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Adverse reaction to food in dogs and cats
Summary
An adverse reaction to food (ARF) may be defined as an abnormal response to ingested food or food
additives. Such reactions can be classified into two major groups: immunologic adverse reactions to food
(food anaphylaxis and food allergy) and non-immunologic adverse reactions (food intolerance and food
indiscretion). Veterinary dermatologists suggest that ARF account for 1 to 6% of all dermatoses in general
practice while food allergy constitutes 10-20% of the allergic responses in dogs and cats. Canine and feline
food hypersensitivity is a nonseasonal, pruritic skin disorder with or without concurrent gastro-intestinal
disturbances that is associated with the ingestion of food-allergens. The clinical symptoms of food allergy
are very similar to other skin or gastrointestinal disorders, which should be excluded through differential
diagnosis. Moreover, at present routine laboratory tests, intradermal allergy testing and selorogic tests (RAST,
ELISA) do not provide unambiguous information for specific diagnosis of food allergy. Thus the diagnosis of
food hypersensitivity is based on anamnesis and an elimination diet. This article presents three various cases
of food allergy: in one Dogo Argentino and two European cats.
Keywords: adverse reaction to food, food allergy, dog, cat

Niepo¿¹dane reakcje na pokarm (NRP), wystêpuj¹ce u psów i kotów, zwi¹zane s¹ z nieprawid³ow¹ odpowiedzi¹ organizmu w stosunku do pobranych i wch³oniêtych sk³adników pokarmowych lub dodatków komercyjnych, zawartych w gotowym produkcie. Podzia³
niepo¿¹danych reakcji na pokarm opiera siê na udziale
w ich patomechanizmie uk³adu immunologicznego lub
jego braku.
W przypadku w³¹czenia w odpowied organizmu
powy¿szego uk³adu dochodzi do wyst¹pienia alergii
pokarmowej, o charakterze reakcji nadwra¿liwoci
typu I (wczesnego  anafilaksji pokarmowej), rzadziej
typu III (kompleksów immunologicznych; odczynu
Arthusa) lub IV (nadwra¿liwoci typu pónego; komórkowego). Natomiast reakcja nadwra¿liwoci typu II
(cytotoksycznego), w której przeciwcia³a IgG lub IgM
z udzia³em lub bez dope³niacza wi¹¿¹ antygen b³ony
komórkowej, doprowadzaj¹c do cytolizy komórki lub
efektu cytotoksycznoci limfocytów T cytotoksycznych,
jest charakterystyczna dla chorób autoimmunologicznych (np. pêcherzycy) (19). Dok³adny patomechanizm
alergii pokarmowej nie zosta³ do koñca wyjaniony,
a kliniczne objawy alergizacji ustroju obserwowane s¹
dopiero po powtórnym kontakcie z alergenem (5, 11,
13, 14, 17, 19, 22).

Stan nadwra¿liwoci u psów i kotów zwi¹zany jest
z ekspozycj¹ zwierzêcia na okrelony alergen, która
mo¿e zachodziæ poprzez przewód pokarmowy, skórê
lub drog¹ inhalacyjn¹ i zale¿y od jego dawki. Wi¹¿e siê
to z indukcj¹ antygenowo-specyficznych limfocytów T
supresorowych, które produkuj¹ transformuj¹cy czynnik wzrostowy b i mog¹ wêdrowaæ ze luzówki jelita
do obszarów peryferyjnych. Zazwyczaj w odpowiedzi
immunologicznej bior¹ udzia³ limfocyty CD8+ lub
CD4+, a komórki gdT uczestnicz¹ w indukcji ich syntezy,
stymulacji klonalnej anergii, niszczenia antygenowo-specyficznych limfocytów, poprzez proces apoptozy,
zachodz¹cy w obrêbie tkanki limfatycznej oraz przesuniêcia immunoregulacyjnej równowagi Th2/Th1 (13).
