים כמו במקרים 
]. ניתן לקרוא אותן בחינם באתר:1[  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x/suppinfo. 
 

 



זיהוי והימנעות מגורמי התלקחות .1.א  
ים להתלקחויות י.א. זיהוי והסרת גורמים אלרג1א.  

:2010סיכום הנחיות   
יפה לאלרגן בחשלאחרונה גורמים אלרגיים שאחראים להתלקחויות חריפות הם עליה 

עושים וחרקים (בעיקר קרדית אבק הבית ואבקנים), אכילת מרכיבי מזון ועקיצות פר סביבתי,
קרנה רק אם לחיה יש רגישות יתר לארלגנים השונים הללו ואם כמות אחרים. התלקחויות ת

גבוהה מספיק כדי לעורר התלקחות. כדי למנוע החמרה והישנות התלקחויות חשוב האלרגן 
].1לזהות ולהימנע ממגע עם אלרגנים אלו או אכילתם [  

 
2015ההנחיות של  עדכון  

(חו"ה ג). 2010אין הצעות לשינוי ההמלצות של   
 

.ב. הערכת שימוש בטיפול אנטי חיידקי1א.  
2010סיכום ההמלצות משנת   

סיבה שכיחה להתלקחויות בכלבים  ןה יםשמרם שנגרמות על ידי חיידקים וזנייועור ואדלקות 
דרך כלל על טיפול אנטיהטיפול בדלקות אלה מתבסס ב AD. עם  מקומי ו/או  ימיקרוביאל-

].1סיסטמי [  
 

2015המלצות מעודכנות   
אנטי(חו"ה ג). כדי לשפר שימוש מושכל בטיפול  2010אין שינויים גדולים להמלצות  -

נהוגים בארצם, או ה שימוש בתכשיריםהמומלץ שהוטרינרים ימלאו אחר הוראות  מיקרוביאלי
]. חשוב לציין שעל הוטרינרים ובעלי חיות 6,7בהמלצות מוסכמות בינלאומיות (חו"ה ג) [

שעלול  - בעיקר שמפו - חיצונייםו גירוי של העור מתכשירים המחמד לעקוב אם קיים יובש א
במטופלים שלהם (חו"ה ג). ADלגרום להתלקחות   

 
. שיפור היגיינת העור והשערות והטיפוח2א.  
.א. רחצה בשמפו לא מגרה.2א.  

2010סיכום הנחיות   
וחמרים המכיל שומנים, סוכרים מורכבים  ) (emollient( מסכך/מרכךרחצה בשמפו 

הראה שיפור קצר וקל בגרד. מלחלחים מקומיים אחרים )   (Allermyl, Virbacאנטיספטיים 
החשובים ביותר לא הוכיחו ירידה בגרד. עוצמת ותכיפות הרחצות יכולות להיות הגורמים 

.]1[ הגרד ה עלבהקל  
 

2015המלצות מעודכנות   
שומנים, סוכרים מורכבים  יםהמכיל(emollients )  תכשירים לריכוך וסיכוך העור

 (Duoxo    תכשיר המכיל פטל שחור, שומן ושומנים או  (Allermyl, Virbac)ואנטיספטיים 
(Calm, Ceva  

ם (חו"ה ב); ההשפעה הטובה יהראו השפעה קלה על גרד ולקויות עוריות בכלבים אלרגי
להיות  עשויות ןותכיפותג). עוצמת הרחצות  (חו"ה AD סימנים קלים שלביותר צפויה בכלבים 

הגורמים החשובים ביותר בהקלה בגרד (חו"ה ב). הכנות מרגיעות מקומיות אחרות לא 
בכלבים (חו"ה ג). ADהורידו בצורה עקבית סימנים קליניים של   

 
ההמלצות: עדכוןהבסיס ל  

שבועות, שנערך לאחרונה, הראה ירידה בלקויות העוריות  3ניסוי אקראי מבוקר קטן בן 
או בשמפו  Allermylובגרד בכלבים אלרגיים בצורה כמעט שווה כאשר השתמשו בשמפו 

Duoxo Calm  תוצאות אלה זהות לתוצאות מניסוי קטן בו 8) [2בשילוב עם קצף (אי"ע .[
השתמשו ב -Allermyl, Duoxo Calm shampoo 9) [2 ע"יוספריי (א.[  

 
. הפחתת גרד ולקויות עוריות עם תכשירים פרמקולוגיים3א.  

 



חיצוניים.א. טיפול לטווח קצר עם גלוקוקורטיקואידים 3א.  
2010סיכום הנחיות   

יעיל בטיפול בהתלקחויות חריפות של אטופי בכלבים.  חיצוניתרסיס גלוקוקורטיקואידים 
טיפול מסוג זה מתאים במיוחד ללקויות מקומיות ולפרק זמן קצר. משך ותכיפות הטיפול 

].1מותאם כל מטופל בהתאם לסימנים הקליניים שלו [  
 

2015המלצות  עדכון  
 ,Genesisא]; [חו"ה   Cortavance,Virbac( חיצונייםתרסיסים של גלוקוקורטיקואידים 

Virbac US  ב]) יעילים בטיפול בהתלקחויות של [חו"הAD אינם  בכלבים. אם התכשירים
אחרים אמורים, תאורטית,  חיצוניים, גלוקוקורטיקואידים ברי השגה להיות יעילים, אולם  

היעילות והבטיחות של תכשירים אלה שונה בהתאם לחוזק ולנשא שבתכשיר (חו"ה ג). 
יעילים במיוחד לנגעים מקומיים ולטווח קצר. יש להימנע  חיצונייםדליים תכשירים סטרואי

מאטרופיה של העור שכמעט תמיד מתפתחת בשימוש יומי ארוך טווח באותו מקום (חו"ה ג). 
יש להתאים את תכיפות השימוש ומשך השימוש לכל מטופל בניפרד. יש להמשיך בשימוש 

הקליניים (חו"ה ג). עד שמשיגים הפוגה מוחלטת ויציבה בסימנים  
 

בסיס להמלצות המעודכנות:  
, מחקר קטן אישר ששימוש יומי למשך שבוע מיםקוד םייקלינ יםבנוסף לנתונים קיימים מניסוי

hydrocortisone aceponateשבועיים בתרסיס -  
(Cortavance, Virbac) 

].10) [2שיפר משמעותית לקויות וגרד בכלבים אטופיים (אי"ע   
 

oclacitinib.ב. טיפול קצר בגלוקוקורטיקואידים פומיים או 3א.  
2010מנחים  קוויםסיכום   

presnisolone, prednisone or methyprednisolone  
מ"ג/ק"ג פעם עד פעמיים ביום משפרים סימנים קליניים בכלבים עם נגעים 0.5פומיים במינון 

תופעות לוואי של גלוקוקוטיקואידים פומיים פרופורציונליות בדרך  AD.קשים או נרחבים של 
ם ארוכי יגלוקוקורטיקואידכלל לחוזק התרופה, מינונה ומשך השימוש בה. לא מומלץ להזריק 

לטיפול בהתלקחויות חריפות של אטופי. גלוקוקורטיקואידים פומיים מביאים לשיפור  טווח
ברוב הכלבים. במידה וזה לא קורה על הרופא לחשוב על אבחנות אחרות  AD בסימנים של 

, טפילים חיצוניים או תגובה לא אטופית למזון) יםעורי זיהומיםאו סיבוכים משניים ( לדוגמא, 
]1.[  
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presnisolone, prednisone or methyprednisolone 
מ"ג/ק"ג ליום, בפעם אחת או מחולק לשתיים, ככל הנראה ישפר  1.0-0.5פומיים במינון 

חמור או נירחב (חו"ה א). תופעות לוואי של  ADסימנים קליניים בכלבים עם 
ם פומיים פרופורציונליות לחוזק התכשיר, מינון ומשך הטיפול. לא מומלץ יגלוקוקורטיקואיד

חו"ה (  ADבהתלקחויות חריפות של  ואידים ארוכי טווחהזרקות של גלוקוקורטיקלהשתמש ב
.(  

 
אפשר לתת ADכדי להוריד מהר לקויות וגרד בכלבים עם   

  Oclacitinib (Apoquel, Zoetis) פומי במינון של  
יום (חו"ה א). טיפול לטווח קצר  14מ"ג/ק"ג פעמיים ביום למשך  0.6-0.4 ב  -oclacitinib 

ניראה בטוח.  
 

