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Artyku³ przegl¹dowy Review

Niepo¿¹dane reakcje na pokarm (NRP), wystêpuj¹-
ce u psów i kotów, zwi¹zane s¹ z nieprawid³ow¹ odpo-
wiedzi¹ organizmu w stosunku do pobranych i wch³o-
niêtych sk³adników pokarmowych lub dodatków ko-
mercyjnych, 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¿liwo�ci
typu I (wczesnego � anafilaksji pokarmowej), rzadziej
typu III (kompleksów immunologicznych; odczynu
Arthusa) lub IV (nadwra¿liwo�ci typu pó�nego; komór-
kowego). Natomiast reakcja nadwra¿liwo�ci 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 cytotoksyczno�ci limfocytów T cytotoksycznych,
jest charakterystyczna dla chorób autoimmunologicz-
nych (np. pêcherzycy) (19). Dok³adny patomechanizm
alergii pokarmowej nie zosta³ do koñca wyja�niony,
a kliniczne objawy alergizacji ustroju obserwowane s¹
dopiero po powtórnym kontakcie z alergenem (5, 11,
13, 14, 17, 19, 22).

Stan nadwra¿liwo�ci u psów i kotów zwi¹zany jest
z ekspozycj¹ zwierzêcia na okre�lony 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 czyn-
nik 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 przesu-
niêcia immunoregulacyjnej równowagi Th2/Th1 (13).

Niepo¿¹dane reakcje na pokarm przy braku obec-
no�ci mechanizmów uk³adu immunologicznego w ich
patogenezie obejmuj¹: nietolerancjê pokarmow¹ (zatru-
cie pokarmowe, idiosynkrazjê pokarmow¹, metabolicz-
n¹ oraz farmakologiczn¹ reakcjê na pokarm) oraz
indyskrecjê pokarmow¹. W tych przypadkach niepra-
wid³owa odpowied� organizmu wystêpuje ju¿ po pierw-
szym kontakcie z okre�lon¹ 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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Summary
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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 pokarmo-
wa odpowiedzialna jest za od 10% do 20% ogó³u przy-
padków 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 ob-
serwacji lekarzy weterynarii z Katedry Chorób We-
wnêtrznych 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 nie-
sezonowego �wi¹du, towarzysz¹cego zmianom skór-
nym z lub bez wspó³istniej¹cych zaburzeñ ze strony
przewodu pokarmowego, wywo³anego spo¿yciem aler-
genów pokarmowych. Nale¿¹ one najczê�ciej do grupy
niskocz¹steczkowych pochodnych bia³ek w postaci gli-
koprotein i polipeptydów. Rzadko efekt alergizacji
ustroju obserwuje siê po spo¿yciu przez zwierzêta wê-
glowodanów i t³uszczy (5, 7, 13, 18, 19). Istnieje spora
grupa dodatków do karm w postaci zwi¹zków chemicz-
nych: konserwanty, barwniki, �rodki smakowo-zapacho-
we itp., które czêsto w praktyce klinicznej podejrzewa
siê o wywo³anie alergii pokarmowej u wra¿liwego osob-
nika. Potwierdzenie ich udzia³u jako czynników aler-
gennych wymaga jednak dalszych, bardziej dok³adnych
badañ. Niektóre substancje, np.: barwniki azowe i nie-
azowe oraz antyoksydanty (np. aspartam, kwas benzo-
esowy, BHA, BHT), uwalniaj¹c bezpo�rednio z komó-
rek histaminê, staj¹ siê odpowiedzialne za wyst¹pienie
u zwierzêcia reakcji farmakologicznej lub idiosynkra-
zji pokarmowej (5, 15, 18). Natomiast metabolity wie-
lu leków, najczê�ciej antybiotyków (penicylina), któ-
rych obecno�æ 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).

Rozpiêto�æ wiekowa wystêpowania alergii pokarmo-
wej u psów i kotów jest du¿a i obejmuje okres ¿ycia
zwierzêcia od 4 miesiêcy do 14 lat. Niemniej jednak
obecno�æ zmian skórnych z towarzysz¹cym im �wi¹-
dem u psów poni¿ej 6. miesi¹ca ¿ycia i kotów poni¿ej
2 lat nasuwa podejrzenie alergii pokarmowej. Dodat-
kowo prawdopodobieñstwo wyst¹pienia nadwra¿li-
wo�ci pokarmowej u osobnika znacznie wzrasta przy
¿ywieniu go t¹ sam¹ karm¹ przez d³u¿szy czas, mini-
mum dwa lata (5, 13, 14, 19).