Niepo¿¹dane reakcje na pokarm przy braku obecnoci mechanizmów uk³adu immunologicznego w ich
patogenezie obejmuj¹: nietolerancjê pokarmow¹ (zatrucie pokarmowe, idiosynkrazjê pokarmow¹, metaboliczn¹ oraz farmakologiczn¹ reakcjê na pokarm) oraz
indyskrecjê pokarmow¹. W tych przypadkach nieprawid³owa odpowied organizmu wystêpuje ju¿ po pierwszym kontakcie z okrelon¹ substancj¹ (5, 13, 19).
Oba typy NRP opisano po raz pierwszy w 1920 r.
i wi¹zano je z klinicznymi objawami, towarzysz¹cymi
chorobom skóry i przewodu pokarmowego. Obecnie
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dermatolodzy sugeruj¹, i¿ tego rodzaju nieprawid³owe
reakcje na pokarm w praktyce weterynaryjnej stanowi¹
od 1% do 6% wszystkich dermatoz, a alergia pokarmowa odpowiedzialna jest za od 10% do 20% ogó³u przypadków schorzeñ alergicznych, wystêpuj¹cych u psów
i kotów (5, 11, 13, 19). W Polsce dotychczas brak jest
danych liczbowych, dotycz¹cych wystêpowania NRP
u zwierz¹t towarzysz¹cych cz³owiekowi, ale wed³ug obserwacji lekarzy weterynarii z Katedry Chorób Wewnêtrznych i Paso¿ytniczych z Klinik¹ Chorób Koni,
Psów i Kotów we Wroc³awiu s¹ one porównywalne do
danych przedstawionych przez Scotta (19).
Alergia pokarmowa charakteryzuje siê objawami niesezonowego wi¹du, towarzysz¹cego zmianom skórnym z lub bez wspó³istniej¹cych zaburzeñ ze strony
przewodu pokarmowego, wywo³anego spo¿yciem alergenów pokarmowych. Nale¿¹ one najczêciej do grupy
niskocz¹steczkowych pochodnych bia³ek w postaci glikoprotein i polipeptydów. Rzadko efekt alergizacji
ustroju obserwuje siê po spo¿yciu przez zwierzêta wêglowodanów i t³uszczy (5, 7, 13, 18, 19). Istnieje spora
grupa dodatków do karm w postaci zwi¹zków chemicznych: konserwanty, barwniki, rodki smakowo-zapachowe itp., które czêsto w praktyce klinicznej podejrzewa
siê o wywo³anie alergii pokarmowej u wra¿liwego osobnika. Potwierdzenie ich udzia³u jako czynników alergennych wymaga jednak dalszych, bardziej dok³adnych
badañ. Niektóre substancje, np.: barwniki azowe i nieazowe oraz antyoksydanty (np. aspartam, kwas benzoesowy, BHA, BHT), uwalniaj¹c bezporednio z komórek histaminê, staj¹ siê odpowiedzialne za wyst¹pienie
u zwierzêcia reakcji farmakologicznej lub idiosynkrazji pokarmowej (5, 15, 18). Natomiast metabolity wielu leków, najczêciej antybiotyków (penicylina), których obecnoæ stwierdzono w pokarmie dla zwierz¹t,
uznano za alergeny paszowe (20). Do produktów uwa¿anych za najbardziej alergenne dla wra¿liwych psów
i kotów nale¿¹: miêso wo³owe, nabia³, pszenica, jaja
kurze, miêso drobiowe, soja oraz dodatki do karm (5).
Rozpiêtoæ wiekowa wystêpowania alergii pokarmowej u psów i kotów jest du¿a i obejmuje okres ¿ycia
zwierzêcia od 4 miesiêcy do 14 lat. Niemniej jednak
obecnoæ zmian skórnych z towarzysz¹cym im wi¹dem u psów poni¿ej 6. miesi¹ca ¿ycia i kotów poni¿ej
2 lat nasuwa podejrzenie alergii pokarmowej. Dodatkowo prawdopodobieñstwo wyst¹pienia nadwra¿liwoci pokarmowej u osobnika znacznie wzrasta przy
¿ywieniu go t¹ sam¹ karm¹ przez d³u¿szy czas, minimum dwa lata (5, 13, 14, 19).