בתרופה ובמינון,  תיתתלוכ ,תאורטי לדיכוי אפשרי של המערכת החיסוניתבגלל שקיים חשש 
אסור לשלב גלוקוקורטיקואידים ו -oclacitinib  

שניהם (חו"ה ג). של שילובב, אם כי עדיין לא נעשתה הערכה זיהומיםבעיקר במקרי   
 



על הרופאים , oclacitinib  היות ורוב הסימנים של אטופי מגיבים לגלוקוקוראיקואידים או 
עור, טפילים  זיהומילחשוב על אבחנות מבדלות אחרות ו/או קיימות של סיבוכים אחרים (

חיצוניים, תגובה לא אטופית למזון וכ'ו) אם אין שיפור קליני מהיר בטיפול בתרופות אלה 
(חו"ה ג).  

 
בסיס להמלצות אלה:  

לשוואה הבפרדניזון או פרדניזולון כביקורת חיובית לניסוי מחקרים נוספים, בהם השתמשו ב - 
oclacitinib  ) אישרו את היעילות המהירה 13,12) [2א"ה (  ציקלוספוריןאו  ]11) [1אי"ע ,[

של גלוקוקורטיקואידים בטיפול ב -AD  .בכלביםOclacitinib  הוריד גרד וסימנים קליניים
 טוב יותר או, - טוב כמו ]14) [1אי"ע (  (placebo)   בצורה משמעותית לעומת אינבו 

לטווח קצר  oclacitinib]. תופעות הלוואי של 11) [1 ע"יא( יום 14בבדיקה של פרדניזולון מ
.מזעריותהיו   

 
 ADקטנה בטיפול בהתלקחויות חריפות של  יעילותטיפולים לא יעילים או בעלי .ג. 3א.

בכלבים  
 

. אנטיהיסטמינים1.ג.3א.  
:2010מנחים  קוויםסיכום   

Type-1 antihistamines (i.e. H1 histamine receptor   
antagonist) 
.AD שניתנו פומית, לא יהיו יעילים לאחר התלקחות של 
באנטיליעילות הטיפול אין עדות מכרעת   כטיפול בדלקת אטופית  פעילה  1היסטמינים סוג -

]1   .[  
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אנטי   1היסטמינים סוג -

חו"ה ב). בשל אופי פעולתם ( ADבחלק מהכלבים עם    יכולים להביא תועלת קטנה ומוגבלת
אנטיוכדי לקבל תוצאה אופטימלית עדיף לתת  לפני שפורצת התלקחות  1היסטמינים סוג -

כדי לחסום את האפקט של היסטמין (חו"ה ג). יכולה להתקבל גם תועלת קלינית מהאפקט 
אנטיהמרגיע של הדור הראשון של  כמו 1היסטמינים סוג -  

 (diphenhydramine, chlorpheniramine…) ).(חו"ה ג  
אנטיבגלל היעילות המוגבלת שלהם,  1היסטמינים סוג -  

אנטיבכלבים עם אטופי קלה (חו"ה ג). אין הוכחה שתומכת בשימוש מקומי ביעילים יותר  -
בטיפול ב  1היסטמינים סוג  -AD .(חו"ה ג) בכלבים  

 
בסיס להמלצות כאלה  

כ בסקר רטרוספקטיבי דיווחו מהלקוחות שנתנו אנטיהיסטמינים פומיים לכלבים  25% -
]. בניסוי אקראי מבוקר דווח 15) [2האטופים שלהם שהם היו לכל הפחות מאד יעילים (אי"ע 

ו  hydroxyzineששילוב של שני אנטיהיסטמינים,  - chlorpheniramine (Histacalmine, 
Virbac  

ו - )dimetindene (Fenistil,Novartis  
]. 16אי"ע) [( AD לות גרד ולקויות עוריות בכלבים עם שיפרו ק  

אנטימנגד, מתן פומי של  (hydroxyzine) 1היסטמינים סוג -  
כלבים שהיו מרוגשים חריפה ב ADשל במודל ניסיוני התפתחות לקויות עוריות לא מנע 

.]17) [3לקרדית אבק הבית (א"ה   
 

(חש"ח) חומצות שומן חיוניות. 2.ג.3א.  
2010מנחים  קוויםסיכום   



בגלל משך הזמן הנחוץ  ADחש"ח פומיות אינן שימושיות לטיפול בהתפרצויות חריפות של 
להשפעתן.  
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(חו"ה ג). 2010אין הצעות לשינויים להמלצות   
 

בסיס להמלצות אלה:  
לא זיהתה עדות נוספת התומכת  2010המנחים  קוויםסקירה מערכתית מאז פירסום ה

]. מחקר אקראי מבוקר קטן 4ביעילות מתן תוספת חש"ח פומיות להתלקחויות חריפות [
(Allerderm Spot-On, Virbacשבדק הרכב שומנים מקומיים המכילים חש"ח (  

לא הראה השפעה של הורדת הגרד שבועיים לאחר השימוש. כתוצאה מכך, לא סביר 
].18[ )2בכלבים (אי"ע  ADזה יהיה יעיל בטיפול בהתלקחויות חריפות של שתכשיר   

 
Calcineurin inhibitors. 3.ג.3א.  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
 .e.gופומיים (  )(e.g. tacrolimusהשיהוי בתחילת הפעולה של תכשירים מקומיים (

ciclosporin)  ( שלcalcineurin inhibitors  לטיפול להיות מתאימים גורם להם לא
].AD ]1בהתלקחויות חריפות של   

 
מעודכנות 2015המלצות   

(חו"ה ג). 2010אין הצעות לשינוי ההמלצות של   
 

ב.טיפול ב -AD כרוני בכלבים  
א 2חלק זה רלוונטי בטיפול בכלבים עם מקרים  ו   קוויםשל  2010ב כפי שתוארו בנוסח 2 -

]; ניתן לקרוא מקרים אלה 1מנחים אלה [ באתר:   
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x/suppinfo. 
 

. זיהוי והימנעות מגורמי התלקחות1ב.  
תגור במזון באגריעה ומבחן .א.ניסיון על ידי 1.ב -AD לא עונתי  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
ויש כלבים  AD ם של יייכולים להיות עם סימנים קלינ adverse food reactionsכלבים עם 

שיש להם בעת ועונה אחת אלרגיה למזון ולאלרגנים סביבתיים. השיטה המקובלת לאבחון 
מזון ערוך מבחני לתגור במזון. על רופאים לשקול גריעה ואמבחן לרגיה למזון היא על ידי א

ים של אותם כלבים. יאם חלה החמרה בסימנים הקלינ ADכלבים עם   
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(חו"ה ג). בכלבים, כמו בבני אדם,  2010המלצות של מהאין שינויים גדולים באופן כללי, 

רום אחר או סינד ADם של ילידי ביטוי באמצעות סימנים קליניאלרגיה למזון יכולה לבוא 
בחון אלרגיה ]. הסטנדרט המקובל לא19חו"ה ג) [אחרים) ( סימנים(למשל אורטיקריה או 

ורי או מזון שעבר הידרוליזציה, ואיתגור עם המזון המק חדשזון נותר ניסיון גריעה עם מזון למ
שבועות של גריעה  8ניסיון בן  בשלב הגריעה (חו"ה ג). הופחתולאחר שהסימנים הקליניים 

תגור במזון אמור לאפשר לאבחן אלרגיה למזון ברוב הכלבים (חו"ה א). במקרה של וא
ניסיונות נוספים בעיקר אם תוצאה לא ברורה לניסיון הראשון במזון יש צורך לעשות 

או מזונות  חדשיםאים (למשל, העדר מרכיבים סטוריה מצביעה על בחירת מזון לא מתי)הה1:
פרי) לכלב יש גרד 2יון הראשון, או שנקנו בחנות, לעומת מזונות יעודיים רפואיים) לניס -

שבעבר  AD) התלקחות בכלב עם 3השנה ו/או קיימים סימנים של מערכת העיכול, או  אנאלי
ו לאותו טיפול (חו"ה ג).יהגיבה לטיפול ושלא מגיבה עכש  

 
בגלל ה ADבמזונות יבשים עלולה לגרום להישנות  storage mitesמשערים שנוכחות  -

crossreactivity  כלבים אטופיים רגישים עם קרדית אבק הבית שאליה לעיתים קרובות



רי יבש יעילה בכלבים עם רגישות יתר (חו"ה ג). אולם, אין כרגע עדות שהימנעות ממזון מסח
חו"ה ג). הקפאת מזונות יבשים יכולה להפחית  storage  )  )mitesלקרדית אבק הבית או 

את הזיהום ב - storage mites   אך לא ידועה ההשפעה של ההקפאה על הסימנים הקלינים
הזיהום בקרדיות בכלבים עם רגישות יתר לקרדיות (חו"ה ג). למרות זאת, כדי להפחית את 

יש להימנע מאיחסון שקי המזון היבשים במקומות לחים וחמים וצריך להמליץ לבעלים לאחסן 
המזונות במכלים נקיים וסגורים (חו"ה ג).  