Dotychczas nie udokumentowano ras zwierz¹t towa-
rzysz¹cych predysponowanych do wystêpowania aler-
gii pokarmowej. Niemniej jednak wielu dermatologów
obserwuje zwiêkszon¹ czêsto�æ pojawiania siê nadwra¿-
liwo�ci pokarmowej u nastêpuj¹cych ras psów: cocker
i springer spaniel, labrador retriever, owczarek szkoc-
ki, shar-pei, bokser, owczarek niemiecki, golden retrie-
ver 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

pokarmowej, które by³y pacjentami Kliniki w ci¹gu
ostatnich kilku lat.

U zwierz¹t czê�ciej odnotowuje siê postaæ skórn¹
alergii pokarmowej, co mo¿e wynikaæ z niedoinformo-
wania lekarza przez w³a�ciciela, który zazwyczaj nie
³¹czy towarzysz¹cej zmianom skórnym biegunki z aler-
gizacj¹ 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 diagno-
zuje siê zaledwie w 10-20% potwierdzonych przypad-
ków nadwra¿liwo�ci pokarmowej (4, 5, 7, 13, 15, 19).
U niewielkiej grupy psów i kotów z podejrzeniem aler-
gii pokarmowej mog¹ równie¿ wystêpowaæ zaburzenia
oddechowe oraz problemy behawioralne (22). Nato-
miast u kotów za g³ówn¹ przyczynê zespo³u ziarninia-
ka kwasoch³onnego uwa¿a siê alergiê pokarmow¹ (15,
19, 22).

W postaci skórnej obserwuje siê zmiany o charakte-
rze pierwotnym lub wtórnym: plamki, grudki, blaszki,
krostki, zaczerwienienia, owrzodzenia, przebarwienia,
wy³ysienia, strupy i blizny. Wtórnym samouszkodze-
niom skóry czêsto towarzysz¹ zaka¿enia bakteryjne lub
grzybicze. U psów lokalizacja zmian ogranicza siê za-
zwyczaj do przestrzeni miêdzypalcowych ³ap (pododer-
matitis), zewnêtrznego przewodu s³uchowego (otitis
externa bilateralis), obszarów pach i pachwin lub obej-
muje powierzchniê ca³ego cia³a zwierzêcia. U kotów
zmiany skórne wystêpuj¹ g³ównie bocznie na czê�ci po-
liczkowej twarzy, poni¿ej ma³¿owiny usznej, karku lub
na obszarze przedniej czê�ci szyi, poni¿ej brody. W 10-
-20% przypadków alergii pokarmowej, podobnie jak
u psów, obustronne woszczynowe zapalenie zewnêtrz-
nego przewodu s³uchowego mo¿e byæ jedyn¹ zauwa-
¿aln¹ oznak¹ nadwra¿liwo�ci 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 skó-
ry, 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 bakte-
ryjne zapalenie skóry, wszawica, �wierzb oraz reakcje
na podany lek. Natomiast w postaci pokarmowej aler-
gii nale¿y wykluczyæ: zapalenie jelit cienkich i okrê¿-
nicy wywo³ane bia³kiem pokarmowym, zespó³ zapale-
nia okrê¿nicy, zespó³ zaburzonego wch³aniania sk³ad-
ników pokarmowych, enteropatiê glutenozale¿n¹, eozy-
nofilowe alergiczne zapalenie ¿o³¹dka i jelit oraz endo-
parazytozy i zapalenia bakteryjne jelit (5, 19). Dodat-
kowym utrudnieniem w rozpoznaniu nadwra¿liwo�ci
pokarmowej jest niska warto�æ diagnostyczna �ródskór-
nych testów alergicznych i serologicznych (RAST,
ELISA), wykonywanych u psów i kotów (5, 8, 11, 12,
15, 17, 19).