Dotychczas nie udokumentowano ras zwierz¹t towarzysz¹cych predysponowanych do wystêpowania alergii pokarmowej. Niemniej jednak wielu dermatologów
obserwuje zwiêkszon¹ czêstoæ pojawiania siê nadwra¿liwoci pokarmowej u nastêpuj¹cych ras psów: cocker
i springer spaniel, labrador retriever, owczarek szkocki, shar-pei, bokser, owczarek niemiecki, golden retriever oraz kotów syjamskich i ich krzy¿ówek (1, 6, 17,
22). Pokrywaj¹ siê one z obserwacjami poczynionymi
przez autorów u psów i kotów z podejrzeniem alergii
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pokarmowej, które by³y pacjentami Kliniki w ci¹gu
ostatnich kilku lat.
U zwierz¹t czêciej odnotowuje siê postaæ skórn¹
alergii pokarmowej, co mo¿e wynikaæ z niedoinformowania lekarza przez w³aciciela, który zazwyczaj nie
³¹czy towarzysz¹cej zmianom skórnym biegunki z alergizacj¹ ustroju (15). Generalnie definiuje siê j¹ jako
zespó³ objawów klinicznych, charakterystycznych dla
dermatoz, przebiegaj¹cych z niesezonowym wi¹dem,
s³abo reaguj¹cym na terapiê glukokortykosterydami.
Wspó³istniej¹ce zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe diagnozuje siê zaledwie w 10-20% potwierdzonych przypadków nadwra¿liwoci pokarmowej (4, 5, 7, 13, 15, 19).
U niewielkiej grupy psów i kotów z podejrzeniem alergii pokarmowej mog¹ równie¿ wystêpowaæ zaburzenia
oddechowe oraz problemy behawioralne (22). Natomiast u kotów za g³ówn¹ przyczynê zespo³u ziarniniaka kwasoch³onnego uwa¿a siê alergiê pokarmow¹ (15,
19, 22).
W postaci skórnej obserwuje siê zmiany o charakterze pierwotnym lub wtórnym: plamki, grudki, blaszki,
krostki, zaczerwienienia, owrzodzenia, przebarwienia,
wy³ysienia, strupy i blizny. Wtórnym samouszkodzeniom skóry czêsto towarzysz¹ zaka¿enia bakteryjne lub
grzybicze. U psów lokalizacja zmian ogranicza siê zazwyczaj do przestrzeni miêdzypalcowych ³ap (pododermatitis), zewnêtrznego przewodu s³uchowego (otitis
externa bilateralis), obszarów pach i pachwin lub obejmuje powierzchniê ca³ego cia³a zwierzêcia. U kotów
zmiany skórne wystêpuj¹ g³ównie bocznie na czêci policzkowej twarzy, poni¿ej ma³¿owiny usznej, karku lub
na obszarze przedniej czêci szyi, poni¿ej brody. W 10-20% przypadków alergii pokarmowej, podobnie jak
u psów, obustronne woszczynowe zapalenie zewnêtrznego przewodu s³uchowego mo¿e byæ jedyn¹ zauwa¿aln¹ oznak¹ nadwra¿liwoci pokarmowej (3, 5, 10, 13,
14, 16, 17, 21, 22).
Kliniczne objawy obserwowane w przebiegu alergii
pokarmowej nie s¹ dla niej patognomiczne, dlatego
w diagnozie ró¿nicowej nale¿y uwzglêdniæ choroby skóry, przebiegaj¹ce ze wi¹dem oraz choroby przewodu
pokarmowego. Dotyczy to takich chorób skóry, jak:
pchle alergiczne zapalenie skóry, atopowe zapalenie
skóry, ³ojotokowe zapalenie skóry, grzybicze i bakteryjne zapalenie skóry, wszawica, wierzb oraz reakcje
na podany lek. Natomiast w postaci pokarmowej alergii nale¿y wykluczyæ: zapalenie jelit cienkich i okrê¿nicy wywo³ane bia³kiem pokarmowym, zespó³ zapalenia okrê¿nicy, zespó³ zaburzonego wch³aniania sk³adników pokarmowych, enteropatiê glutenozale¿n¹, eozynofilowe alergiczne zapalenie ¿o³¹dka i jelit oraz endoparazytozy i zapalenia bakteryjne jelit (5, 19). Dodatkowym utrudnieniem w rozpoznaniu nadwra¿liwoci
pokarmowej jest niska wartoæ diagnostyczna ródskórnych testów alergicznych i serologicznych (RAST,
ELISA), wykonywanych u psów i kotów (5, 8, 11, 12,
15, 17, 19).