 
:בסיס להמלצות כאלה  

יכה להביא לנסיגה בסימנים שבועות צר 8נושא שניבחן לאחרונה קבע שגריעת מזון למשך 
ם ביותר מהקליני ].20) [1אי"ע ( אלרגיה למזון םים עמהכלב 90%-  

 
" ואשר שניקנו prescription dietשלוש עבודות שנעשו לאחרונה הראו שמזונות שאינם "

בחנויות או באמצעות דרכי שיווק אחרות (כולל מזונות שכביכול היתה בהם הגבלת מרכיבים 
)limited ingredients(  התווית.הכילו לעיתים קרובות שרידי מרכיבים שלא היו מצוינים על 

להצית התלקחויות בכלבים עם אטופי. היכול וכז נגיעותלא ידוע אם   
 

באזור הפרי הם אטופי ואלרגיה למזון יתגרדו שני שליש מהכלבים שיש ל ) 2(אי"ע  אנאלי-
]24.[  

 
במזונות יבשים  הןוצואה של storage mite ,לעיתים נדירות נמצאת קרדית אבק הבית

], ובעיקר בסביבת 26,25) [3נייר (אי"ע  ]. איחסון מזונות בשקי26,25) [3מסחריים (אי"ע 
אי"ע (  Tyrophagus storage miteטמפרטורה חמימה עם לחות גבוהה, מעלה את כמות 

המזון  למרות זאת נראה שריכוז האלרגנים של הקרדית על הריצפה שבסמוך לשק. ]26) [3
].25) [3גבוהה יותר מאשר במזון בעצמו (אי"ע   

 
.ב. טיפול בפרעושים1ב.  

:2010המנחים  קוויםסיכום ה  
במקרים בהם רוחצים נגד פרעושים. יש לטפל בכל ימות השנה בתכשירי הדברה בכלבים עם 

כדי למנוע מומלץ טיפול סיסטמי ופומי שקוטל פרעושים בוגרים  תכופותאת הכלב לעיתים 
].1מרי ההדברה מהגוף [ושטיפת ח  

 
:2015עדכון המלצות   

(חו"ה ג). תאורטית, חמרי הדברה עם פעילות מתמשכת וקטילה  2010אין שינוי להמלצות 
אלרגים לעקיצות של פרעושים (חו"ה ג). ADמהירה לפרק זמן ארוך יעילים יותר בכלבים עם   

 
:בסיס להמלצות אלה  

 /fipronilלעומת  spinosad (Comfortis, (Elanco)העליונות שלניסוי בתנאי שדה קבע את 
(S) methoprene combination (Frontline plus, Merck)  במיגור גרד שנגרם

יכולה להיות בגלל משך הפעילות הארוכה שלו  spinosadמפרעושים. היעילות הגבוהה של 
].27) [2פרעושים (אי"ע המהיר של ההרג האו/ו בגלל   

 
ו/או  Allergen-specific intradermal testגורמי התלקחות על ידי  אלרגנים . זיהוי.ג1ב.

בדיקה סרולוגית ל -IgE  
:2010מנחים  קוויםסיכום   

Allergen specific intradermal test (IDT)  
ו/או בדיקה סרולוגית ל -IgE  עוזרים לזיהוי רגישות יתר לאלרגנים סביבתיים בכלבים

אטופיים. אפשר לראות תגובה חיובית מיידית  
ב -IDT  ותשובה סרולוגיתIgE  חיובית לאלרגנים סביבתיים גם בכלבים ללא סימנים שלAD  .

ם לבין כלבים בריאים ילא ניתן להשתמש בבדיקות אלה כדי להבדיל בין כלבים אטופי ,לפיכך



ם מחלות עור מגרדות אחרות. לא מומלץ לעשות בדיקות סרולוגיות ואו ע -IDT  למציאת
. ]food induced ]1אלרגנים במזון בכלבים עם אטופי שהיא   

 
:2015המלצות  עדכון  

יש עליה בעדויות  מתקבלות  ADשבכלבים בריאים ו/או בכלבים עם מחלות מגרדות שאינן  
תוצאות חיוביות  בעיקר אם  לאלרגנים סביבתיים, IDTאו   allergen specific IgEבבדיקת  

על ידי  ADזה מחזק את העיקרון שלא מאבחנים ). (pollen ניםאותם אלרגנים אינם אבק
הבדיקות האלה. השימוש בבדיקות האלה צריך להיעשות רק כדי להגדיר את האלרגנים 

בהתאם לקריטריונים הקליניים (חו"ה ג). אין  ADבכלבים שאובחנו עם  IgEשמתווכים על ידי 
ויש עדות להבדלים  allergen specific IgEציה של המעבדות בבדיקת זעדיין סטנדרטי

משמעותיים בתוצאות הסרולוגיות של ה -IgE .(חו"ה ג) בין המעבדות  
 

נתונים מוגבלים, יש צורך בעבודות נוספות לפני שממליצים בשל קביות או בשל העדר ע
צע בדיקה סרולוגית ייחודית ללב -IgG ו -IgE,   אוIDT ) או תבחין טלאי 

patch/epicutaneous)  אוlymphocyte stimulation test  עם אלרגנים של מזון לאיבחון
חו"ה ג).(  food induced ADאו לזיהוי אלרגנים רלוונטים במזון בכלבים עם   

 
בסיס להמלצות אלה  

בארבע מעבדות שונות נמצאו הבדלים גדולים  IgEבעבודה שנעשתה לאחרונה והישוותה 
]. בדיקה 28) [3ת שבהם היתה הסכמה חזקה (א"ה ובתוצאות פרט לאלו של אלרגני קרדי

סרולוגית ל -  IgG/IgE   שנעשתה לאחרונה(Sensitest, Avacta Veterinary 
Labiratories)   הראתה שתשובה סרולוגית שלילית לאלרגנים של מזון ניבאה היעדר תגובה

); ההיפך לא היה נכון 80%  קלינית למרכיבי מזון אלו ברוב הכלבים (ערך ניבוי שלילי בערך
]. 29) [2לגבי כלבים עם סרולוגיה חיובית לאלרגנים של מזון (ערך ניבוי חיובי נמוך) (אי"ע 

טניה עבודה אחרת שנעשתה בברי בשתי מעבדות מסחריות לא מזוהות ל  -  food specific 
IgE/IgG  לא יכלה להבדיל לבין כלבים  cutaneous adverse food reactionבין כלבים עם  

].30) [2אי"ע (  גרמה בגלל מזוןעם מחלת עור שלא נ  
ואה לתוצאה עם מרכיבי מזון הראה ערך ניבוי שלילי גבוה בהשו (patch test) מבחן טלאי 
]. כתוצאה מכך, שיטה זו יכולה לשמש לזיהוי מרכיבי מזון שהכלב 29[ מבחן מזוןבניסיון של 

לא יגיב להם קלינית.  
 
לבסוף, בעבודה קטנה שנעשתה ביפן, נמצא שרוב הכלבים עם סימנים של מחלה אלרגית 

לאלרגנים סביבתיים ו  IgEשהיתה להם סרולוגיה שלילית  - positive lymphocyte 
proliferation test  לאלרגנים של מזון, הגיבו טוב לניסיון של גריעת מזון(diatery 

restriction trial)  31) [3 י"ע(א.[  
 

.ד. דרכים למניעת קרדית אבק הבית1ב.  
: 2010מנחים  קוויםסיכום   

.  ADבכל העולם, קרדית אבק הבית היא המקור החשוב ביותר של אלרגנים בכלבים עם 
טיפול בקרדית אבק הבית יכול להיות רלוונטי ויעיל בכלבים עם רגישות יתר לקרדית. לא 

קרדית בבית ועל הכלב שימנעו התלקחויות בקרת הין הדרכים היעילות ביותר לניקבעו עדי
].1בכלבים אטופים [  

 
:2015המלצות  עדכון  

(חו"ה ג). 2010אין שינויים גדולים להמלצות של   
 

להמלצות אלה:בסיס   
יש מחקר אחד לא מבוקר שבדק את היעילות של תרסיס   benzyl benzoate (Acarosan 

Spray, Bissell)  
].32) [2להפחתת הסימנים הקלינים של אטופי בכלבים הרגישים לקרדית (אי"ע   



קרדית אבק הבית. ברוב בקרה של  תהדו כלבים אטופים בכלובים שבהם הילאחרונה בוד
].33) [2לאלרגנים סביבתיים נצפתה ירידה מהירה בגרד. (אי"ע   IgEהכלבים עם   

 
אנטי מיקרוביאלייםמוש בתכשירים .ה. הערכת שי1ב.  

