FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL)
STE ALERGIČNI NA MAČKE?
Tudi za vas imajo "rešitev"! Napredek genske tehnologije je omogočil "proizvodnjo gensko predelanih" živali (ne le
paradižnika), poleg katerih bodo lahko brezskrbno živeli tudi tisti z alergijo. ALLERCA je pravi odgovor za vaše
morebitne probleme.
Skupina strokovnjakov z inštituta Allerca (Los Angeles, Kalifornija) se je odločila za vzrejo transgenih mačk, ki bodo
primerne hišne ljubljenke tudi za tiste, na srečo redke "nesrečneže", ki imajo uradno ugotovljeno alergijo na mačke.
Če imate torej uradno ugotovljeno in potrjeno alergijo na mačke, pa se vendarle ne želite odreči mački kot hišni
ljubljenki, se lahko prijavite na čakalno listo, ki pa je menda precej dolga. Na naslov morate poslati vsa uradna dokazila o
svoji alergiji ali alergiji tistega, kateremu bi želeli tako transgeno muco podariti, v žepu morate imeti približno 5000 $ in
čez nekaj let boste lahko postali srečni lastnik oziroma skrbnik transgene mačke.
Vzreditelji vaše bodoče mačke si bodo v pogodbi pridržali pravico, da lahko v času čakanja kakšno klavzulo tudi
spremenijo. Prav tako pa vam ne bodo mogli zagotoviti res 100% "varnost" pred alergenom. Mati narava ima namreč
svoj prav in od časa do časa v "talilniku" genov postavi spet na svoje mesto tisto, kar so se trudili premešati ljudje.

ALERGIJA – DA ALI NE?
Verjetno ste tudi vi že srečali kihajočega obiskovalca mačje razstave, ki je potožil, da ima alergijo na
mačke. V večini primerov ni to nikakršna alergija na mačke, pač pa reakcija na različne pudre, razkužila in antistatična
razpršila, s katerimi razstavljavci ščitimo in/ali polepšujemo naše male varovance ali pa na dlake, ki ob takšnih
priložnostih obilno letijo in lebdijo okoli nas.
Verjetno ni med nami skoraj nikogar, ki se ne bi kdaj pa kdaj srečal s takšno reakcijo na tujke v našem okolju, ki so
direktno ali posredno vezani na mačke. Ne glede na vse zgode in nezgode našega hobija, pa teh težav uradno ne
moremo in ne smemo krstiti za alergijo na mačke.
O pravi alergiji lahko govorimo le takrat, ko se srečamo z alergično reakcijo na protein Pel d1, ki ga v večjih ali manjših
količinah najdemo v mačji slini, urinu in lojnih žlezah.
Raziskave so pokazale, da je količina tega proteina odvisna od spolnega hormona testosterona, torej se pri rizičnih
osebah pojavlja predvsem pri kontaktih s nekastriranimi, spolno aktivnimi samci. Raziskave so tudi pokazale, da se raven
Pel d1 močno zniža po kastraciji, s tem pa tudi možnost alergičnih reakcij. Ko so tem kastriranim samcem testno
ponovno dodali testosteron, se je količina spornega proteina ponovno močno povečala.
Pel d1, posredno pa tudi spolni hormon testosteron, sta torej edina "prava" povzročitelja alergije na mačke.
"Zgodbice" lastnikov sfing kot o najprimernejših mačkah za ljudi z alergijo, so torej le reklamna gesta, prav tako kot
zgodbe o Ragdoll mačkah, ki naj bi kot punčke iz cunj obležale, ko jih vzamemo v roke in ki ne povzročajo nikakršne
škode.
Pravi odgovor za vse ki se bojijo, da so alergični na mačke (seveda če razlog ni drugačne narave) pa si mačko kljub temu
želijo - je torej na dlani:
VAŠA HIŠNA LJUBLJENKA NAJ BO STERILIZIRANA SAMIČKA
(literatura: GNN News)
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