W rozpoznaniu alergii pokarmowej kluczowe znaczenie ma dok³adny wywiad, dotycz¹cy badanego zwie-
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korzystuje siê jeden typ bia³ka rolinnego i jeden 
zwierzêcego. Oba rodzaje powinny charakteryzowaæ siê
wysok¹ strawnoci¹, a najlepiej, aby by³o to bia³ko hydrolizowane. Proces hydrolizy redukuje antygenowoæ
bia³ek i zwiêksza ich strawnoæ poprzez rozk³ad ³añcucha polipeptydowego do moleku³, o masie w granicach
10 kD lub poni¿ej, która nie wywo³uje odpowiedzi alergicznej. Jednoczenie sam enzymatyczny rozk³ad bia³ek nie wp³ywa na zmianê ich wartoci biologicznej (15).
Dodatkowo dowiedziono, i¿ psy uczulone na okrelony rodzaj bia³ka, toleruj¹ jego hydrolizowan¹ postaæ
(2, 9). Komercyjn¹ such¹ karmê, opart¹ na hydrolizowanym bia³ku miêsa drobiowego, wykorzystano przy
postawieniu rozpoznania alergii pokarmowej u 63 psów
z niesezonowym wi¹dem, podaj¹c j¹ przez 5,5 tygodnia (15). Niemniej jednak nie zaleca siê powszechnego
stosowania gotowych diet komercyjnych przy stawianiu diagnozy alergii pokarmowej u zwierz¹t, ze wzglêdu na brak mo¿liwoci wy³onienia wszystkich osobników z nadwra¿liwoci¹ pokarmow¹ i du¿o ni¿sz¹ ich
efektywnoæ ni¿ diet domowych (11, 13). Jeffers i wsp.
(11) w przeprowadzonych badaniach nad mo¿liwoci¹
u¿ycia suchych diet komercyjnych w diagnozowaniu
nadwra¿liwoci pokarmowej u psów, ocenili ich skutecznoæ na 84,6%, co nie jest wystarczaj¹ce do spe³nienia podstawowego kryterium wykorzystania produktu, jako wy³¹cznego ród³a pokarmu w procesie eliminacji. Jednoczenie dowiadczenia Jeffersa i wsp. (11)
oraz Leistry i wsp. (13) potwierdzi³y, ¿e prawie 100%
skutecznoæ w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u badanych psów uzyskaæ mo¿na poprzez wy³¹czne stosowanie diet domowych. Autorzy dopuszczaj¹ jednak
mo¿liwoæ wykorzystania komercyjnych karm jako potencjalnych diet bytowych w przypadku braku tolerancji diety domowej przez zwierzê (dysfunkcja przewodu pokarmowego, odmowa spo¿ycia), polialergii i zbyt
du¿ych kosztów przygotowywania posi³ków sposobem
domowym dla psów ras du¿ych i olbrzymich (11, 13).
Ze wzglêdu na fakt, i¿ nasilenie reakcji alergicznej
zale¿y równie¿ od iloci alergenu, zaleca siê unikanie
nadmiernej iloci bia³ka, a tak¿e wykluczenie z diety
suplementów, konserwantów oraz amin wp³ywaj¹cych
na naczynia krwionone (np. histamina). Leistra i wsp.