:2010מנחים  קווים סיכום  
אנטים צריך להשתמש בתכשירים יבכלבים אטופי  זיהוםכאשר מאבחנים  מיקרוביאליים-

תמכים, או לא, על בעור ו/או באוזניים בהתאם לסימנים הקליניים שנ  בשמריםאו  ידקיםחיב
אנטיתרבית. בדרך כלל הטיפול בדלקות מבוסס על טיפול או  ידי ציטולוגיה מיקרוביאלי -

].1מקומי או פומי [  
 

:2015המלצות  עדכון  
חיידקים (חו"ה ג). מומלץ שוטרינרים יתנו טיפול נגד  2010אין שינויים גדולים להמלצות של 
הבינלאומיות (חו"ה  ם להמלצותה הם עובדים ו/או בהתאופטריות בהתאם להנחיות בארץ ב

]. הוטרינרים ובעלי הכלבים צריכים לשים לב אם התכשירים המקומיים נגד החיידקים 7,6ג) [
והפטריות מייבשים או מגרים את העור בעיקר שמפו - מה שעלול לגרום להתלקחות אטופי  -

במטופלים (חו"ה ג).  
Terbinafine או Itraconazole אפשר לתת  

יומיים רצופים פעם בשבוע למשך שלושה שבועות במקרים של פעם אחת ביום או למשך 
(חו"ה ב). Malassezia השמר התקלחויות עוריות בגלל  

 
הבסיס להמלצות אלה:  

 3בשבוע למשך מ"ג/ק"ג פעם ביום או יומיים רצופים פעם  5במינון  itraconazoleמתן 
נותנת את אותה תוצאה  Malasseziaאו דלקת אוזניים עם  יעור זיהוםשבועות לטיפול ב

) 2קלינית וציטולוגית (אי"ע  מ"ג/ק"ג פעם ביום נתן את  30במינון  Terbinfine]. מתן 34[ 
שבועות; במתן יום יומי  3אותו שיפור בציטולוגיה ובקליניקה כמו במתן פעמיים בשבוע למשך 

].35) [2השיפור בגרד היה גדול יותר (אי"ע   
 

ורמי התלקחות אחרים.ו. בדיקת הרלוונטיות של ג1ב.  
:2010מנחים  קוויםסיכום   

 לא קיימות מספיק עדויות כדי להמליץ באופן כללי על היות הסביבה, לחות, דטרגנטים ועקה 
(stress)כגורמי התלקחות בכלבים עםAD  . על אף זאת צריך ללמד את הבעלים לשים

לב  למצבים שגורמים להרעת מצב הכלב ולהימנע מהם    ]1.[  
 

:2015מעודכנות   המלצות  
(חו"ה ג) 2010אין שינויים להמלצות   

 
. שיפור בהיגיינת העור והשערות והטיפול בהם2ב.  

 
.א. רחצה בשמפו לא מגרה2ב.  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
הייה יעילה. מים פושרים תבשל לפחות פעם בשבוע בשמפו עדין לא מגרה ו חפיפהסביר ש

 התאיםוב ביותר בהקלה על הגרד. יש ליכולות להיות הגורם החש חפיפותעוצמת ותכיפות ה
 ואהמרגיע ביותר, אבל שמפו נגד קשקשים הוא מסכך/מרכך שמפו לכל מקרה: שמפו 

אנטיספטי יכול להתאים יותר לכלבים עם עור שמנוני, מקושקש או דלקתי. למרות זאת, 
מידת הצורך, תכשירים מלחלחים שמפו עלול לייבש ולגרות את העור. על הרופאים להוסיף, ב

או לשקול להחליף הפרוטוקול של הרחצה או התכשיר. רופאים צריכים גם להיות מוכנים 
המקומי אם מצב העור והשערות של הכלב השתנו. צריך לקחת בחשבון  חיצונילהחליף את ה

מרי ההדברה המקומיים נגד פרעושים וההשפעה של הרחצות התכופות על ח  ]1.[  
 

:2015המלצות  עדכון  



(חו"ה ג). 2015אין שינוי להמלצות   
 

.ב. תוספת חומצות שומן חיוניות2ב.  
:2010מנחים  קוויםסיכום   

, שניתן כתוסף מזון או מזון 6מתן פומי של חומצות שומן חיוניות (חש"ח), בעיקר אומגה 
ולשפר את הברק והאיכות  שמועשר בהן, יכול להשפיע על השומנים בשכבת העור השטחית

 ADבשיפור הסימנים הקלינים של  מעטהח פומיות יכולות להביא תועלת . חש"יערשל הש
בכלבים,  אולם בגלל שהשיפור קטן לא ניתן להשתמש בחש"ח כטיפול יחיד ב  -AD  .בכלבים

תה, אין עדות לעליונות עדשיים. לעת ואת היעילות של חש"ח, אם בכלל, רואים רק אחרי ח
נות מועשרים) לשיפור העור שילוב מסוים של חש"ח, מינון, יחס או מתכון (כולל מזו של
באופן כללי, מזונות מועשרים בחש"ח מספקים רמה גבוהה יותר  . ADבכלבים עם  יערוהש

של חש"ח מאשר מתן תוסף של חש"ח   ]1.[  
 

:2015המלצות  עדכון  
(חו"ה ג). 2010אין שינויים להמלצות שנת   

 
להמלצות כאלה:בסיס   

התועלת של  לגבי  2010סקירה מערכתית לא מצאה עדות של ניסויים קליניים נוספים מאז 
טיפול בפומיות ל חש"ח -AD  1בכלבים (אי"ע( ]. תוספת של חש"ח נוזלית למזון של כלבים 4[ 
דשיים גרמה לשינויים בולטים בביוכימיה ולמשך ח (Megaderm/EFA-Z, Virbac) ים יאטופ

של השומנים הבין תאיים שב  (ultrastructure)ומבנה העל  -stratum ,corneum   שינויים
].36) [3שקרבו פרמטרים אלו למצב נורמאלי בהשוואה למה שהיו לפני מתן התוספת (אי"ע   

 
י בחש"ח חיצונ.ג. שימוש 2ב.  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
המכילים שומן כדי  חיצונייםאין עדות מבוססת מחקר מספקת כדי לתמוך בשימוש בתכשירים 

].1ו/או להקל על סימנים של אטופי בכלבים [ יערלשפר את איכות הש  
 

:2015המלצות  עדכון  
 stratum corneum lipid יים המכילים שומן יכול לעזור לנרמל אתחיצונשימוש בתכשירים 

barrier  בכלבים עם.AD  ) מכילי  יםחיצונלהמליץ על שימוש בתכשירים חו"ה ג).לא ניתן
שומן כטיפול יחיד ב -AD קביות בתוצאות ניסויים קליניים (חו"ה ב). בכלבים בשל העדר ע

צריך להשוות את היעילות, המחיר וקלות השימוש בתכשירים אלו כטיפול מסייע באטופי 
. התועלת בשימוש מתן מזונות מועשרים בחש"ח (חו"ה ג)בכלבים לעומת תוספת חש"ח או 

המכילים חש"ח היא כנראה מינימלית אם הכלבים כבר אוכלים מזונות  חיצונייםבתכשירים 
מועשרים בחש"ח או מקבלים תוספי מזון של חש"ח (חו"ה ג).  