W rozpoznaniu alergii pokarmowej kluczowe zna-
czenie ma dok³adny wywiad, dotycz¹cy badanego zwie-
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rzêcia (gatunek, rasa, wiek, p³eæ, kastracja/sterylizacja),
przebytych chorób, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dermatoz �wi¹dowych i zaburzeñ gastro-entrologicz-
nych oraz leków podawanych podczas terapii, prowa-
dzonej profilaktyki (regularno�ci szczepieñ przeciwko
chorobom zaka�nym, odrobaczania, profilaktyki prze-
ciwpchelnej), a tak¿e ¿ywienia (typu i rodzaju spo¿y-
wanej diety) i wszelkich zmian dotycz¹cych karmy lub
dokonywanych w otoczeniu zwierzêcia (nowy dywan,
malowanie itp.) (5, 8, 12, 17, 19).

W celu wykluczenia obecno�ci ektopaso¿ytów lub
alergii innego rodzaju (atopia, pchle alergiczne zapale-
nie skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry) za-
leca siê przeprowadzenie szczegó³owego badania der-
matologicznego oraz wykonanie �ródskórnych testów
alergicznych. Dodatkowym utrudnieniem diagnozy jest
mo¿liwo�æ powik³ania schorzenia podstawowego grzy-
biczym lub bakteryjnym zapaleniem skóry.

Postawienie wstêpnej diagnozy w przypadku alergii
pokarmowej wymaga przeprowadzenia bardzo szcze-
gó³owego wywiadu dietetycznego, obejmuj¹cego
wszystkie podawane produkty komercyjne: karmy, prze-
k¹ski, nagrody i gryzaki z odnotowaniem nazwy pro-
ducenta, poszczególne sk³adniki diety domowej, stoso-
wane 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 Offi-
cials) producenci karm, w opisie sk³adników na opako-
waniu, mog¹ grupowaæ surowce podobne (np. miêso
i produkty pochodne), co ca³kowicie uniemo¿liwia iden-
tyfikacjê poszczególnych komponentów diety.

Ogóln¹ zasad¹ postêpowania dietetycznego w przy-
padku podejrzenia alergii pokarmowej, jest zaoferowa-
nie zwierzêciu pokarmu, z którym wcze�niej siê nie
zetknê³o. Etap ten okre�la siê jako czas eliminacji po-
tencjalnych alergenów pokarmowych, a dietê � elimi-
nacyjn¹. Idealny posi³ek w jej przebiegu powinien za-
wieraæ minimaln¹ liczbê �róde³ bia³ka, zazwyczaj wy-

korzystuje siê jeden typ bia³ka ro�linnego i jeden �
zwierzêcego. Oba rodzaje powinny charakteryzowaæ siê
wysok¹ strawno�ci¹, a najlepiej, aby by³o to bia³ko hyd-
rolizowane. Proces hydrolizy redukuje antygenowo�æ
bia³ek i zwiêksza ich strawno�æ poprzez rozk³ad ³añcu-
cha polipeptydowego do moleku³, o masie w granicach
10 kD lub poni¿ej, która nie wywo³uje odpowiedzi aler-
gicznej. Jednocze�nie sam enzymatyczny rozk³ad bia-
³ek nie wp³ywa na zmianê ich warto�ci biologicznej (15).
Dodatkowo dowiedziono, i¿ psy uczulone na okre�lo-
ny rodzaj bia³ka, toleruj¹ jego hydrolizowan¹ postaæ
(2, 9). Komercyjn¹ such¹ karmê, opart¹ na hydrolizo-
wanym bia³ku miêsa drobiowego, wykorzystano przy
postawieniu rozpoznania alergii pokarmowej u 63 psów
z niesezonowym �wi¹dem, podaj¹c j¹ przez 5,5 tygod-
nia (15). Niemniej jednak nie zaleca siê powszechnego
stosowania gotowych diet komercyjnych przy stawia-
niu diagnozy alergii pokarmowej u zwierz¹t, ze wzglê-
du na brak mo¿liwo�ci wy³onienia wszystkich osobni-
ków z nadwra¿liwo�ci¹ pokarmow¹ i du¿o ni¿sz¹ ich
efektywno�æ ni¿ diet domowych (11, 13). Jeffers i wsp.
(11) w przeprowadzonych badaniach nad mo¿liwo�ci¹
u¿ycia suchych diet komercyjnych w diagnozowaniu
nadwra¿liwo�ci pokarmowej u psów, ocenili ich sku-
teczno�æ na 84,6%, co nie jest wystarczaj¹ce do spe³-
nienia podstawowego kryterium wykorzystania produk-
tu, jako wy³¹cznego �ród³a pokarmu w procesie elimi-
nacji. Jednocze�nie do�wiadczenia Jeffersa i wsp. (11)
oraz Leistry i wsp. (13) potwierdzi³y, ¿e prawie 100%
skuteczno�æ w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u ba-
danych psów uzyskaæ mo¿na poprzez wy³¹czne stoso-
wanie diet domowych. Autorzy dopuszczaj¹ jednak
mo¿liwo�æ wykorzystania komercyjnych karm jako po-
tencjalnych diet bytowych w przypadku braku toleran-
cji diety domowej przez zwierzê (dysfunkcja przewo-
du 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 ilo�ci alergenu, zaleca siê unikanie
nadmiernej ilo�ci bia³ka, a tak¿e wykluczenie z diety
suplementów, konserwantów oraz amin wp³ywaj¹cych
na naczynia krwiono�ne (np. histamina). Leistra i wsp.
(13) sugeruj¹, ¿e komercyjne dodatki, obecne w kar-
mach gotowych, mog¹ dzia³aæ alergizuj¹co, choæ udo-