(13) sugeruj¹, ¿e komercyjne dodatki, obecne w karmach gotowych, mog¹ dzia³aæ alergizuj¹co, choæ udokumentowane przypadki tego rodzaju nadwra¿liwoci pokarmowej u zwierz¹t s¹ niezwykle
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nia wystêpowania, mo¿liwoci diagnostycznych
rzêcia (gatunek, rasa, wiek, p³eæ, kastracja/sterylizacja),
przebytych chorób, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dermatoz wi¹dowych i zaburzeñ gastro-entrologicznych oraz leków podawanych podczas terapii, prowadzonej profilaktyki (regularnoci szczepieñ przeciwko
chorobom zakanym, odrobaczania, profilaktyki przeciwpchelnej), a tak¿e ¿ywienia (typu i rodzaju spo¿ywanej diety) i wszelkich zmian dotycz¹cych karmy lub
dokonywanych w otoczeniu zwierzêcia (nowy dywan,
malowanie itp.) (5, 8, 12, 17, 19).
W celu wykluczenia obecnoci ektopaso¿ytów lub
alergii innego rodzaju (atopia, pchle alergiczne zapalenie skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry) zaleca siê przeprowadzenie szczegó³owego badania dermatologicznego oraz wykonanie ródskórnych testów
alergicznych. Dodatkowym utrudnieniem diagnozy jest
mo¿liwoæ powik³ania schorzenia podstawowego grzybiczym lub bakteryjnym zapaleniem skóry.
Postawienie wstêpnej diagnozy w przypadku alergii
pokarmowej wymaga przeprowadzenia bardzo szczegó³owego wywiadu dietetycznego, obejmuj¹cego
wszystkie podawane produkty komercyjne: karmy, przek¹ski, nagrody i gryzaki z odnotowaniem nazwy producenta, poszczególne sk³adniki diety domowej, stosowane suplementy czy doustne leki, dostêp do innych
pokarmów (po¿ywienie przygotowane dla ludzi lub
karma innego zwierzêcia domowego itp.), a nawet
uwzglêdnienie tworzywa, z którego wyprodukowano
zabawki i miski dla zwierzêcia. Z tego wzglêdu zaleca
siê prowadzenie dziennika dietetycznego co najmniej
przez tydzieñ przed ustaleniem i wprowadzeniem diety
leczniczej (ryc. 1). Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w Unii
Europejskiej (w odró¿nieniu od krajów nale¿¹cych do
AAFCO  Association of American Feed Control Officials) producenci karm, w opisie sk³adników na opakowaniu, mog¹ grupowaæ surowce podobne (np. miêso
i produkty pochodne), co ca³kowicie uniemo¿liwia identyfikacjê poszczególnych komponentów diety.
Ogóln¹ zasad¹ postêpowania dietetycznego w przypadku podejrzenia alergii pokarmowej, jest zaoferowanie zwierzêciu pokarmu, z którym wczeniej siê nie
zetknê³o. Etap ten okrela siê jako czas eliminacji potencjalnych alergenów pokarmowych, a dietê  eliminacyjn¹. Idealny posi³ek w jej przebiegu powinien zawieraæ minimaln¹ liczbê róde³ bia³ka, zazwyczaj wy-
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oraz postêpowania w przypadku alergii pokarmowej
u psów i kotów w Polsce, autorzy wybrali 3 w³asne przypadki, dotycz¹ce zwierz¹t podejrzanych o wystêpowanie u nich nadwra¿liwoci pokarmowej.

Opisy przypadków
1. U 13-miesiêcznego szczeniaka doga argentino
stwierdzono objawy kliniczne w postaci: wi¹du, zaczerwienienia skóry, otaræ i z³uszczania siê naskórka oraz
krost, zlokalizowane na g³owie (okolice pyska), ³apach
(przestrzenie miêdzypalcowe), w okolicach pach, pachwin oraz dobrzusznej powierzchni klatki piersiowej
i brzucha. Zmiany te pojawi³y siê 6 miesiêcy przed przyprowadzeniem psa do Kliniki. W przeprowadzonym
przez lekarza wywiadzie dietetycznym w³acicielka podkreli³a fakt, i¿ pies jest wybredny pod wzglêdem otrzymywanego pokarmu i po kilku dniach traci zainteresowanie karm¹, co powodowa³o podawanie mu coraz innego rodzaju po¿ywienia. Z tego wzglêdu jego dieta by³a
bardzo urozmaicona i czêsto zmieniana. Rutynowe badanie morfologiczne i biochemiczne krwi nie wykaza³o
odstêpstw od wartoci referencyjnych, a wynik przeprowadzonego ródskórnego testu alergicznego nie by³ jednoznaczny. Wysuniêto podejrzenie alergii pokarmowej
i ustalono dietê eliminacyjn¹, z³o¿on¹ z gotowanego
miêsa drobiowego i ry¿u (relatywnie niska alergennoæ
oraz wysoka smakowitoæ) w stosunku ilociowym, równym 1 : 2. Po 6 tygodniach stosowania zaleconej diety
objawy kliniczne ust¹pi³y niemal ca³kowicie. W³acicielka odmówi³a wykonania testu prowokacyjnego, a po
up³ywie 10. tygodnia kontynuowa³a podawanie ustalonej diety, uzupe³nionej olejem rolinnym oraz preparatem witaminowo-mineralnym.