 
בסיס להמלצות כאלה:  

וחש"ח היא לשחזר את את י בשומנים המכילים צרמידים, כולסטרול חיצונמטרת השימוש ה
השומנים שנמצאים ב -stratum corneum        )Allerderm Spot On, Virbac(  על ידי

זה נירמל את פרופיל השומנים בכטיפול כל שלושה ימים לסך של שישה טיפולים. טיפול  -
stratum corneum 3ופים (אי"ע בכלבים אט ( ל םגר הז תכשיר]. בעבר, 37[  -intercellular 

stratum corneum lipid lamellae  ם (אי"ע ילהראות יותר נורמאליים בכמה כלבים אטופי
3 ( פור קליני קטן קלה עד בינונית הראה שי AD]. אולם, ניסוי מבוקר אקראי בכלבים עם 38[ 

) 2האלה (אי"ע  חיצונייםולא עקבי כשהשתמשו בתכשירים ה קטן ]. ניסוי מבוקר אקראי 18[ 
בחש"ח המכילה אומגה  חיצוניקבע יעילות קטנה בשימוש  - 6 )Dermoscent Essential 6 

spot-on, Laboratories de Dermo-Cosme'tique  (Animale   בהפחתת הסימנים
) 2 י"עים (איהקליניים בכלבים אטופ  ]39.[  

 



מכיון שמתן פומי של חש"ח יכול לנרמל את שכבת השומן ב -stratum corneum ו הדבר אות
) 3(אי"ע  חיצונייםכמו שימוש בשומנים  לכלבים  חיצוניותוספת של חש"ח ], הת38-36[ 

ה.מועטתועלת רק תוסיף  כנראה אוכלים רמות גבוהות של חש"חכבר ש  
 

.ד מתן תוספי מזון אחרים2ב.  
:2010סיכום הנחיות   

תוספי מזון מסויימים יכולים לשפר את תיפקוד ה -  skin barrier, in vitro,  ,כמו למשל
שתוספים אלה קלינית אך אין עדות אובדן מים דרך העור, , העלאת יצור צרמידים והפחתת 

].AD  ]1עם יעילים בכלבים   
 

:2015המלצות  עדכון  
(חו"ה ג). 2015אין שינויים להמלצות   

 
. הפחתת הגרד והנגעים העוריים באמצעות תכשירים פרמקולוגים.3ב.  

 
tacrolimusי עם גלוקוקורטיקואידים או חיצונ.א. טיפול 3ב.  

:2015סיכום הנחיות   
גלוקוקורטיקואידים ו -tacrolimus  מקומיים הפחיתו ביעילות את הסימנים הקליניים שלAD 

בכלבים, אך קיים סיכון של אטרופיה של העור בשימוש ממושך בראשון   ]1.[  
 

:2015מנחים  קווים עדכון  
י בגלוקוקרטיקואידים בחיצוננוספת שתומכת ביעילות שימוש  קיימת עדות -AD  .בכלבים

השראה  תבגלל הסיכון לגרום לאטרופיה של העור צריך להשתמש בהם לסרוגין לאחר תקופ
יוםשל שימוש  לכל מטופל את תדירות ומשך השימוש.  התאיםיומי (חו"ה א). יש צורך ל-

נימשך עד לקבלת הפוגה מוחלטת ויציבה בסימנים  חיצונייםהשימוש בגלוקוקרטיקואידים 
התכשיר אינו בעל ערך מוסף tacrolimus,הקליניים (חו"ה ג). בגלל המחיר הגבוה של 

, אלא לכלבים אטופיים עם אטרופיה של העור (חו"ה ג).חיצונייםלעומת גלוקוקרטיקואידים   
 

בסיס להמלצות אלה:  
 ,hydrocortisone aceponate spray (Cortavanceשבועות,  12בניסוי מבוקר אקראי בן 

Virbac ) הראה יעילות וסבילות שמשתווים למתן פומי של ציקלוספוריןAtopica, Elanco 
Animal Health) ( ) 40) [1אי"ע.[  

 
.ב.טיפול בתכשירים פרמקולוגים אימונומודולטורים3ב.  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
יעילים בטיפול ב פומי ציקלוספורין במתןגלוקוקורטיקואידים ו -    AD  בכלבים, אך הראשון

מוביל לשיפור מהיר יותר מהשני. צריך להשתמש בגלוקוקורטיקואידים לטווח קצר כדי להשיג 
הפוגה בסימנים הקלינים, ולאחר מכן מורידים בהדרגה את המינון שלהם. לא מומלץ להזריק 

וגלוקוקורטיקואידים (בעיקר  ציקלוספוריןמוש ארוך טווח ב. שיארוכי טווחגלוקוקורטיקואידים 
לגרום לעליה בסיכון לדיכוי  עלולאם משתמשים במינונים גבוהים של אחד מהם או בשניהם) 

].1המערכת החיסונית [  
 

:2015המלצות  עדכון  
  גלוקוקורטיקואידים פומיים 

,(prednisone,prednisolone,methtlprednisolone), ciclosporin  אוoclacitinib  יעילים
טיפול בב -AD  בכלבים (חו"ה א), כרוני התלקחות (חו"ה ג). הבגורמי  בקרתיחד או לאחר   

גלוקוקורטיקואידים ו -oclacitinib  אבל   ציקלוספוריןמביאים לשיפור מהיר יותר מאשר
השבועות הראשונים כדי להאיץ  3פומי למשך  פרדניזולוןיכול להיות משולב עם  ציקלוספורין

שיפור בסימנים הקלינים (חו"ה א). לא מומלץ לשלב מתן פומי ממושך ובו זמנית של 
הגבוה לדיכוי  ,התיאורטי ,בגלל הסיכון  oclacitinibאו  ציקלוספוריןגלוקוקורטיקואידים, 



ים. אין הסכמה לגבי המערכת החיסונית שיכול לגרום לזיהומים חמורים בעור ואברים אחר
בדיקות מעבדה (למשל המטולוגיה, ביוכימיה ובדיקת שתן) במהלך טיפול הנחיצות של 

בכל מקרה, צריך לעשות בדיקות אלה אם מתפתחים .  oclacitinib או  בציקלוספוריןממושך 
סימני מחלה סיסטמית (חו"ה ג). בגלל עליה בסיכון לדלקות בדרכי השתן בכלבים המקבלים 

 הקת שתן ותרבית תקופתית בכלבים אלגלוקוקורטיקואידים למשך זמן ארוך, יש לעשות בדי
(חו"ה ג).  

 
כדי להשיג הפוגה בסימנים הקלינים של אטופי נותנים גלוקוקורטיקואידים 

(פרדניזון, פרדניזולון,  (prednisone,prednisolone,methtlprednisolone)פומיים
 מ"ג/ק"ג פעם עד פעמיים ביום. לאחר שמושגת הפוגה 0.5במינון של מטילפרדניזולון) 
, וכדי לצמצם את הסכנה של תופעות לוואי לטווח ארוך, צריך להוריד בסימנים הקליניים

את  סימנים ה נשמר העדר הגלוקוקורטיקואידים למינון ולתכיפות הנמוכים ביותר בהם 
(חו"ה ג). אימתי שניתן, יש  רוךאת תופעות הלוואי של שימוש לטווח א כדי להקטין םיקליניה

משום שאי היכולת להוריד המינון שלהם  טווח ארוכילהימנע מהזרקת גלוקוקורטיקואידים 
בהדרגה מעלה הסיכון לתופעות לוואי (חו"ה ג).  

 
ע רצון בסימנים הקלינים, מ"ג/ק"ג פעם ביום עד לשיפור משבי 5פומי ניתן במינון  ציקלוספורין
שבועות (חו"ה א). לאחר מכן, וכדי לשמור על השיפור  6עד  4בדרך כלל  דבר שאורך

מורידים את המינון או על ידי הורדת תכיפות מתן התרופה (לדוגמא, מכל יום ליום כן  ,הקליני
יום לא לסרוגין ולאחר מכן לפעמיים בשבוע) או הורדת המינון היומי (חו"ה א). אפשר 

להשתמש ב למיקרואמולסיה של הציקלוספורין  שווה ערךגנרי שהוכח שהוא  ציקלוספורין -
.Atopica, (Elanco Animal Health)המאושר הראשון   

 
 14מ"ג/ק"ג פעמיים ביום למשך  0.6-0.4הוא  Oclacitinib (Apoquel, Zoetisהמינון של ( 

צריך לנסות יום ולאחר מכן פעם ביום (חו"ה א). אם מתקבל שיפור מוחלט בסימנים הקליניים 
שמירה על השיפור בסימנים הקליניים (חו"ה ג). תרופה זו  תוך כדילהוריד הלאה את המינון 

פעם ביום לטווח ארוך  oclacitinibמתן של החדשים.  12לא מאושרת לכלבים מתחת לגיל 
  ה.ידועלא לטווח ארוך שבטיחות מתן מינונים אחרים בעוד יחסית נראה בטוח 

 
בשימוש בו זמנית  -allergen- specific immunotherapy,  שמפו מרגיע, תוסף מזון של

ות של חש"ח או מזון מועשר בחש"ח יכול לאפשר הורדה נוספת במינון ו/או בתכיפ
תוך שמירה על השיפור )  (oclacitinibואולי גם  ciclosporin (פומיים, גלוקוקורטיקואידים

 Viacutan Plus, Boehringerחש"ח (. מלבד לתוסף מזון ADבסימנים הקלינים של 
Ingelheim)  ( ולשילוב של אנטיהיסטמין(trimeprazine) -פרדניזולון (Temeril-P, Zoetis) 

], לא פורסמה היעילות והבטיחות של 1מנחים אלה [ קוויםשל  2010עליהם דובר בנוסח  
שילובים אחרים (חו"ה ג).  