2. Dwuletnia kotka, rasy europejskiej, trafi³a do Kliniki z rozleg³ymi, strupowatymi zmianami na skórze
karku i g³owy, wywo³anymi silnym wi¹dem. Okresowo wystêpowa³o pogorszenie apetytu i jakoci okrywy
w³osowej. Zwierzê ¿ywione by³o ró¿nego rodzaju produktami komercyjnymi: suchymi lub wilgotnymi, a tak¿e
surow¹ wo³owin¹. Kot by³ regularnie szczepiony i odrobaczany. Wykonane badania morfologiczne i biochemiczne krwi nie wykaza³y odstêpstw od wartoci referencyjnych wybranych parametrów, a szczegó³owe badanie dermatologiczne (zeskrobiny, posiew mikrobiologiczny) da³o wynik negatywny. Wysuniêto podejrzenie alergii pokarmowej i zalecono jednosk³adnikow¹
dietê miêsn¹, opart¹ na sercach indyczych. Po 12 tygodniach wy³¹cznego stosowania tej diety zaobserwowano polepszenie stanu zwierzêcia. Niemniej jednak poprawa nie by³a ca³kowita, co nasunê³o podejrzenie
wspó³istniej¹cej alergii o etiologii innej ni¿ czynnik
pokarmowy.
3. Szecioletni kot rasy europejskiej trafi³ do Kliniki
z objawami przewlek³ej, opornej na leczenie biegunki.
Stwierdzono z³y stan ogólny, znacznego stopnia wychudzenie i pogorszenie jakoci okrywy w³osowej (matowy w³os, wzmo¿one wypadanie, silny ³upie¿). Na podstawie wywiadu dietetyczny ustalono, i¿ kot otrzymywa³ standardow¹ karmê wilgotn¹ i such¹ przeznaczon¹
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dla osobników doros³ych. W pierwszym etapie terapii
zaproponowano lecznicz¹ dietê weterynaryjn¹ o wysokiej strawnoci poszczególnych sk³adników od¿ywczych, niskiej zawartoci t³uszczu i umiarkowanej w³ókna surowego. Po 2 miesi¹cach terapii przy braku wyranej poprawy stanu klinicznego kota, wprowadzono hypoalergiczn¹ komercyjn¹ karmê such¹, na bazie hydrolizowanego bia³ka sojowego i w¹tróbki drobiowej. Ustanie biegunki i poprawê jakoci odchodów uzyskano po
2 miesi¹cach stosowania zalecanej diety. W tym przypadku zdecydowano siê na powrót do pokarmu sprzed
okresu terapii, co spowodowa³o nawrót biegunki i pojawienie siê wodnistego ka³u, w zwi¹zku z czym wysuniêto podejrzenie udzia³u alergii pokarmowej w patogenezie zapalenia jelit.
Wród w³acicieli psów i kotów ze zdiagnozowan¹
alergi¹ pokarmow¹ nietypowe ród³a bia³ka (miêso
z królika, dziczyzny, modyfikowane bia³ko soji), zalecane przez lekarza weterynarii, nie budz¹ ju¿ zdziwienia. Prawdopodobnie w nied³ugim czasie mo¿liwe bêdzie wykorzystanie diety wegetariañskiej w terapii nadwra¿liwoci pokarmowej.
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