 
בסיס להמלצות אלה:  

המקצועית ושל ניסויים מבוקרים אקראיים חדשים, אישרו את  שלוש סקירות של הספרות
],  12,11,2-4היעילות של גלוקוקורטיקואידים פומיים [ ציקלוספורין   

]42,41,13,4,3 [ ו  -oclacitinib  
לטיפול ב ]43,42,11[ -AD  ניתן למצוא פרטים נוספים  2010מנחים  קווים). ב1בכלבים (אי"ע

  וציקלוספוריןיים אודות הטיפול באטופי כרונית בכלבים באמצעות גלוקוקורטיקואידים פומ
]1.[  

שבועות יחד עם פרדניזולון  4ליום למשך ציקלוספורין מ"ג/ק"ג  5בניסוי מבוקר אקראי, מתן 
יום, הביא לשיפור  14לסרוגין למשך ימים ולאחר מכן יום כן יום לא  7מ"ג/ק"ג ליום למשך  1

]. בניסוי 44) [2בנגעים העוריים ובדרוג הגרד מהר יותר מאשר מתן ציקלוספורין בלבד (אי"ע 
יעילה כמו  (Equoral, Teva) ציקלוספורין גנרית של  האקראי מבוקר קטן נמצא שנוסח

]. לאחרונה דווח 13) [2בשיפור הנגעים העוריים והגרד בכלבים אטופים (אי"ע  פרדניזולון
מתקבלת טוב יותר על ידי   Cyclavance, (Virbacציקלוספורין נוזלי ( שהכנה חדשה של 



) 2אי"ע (  (Atopica, Elanco Animal Healthמאשר ציקלוספורין בקפסולות (הכלבים 
]45.[  

 
ניסוי מבוקר אקראי הראה ש -oclacitinib ם בצורה משמעותית טוב שיפר גרד וסימנים קליניי

) 1יום) טוב יותר מפרדניזולון (אי"ע  14], ובאותה מידה או (בתום 43) [1(אי"ע  פלצבויותר מ
]. שימוש ארוך טווח ב11[ -oclacitinib ותגורם להופעת דלקות חדשות בדרכי שתן, הקא ,

ערך בב יםלשולית עור ושות אוזניים, דלקודלק מהכלבים; תופעות לוואי  10%עד  5%-
]. בבדיקות מעבדה (המטולוגיה, ביוכימיה 46) [1נדירות (אי"ע  הן רציניות הקשורות לתרופה

לטווח ארוך לכלבים אטופים (אי"ע  oclacitinibובדיקת שתן) ישנם שינויים מינימליים במתן 
1] (46.[  

 
.ג. טיפול ב3ב. -biotherapeutic immunomodulators  

 
.ג. טיפול ב3ב. -recombinant interferons  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
מתן תת  10,000-5,000במינון  recombinant canine interferon-gammaעורי של -

שבועות ופעם בשבוע לאחר מכן, יעיל בטיפול ב 4יחידות/ק"ג שלוש פעמים בשבוע למשך  -
AD בכלבים. מתן פומי או תת   recombinant feline interferon-omegaורי של ע-

(Virbagen omega, Virbac) 
].AD ]1נתן תוצאות לא עיקביות בהורדת הלקויות והגרד בכלבים עם   

 
בסיס להמלצות אלה:  

-recombinant canine interferonשני ניסויים מבוקרים אקראיים הוכיחו את היעילות של 
gamma (Interdog, Toray Industries(  אי"ע) 48,47) [1לטיפול בכלבים עם אטופי ביפן ;[

יחידות/ק"ג במתן תת 10,000-5,000 היעיל המוצע הוא מינוןה עורי שלוש פעמים בשבוע -
].48,47שבועות ולאחר מכן פעם בשבוע. תופעות הלוואי היו מינימליות [ 4למשך   

 
קר אחד, קבעו שמתן תתותוצאות של שתי עבודות, כולל ניסוי אקראי מב עורי של -

recombinant feline interferon-omega  
(Virbagen omega, Virbac) 

שבועות ופעם בחודש לאחר מכן,  4מיליון יחידות שלוש פעמים בשבוע למשך  5עד  1במינון 
ר אקראי אחר ]. ניסוי קליני מבוק49[ )1ם (אי"ע ינתנו שיפור קליני מועט בכלבים אטופי

קבי בלקויות ובגרד לאחר מתן פומי או בהזרקה תתשיפור קל ולא עהראה   felineעורית של -
interferon-omega  ) 50) [2אי"ע.[  

 
ה לטיפול בנמוכשאינם יעילים או בעלי יעילות  .ד טיפולים3ב. -AD :כרונית בכלבים  

:2010סיכום המלצות   
ין עדות ליעילות שימוש א אנטיב  באטופי כרונית בכלבים.  ידעבל 1היסטמינים סוג -

Hydroxyzine  והמטבוליט שלוcetirizine שהראו פעילות אנטי היסטמינית בכלבים הוא -
האנטיהיסטמין המועדף בכלבים. השימוש באנטיהיסטמינים צריך להיות מניעתי, על בסיס 

יום יומי מתמשך ובשילוב עם אנטיהיסטמינים אחרים או תרופות אחרות יכול לשפר את -
אולם דרושות עבודות נוספות לאמת זאת. תרופות אחרות נותנות יעילות מינימלית  ,תןיעילו
)misoprostol, tepoxalin)  ( ) או לא יעילותleukotriene inhibitors, capsaicin, 

dextromethorphane ] ('1וכו.[  
 

:2015המלצות  עדכון  
להיסטמין ( אנטי 1לאגוניסטים של רצפטורים סוג  יש יעילות קלה נגד גרד ) 1היסטמינים סוג -

אולם השפעתם שונה בין כלב לכלב. היעילות הטובה  ,בין אם ניתנים לבד או כמה ביחד
ביותר שלהם מושגת כשמשתמשים בהם למניעה לפני שיש התלקחות  לא במהלך או לאחר  -



התלקחות  יוםתם על בסיס ורצוי לתת או - יומי קבוע. האנטיהיסטמין המועדף בכלבים הוא -
זה שהוכחה ה - bioavailability .(חו"ה ג) שלו או שיעילותו הוכחה בכלבים  

 
Masitinib (Masivet/Kinavet, AB Science)  הראה יעילות מסוימת בכלבים עם אטופי

שדורשת בדיקת שתן  כליתיתה להישקל מול הסכנה לפגיעה כרונית, אולם יעילות זו צריכ
יכול להוות אלטרנטיבה לכלבים אטופים  Masitinibתקופתית לזיהוי פרוטאינוריה (חו"ה א). 

שלא מגיבים לתרופות מאושרות אחרות (חו"ה ג).  
 

 pentoxifyllineדרשות עבודות נוספות כדי לאשר את היעילות והבטיחות שבמינון גבוה של נ
עם  Eינון נמוך פעם בשבוע ובשילוב של ויטמין במ methotrexateפומי, מתן 

בכלבים עם אטופי (חו"ה ג). שיגרתי מלץ על תרופות אלה לטיפול אנטיהיסטמינים בטרם יו
לבסוף, ל - fluoxetine  פומי ולייזר במינון נמוך, יעילות נמוכה בטיפול באטופי בכלבים (חו"ה

ב).  
 

הבסיס להמלצות אלה:  
 ,dimetindene (Fenistilניסוי אקראי מבוקר לבדיקת היעילות של האנטיהיסטמין 

Novartis)  ושל השילוב שלchlorpheniramine and hydroxyzine (Histacalmine, 
Virbac  

אנטיאישר את היעילות הקטנה והמשתנה של  בטיפול בגרד בכלבים  1היסטמינים סוג -
אחד כל אטופים. השילוב של שני האנטיהיסטמינים האלה לא הראה תועלת לעומת מתן 
]. 16) [2מהם בלבד אבל לא ניתן להסיק מכך לגבי שילוב של אנטיהיסטמינים אחרים (אי"ע 

הראה יעילות דומה לזו של  fexofenadineניסוי אחד קטן עם אנטיהיסטמין 
methylprednisolone  ) בניסוי אחר נתנו 51) [2אי"ע .[fexofenadine  עם ויטמיןE  או

פלצבו  שבועות. היה שיפור בלקויות בשתי הקבוצות עם שיפור גדול יותר בקבוצה  8למשך  
) 2 "עאיבכל קבוצה היתה תגובה אחרת בין הכלבים שבאותה קבוצה (.  Eשקיבלה ויטמין 

]52.[  
 

פעם  masitinib 12.5mg/kgבניסוי אקראי מבוקר גדול הראו יעילות מתונה של 
ביום  הוא  masitinibים של אטופי בכלבים. החיסרון של יבהפחתת הסימנים הקלינ 

שיכול להיות פטאלי אם לא מזוהה בזמן (אי"ע  protein-losing nephropathyבהתפתחות 
1] (53 .[  

 
מ"ג/ק"ג  20שניתן במינון  pentoxifyllineניסוי אקראי מבוקר פתוח להערכת  שלוש פעמים  

מעותי ביום לבד או בשילוב עם חש"ח, הראה שיפור הרבה יותר מש  בלקויות ובגרד לעומת 
].54) [2עם חש"ח (אי"ע  pentoxifylline. השיפור היה גדול יותר בכלבים שקיבלו פלצבו  

 
של ת היתכנות דווחה היעילות הקלינית והבטיחות היחסית במינון נמוך בניסוי קטן להוכח

פומי לטיפול ב methotrexate של פעם בשבוע -AD ] 55בכלבים.[  
 

מקומית  ADלכלבים עם  ברמה נמוכה ניסוי מבוקר אקראי לא הראה יעילות במתן לייזר
 selective serotonin reuptake inhibitor]. באותה מידה גם 56) [2ברגליים (אי"ע 

(SSRI) ,fluoxetine   מ"ג/ק"ג פעם ביום, לא הראה יעילות קלינית בניסוי מבוקר  1במינון
].57[ )2אקראי קטן בכלבים עם אטופי (אי"ע   

 
ג. ישום אסטרטגיות למניעת הישנות הסימנים  
מנחים  קוויםשל  2010ב שתוארו בנוסח 2א, 2חלק זה רלוונטי לטיפול בכלבים עם מקרים 

.]1[ אלה  
 

. הימנעות מגורמי התלקחות1ג.  
:2010מנחים  קוויםסיכום   



זיהוי והימנעות מגורמי התלקחות ידועים (למשל, אלרגנים סביבתיים ובמזון, עקיצות 
פרעושים, דלקות וכו') הם האסטרטגיה הטובה ביותר למנוע הישנות של סימנים במטופלים 

AD .[1] עם  
 

:5201המלצות  עדכון  
(חו"ה ג). 2010אין הצעות לשינויים להמלצות   

 
םיבתכשירים פרמקולוגי צונייחישום טיפול יזום י. 2ג.  

:2010סיכום המלצות   
בבני אדם יש עדות ליעילות הגדולה, למחיר הנמוך ולסיכון הנמוך שבשימוש יזום, מקומי 

יים וחיצונולסרוגין בגלוקוקורטיקואידים  -tacrolimus  למניעת הישנות התלקחויות. נכון
אולם כדאי לשקול להשתמש  AD,לעכשיו, אין עדות שאותה שיטה תהיה יעילה בכלבים עם 

באסטרגיה טיפולית כזאת למקרים המתאימים לאור התועלת האפשרית, הסיכון הנמוך 
].1והמחיר הנמוך [  

 
:2015מנחים  קווים עדכון  

ריסוס מקומי ב -hydrocortisone aceponate (Cortavance, Virbac)  יומיים רצופים
בשבוע על עור שבעבר היו בו לקויות יכול לדחות הישנות לקויות במקומות אלה ללא גרימת 
שינויים אטרופים בעור (חו"ה ב). אפשר לראות השפעה טובה דומה בשימוש לסרוגין 
בגלוקוקורטיקואידים מקומיים בעלי פעילות מתונה על עור שהיה בעבר עם לקויות (חו"ה ג). 

שתמשים בגלוקוקורטיקואידים מקומיים בעלי פעילות חזקה, אפילו לסרוגין, צריך כאשר מ
להקפיד שלא תיווצר אטרופיה של העור (חו"ה ג).  

 
בסיס להמלצות אלה:  

 hydrocortisone תרסיסב ריסוס ניסוי מבוקר אקראי קטן בדק את היעילות של
aceponate( Cortavance, Virbac  

לקויות שבעבר טופלו ונרפאו באמצעות יומיים רצופים בשבוע על  . הזמן שלקח תרסיסאותו  
לנגעים שטופלו לסרוגין בגלוקוקורטיקואידים מקומיים לשוב ולהתלקח היה פי 

ארבע  ].58) [2(אי"ע תרסיס פלצבו יום) בהשוואה לנגעים שרוססו ב 115(ממוצע:    
 

allergen-specific immunotherapyיישום  3ג.  
2010מנחים  קוויםסיכום   

Allergen-specific immunotherapy (ASIT) 
בכלבים. לא קיימת עדות  ADהינה דרך בטוחה ויעילה להפחית את הסימנים הקלינים של 

 low-dose).או  rushלעומת האחרים (מסורתי לעומת  ASITלעליונות פרוטוקול מסוים של 
לכל מטופל בהתאם לשיפור  מותאמיםתכיפות ההזרקות והכמות שמוזרקת צריכים להיות 

ון שלוקח זמן עד שרואים את השיפור הקליני, וכדי לשמר את והקליני ולתופעות הלוואי. מכי
איכות החיים של הכלב,  צריך לתת, זמנית, תרופות אנטי   היותדלקתיות (ראה למעלה). -

שנה שיכולים לחלוף חודשים עד אשר רואים את השיפור הקליני, יש להמשיך בהזרקות עד 
לפחות כדי להתרשם מיעילותן. עדיין לא ניקבע אם חייבים להמשיך ב -ASIT  לכל משך חיי

].1הכלב האטופי [  
 

מעודכנות: 2015המלצות   
הערך בטיפול ב - ASIT  ים ניתמך על ידי ניסויים (לרוב לא מבוקרים) יבכלבים אטופ

תחת  ASITשמדווחים, לכל הפחות, על יעילות מתונה (חו"ה ב). קיימת עדות מסוימת שמתן 
"), הינם rush" כלומראו פרוטוקול מואץ (),  (sublingual immunotherapy; SLITהלשון 

ב הכלבים צריכים שנים רבות ם (חו"ה ג). על אף שרויבטוחים ויעילים בטיפול בכלבים אטופי
צריך לנסות להוריד את תכיפות ההזרקות, או אפילו להפסיקן, , ASITשל טיפול באמצעות 

ם נעלמו (חו"ה ג).יבכלבים בהם הסימנים הקליני  
 



או   allergen specific (intradermal testאין כרגע סטנדרטיזציה לביצוע תבחין עור (
על מנת לבחור את האלרגנים ל IgEבדיקה סרולוגית לרמת  -ASIT  . מצטברות עדויות על

הבדלים משמעותיים בתוצאות הבדיקות הסרולוגיות בין מעבדות (חו"ה ג). כתוצאה משוני 
זה, ההמלצה באיזה אלרגנים לבחור לאימונותרפיה, תהיה שונה, באופן משמעותי, בין 

המעבדות (חו"ה ג).  
 

בסיס להמלצות אלה:  
בין ארבע  IgEאחרונה שבו הישוו את תוצאות הבדיקה הסרולוגית לרמת במחקר שנעשה ל

מעבדות שונות, נמצאו הבדלים משמעותיים בין התוצאות ובהמלצות המעבדות ל -  ASIT  
]. בדומה, גם תבחין עור לאלרגנים לא עבר סטנדרטיזציה ותוצאותיו שונות 1) [3אי"ע (

].59אזור גאוגרפי [משמעותית אפילו בין אותם מומחים באותו   
 
למרות החסרונות החשובים שבבדיקות אלרגנים, סקר אינטרנטי הצביע על כך ששליש 

שנים דרגו טיפול זה  10עד  5ים שטופלו על בסיס בדיקות אלה במשך ימבעלי כלבים אטופ
]. יתרה מכך, בערך ב15) [2"כיעיל עד יעיל ביותר" (אי"ע  מהכלבים שטופלו ב 5%- -ASIT 

]. בדומה, מחקר 15[  יותר צורך בטיפולים נוגדי אלרגיה ולא היה ם נעלמו יהקליני הסימנים
במשך שנה  ASITם, שטופלו באמצעות ירטרוספקטיבי גדול בקרב בעלים של כלבים אטופי

או יותר, קבע שכמעט שני שליש מהכלבים דורגו שיש להם תגובה "משביעת רצון עד 
) 2מצוינת" לטיפול זה (אי"ע   ]60.[  

 
בכלבים אלרגים לקרדית אבק הבית הראה שיפור  SLITמחקר מקדים קטן פתוח אודות 

קליני ושינוי ב -mite specific IgE and IgG  2ברוב הכלבים (אי"ע ( ]. בדומה, מחקר 61[ 
בכלבים רגישים לקרדית אבק הבית ואבקנים הראה תוצאה  SLITרטרוספקטיבי גדול אודות 

טובה עד מצויינת ל -SLIT ב הכלבים שלא הגיבו קודם לת מן חציממהכלבים וב 60%- - ASIT 
].62) [2אי"ע (   

 
ים עם ילבסוף, במחקר פתוח קטן בו טיפלו בכלבים אטופ  

rush alum-adjuvanted ASIT נראו שיפור משמעותי בגרד  
) 2ובדרוג התרופתי לאחר שנה של טיפול (אי"ע   ]63.[  

 
nonspecific immunotherapy.יישום של 4ג  

:2010מנחים  קוויםסיכום   
].1[  2010מנחים  קוויםזהו חלק חדש שלא נכלל ב  

 
:2015המלצות  עדכון  

 אימונותרפיה לא ספציפיתץ על השימוש בפרוביוטיקה פומית כאין כרגע מספיק עדויות להמלי
בלמניעה או טיפול  -AD .(חו"ה ג) בכלבים  

 
בסיס להמלצות אלה:  

 Lactobacillus rhamnosusפרוביוטיקה  GGלידה לזן הלמרות שחשיפה לפני ואחרי 
(Culturelle HS, Culturelle)  

הראתה, בכלבים שרוגשו ניסויית לקרדית אבק הבית ושלאחר מכן אותגרו  באלרגנים,  
) 3יתכנות השפעה לטווח ארוך בהפחתת הסימנים הקלינים (אי"ע  ], פרוביוטיקה זאת 64[ 

ראתה יעילות בטיפול או במניעת אטופי ספונטני בכלבים.לא ה  
 

מסקנה  
המנחים המוסכמים הבינלאומיים לטיפול ב קוויםשנים, ל 5ראשון זה, לאחר  עדכון -AD 
גיש, כמו בנוסח הקודם של מסמך זהמד ], את ההיבטים הרבים של טיפול במחלה זו 1[ 

ושהטיפול צריך להיות משולב להשגת תועלת אופטימלית מוכחת (או כמעט). יתרה מכך, 
צריך לתפור את הטיפול לכל מטופל בהתאם לשלב המחלה שלו, חומרתה ואזורי הלקויות. 



על אודות  הוטרינרים צריכים לזכור להעריך ולאחר מכן לשוחח עם בעלי חיית המחמד
כטיפול יחיד או משולב. לבסוף,  עלותויתרונות הטיפול, תופעות הלוואי שלו, קלות הטיפול, ו

איכות החיים של הכלב והבעלים וההעדפות של הבעלים צריכים להילקח בחשבון לפני 
שמתחילים בתכנית הטיפול.  
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: טקסונומיה של חוזק ההמלצות (טחו"ה)1טבלה   
 

חוזק המלצה (חו"ה)  
 

איכותית ועיקבית א = מבוסס על עדות  מכוונת למטופל.   
 

ב = מבוסס על עדות לא אחידה או מוגבלת מכוונת למטופל.  
 

ת בנוגע יו, ניסיון קליני, דעה, עדוהסכמהג = מבוסס על   
למחלה או  סידרה של מיקרים.   

 

איכות העדות (אי"ע)  
 

= איכות טובה, מכוונת למטופל 1  
 

= איכות מוגבלת, מכוונת למטופל 2  
 

עדות אחרת (ניסיון קליני, דעה, עדות מכוונת מחלה)=  3  
 
 
 
 
 
	

  



טיפול בדלקת עור אטופית בכלבים:  
2015הצהרת קוים מנחים  תמצית  

לא סביר שסוג אחד של טיפול בדלקת עור אטופית בכלבים יהיה יעיל בכל כלב.  הקדמה:
ובאותה  הטיפול יעילותוטרינרים צריכים לקחת בחשבון שילוב של טיפולים כדי להגדיל את 

עת להמעיט בהוצאות ובתופעות הלוואי.  
 

1. טיפול בהתלקחויות חריפות של דלקת עור אטופית בכלבים:      
זיהוי ומניעת גורמי התלקחות:א.   

i.   זיהוי והסרה, כאשר ניתן, של גורמי התלקחות לאלרגיה (פרעושים, מזון
ואלרגנים סביבתיים).  

ii.  הערכת שימוש בטיפול אנטי  אם קיימים סימנים קליניים של מיקרוביאליים-
דלקת חיידקית או פטרייתית בעור או באוזניים.  

שיפור היגיינת העור והשערות:ב.  
i.  .שימוש בשמפו שאינו מגרה  
הפחתת הגרד והנגעים העוריים באמצעות תכשירים פרמקולוגיים: ג.  
i  . ,במידת   שימוש בגלוקוקורטיקואידים מקומיים בעיקר לנגעים מקומיים

הצורך, כדי לטפל בלקויות.  
ii  . שימוש בגלוקוקורטיקואידים פומיים אוoclacitinib   בעיקר בנגעים נרחבים

.שלוט בסימניםכדי לככל שצריך או חמורים   
 

2. טיפול בדלקת עור אטופית כרונית בכלבים:      
א.  והימנעות מגורמי התלקחות: זיהוי     

     .i  ניסוי של גריעה ואיתגור במזון בכלבים עם סימנים קליניים לא
עונתיים.  

    ii . שימוש בתכשירי הדברה יעילים נגד פרעושים בעיקר במקומות עם
פרעושים.נגיעות ב  

     iii . ביצועallergen specific intra dermal test  ו/או בדיקה סרולוגית
ל -IgE .כדי לזהות היתכנות אלרגנים סביבתיים כגורמי התלקחות  

    iv  . טיפול ביתי בקרדית אבק הבית או גורמי אלרגיה אחרים אם
רלוונטיים ואם ניתן.  

     v .הערכת הצורך בשימוש בתכשירים אנטי אם קיימים  מיקרוביאליים-
באוזניים.ו  בעור  שמריםאו ו/חיידקים זיהום על ידי סימנים של   

 
ב.  :יערשיפור, היגיינה ותחזוקת העור והש     

         i  . אנטירחצה בשמפו לא מגרה או שמפו בהתאם לנגעים  אנטיספטי/ סבוראי-
שרואים.  

         ii ..תוסף תזונה של חומצות שומן חיוניות  
 

הפחתת הגרד והנגעים באמצעות תכשירים פרמקולוגיים או ביולוגיים:ג.     
        i. טיפול בגלוקוקורטיקואידים מקומיים בעיקר לנגעים מקומיים כדי להשתלט על   

הלקויות.  
      ii  .,טיפול בגלוקוקורטיקואידים פומיים, oclacitinib,  ,אינטרפרון ציקלוספורין

בהזרקה (היכן שקיים) בעיקר לנגעים מפושטים וחמורים, ככל שנידרש  כדי  
לב בין תרופות אלה לטווח ארוך על מנת להפחית את להשתלט עליהם. אין לש

הסיכון לדיכוי המערכת החיסונית.  
         iii  ניסיון מתן חומצות שומן חיוניות ואנטי היסטמינים כ- -glucocrticoid- sparing 

agent שימוש ממושך בסטרואידים. ישבמידה ו  
 

ישום אסטרטגיות למניעת הישנות של הסימנים:ד.   
     i.   .הימנעות מגורמי התלקחו ידועים, כפי שזוהו למעלה  



     ii. לשקול שימוש לסרוגין בסטרואידים מקומיים במידה שרלוונטי ואפשרי.    
1.  iii . ,ב טיפולבמידה וניתן - allergen specific immunotherapy  . אפשר

להשתמש בזה ביחד עם כל אפשרויות הטיפול שהוזכרו למעלה כדי 
התגובה הלקויה של המערכת החיסונית.להביא לשיפור   

     
 

	

	