kumentowane przypadki tego rodzaju nadwra¿-
liwo�ci pokarmowej u zwierz¹t s¹ niezwykle
rzadkie.

Dieta eliminacyjna powinna byæ stosowana
przez okres co najmniej 6-10 tygodni u psów
i 8-12 tygodni u kotów. Po tym okresie zaleca
siê wykonanie testów prowokacyjnych, polega-
j¹cych na wprowadzeniu, co 1-2 tygodnie, po-
jedynczych produktów z diety poprzedniej.
W przypadku nawrotu objawów klinicznych
dany sk³adnik oznacza siê jako czynnik uczu-
laj¹cy zwierzê (4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22).

W celu przybli¿enia czytelnikom zagadnie-
nia wystêpowania, mo¿liwo�ci diagnostycznych

Ryc. 1. Schemat dziennika dietetycznego prowadzonego w przypadku
alergii pokarmowej
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oraz postêpowania w przypadku alergii pokarmowej
u psów i kotów w Polsce, autorzy wybrali 3 w³asne przy-
padki, dotycz¹ce zwierz¹t podejrzanych o wystêpowa-
nie u nich nadwra¿liwo�ci pokarmowej.

Opisy przypadków
1. U 13-miesiêcznego szczeniaka doga argentino

stwierdzono objawy kliniczne w postaci: �wi¹du, za-
czerwienienia skóry, otaræ i z³uszczania siê naskórka oraz
krost, zlokalizowane na g³owie (okolice pyska), ³apach
(przestrzenie miêdzypalcowe), w okolicach pach, pach-
win oraz dobrzusznej powierzchni klatki piersiowej
i brzucha. Zmiany te pojawi³y siê 6 miesiêcy przed przy-
prowadzeniem psa do Kliniki. W przeprowadzonym
przez lekarza wywiadzie dietetycznym w³a�cicielka pod-
kre�li³a fakt, i¿ pies jest wybredny pod wzglêdem otrzy-
mywanego pokarmu i po kilku dniach traci zaintereso-
wanie karm¹, co powodowa³o podawanie mu coraz in-
nego rodzaju po¿ywienia. Z tego wzglêdu jego dieta by³a
bardzo urozmaicona i czêsto zmieniana. Rutynowe ba-
danie morfologiczne i biochemiczne krwi nie wykaza³o
odstêpstw od warto�ci referencyjnych, a wynik przepro-
wadzonego �ródskórnego testu alergicznego nie by³ jed-
noznaczny. Wysuniêto podejrzenie alergii pokarmowej
i ustalono dietê eliminacyjn¹, z³o¿on¹ z gotowanego
miêsa drobiowego i ry¿u (relatywnie niska alergenno�æ
oraz wysoka smakowito�æ) w stosunku ilo�ciowym, rów-
nym 1 : 2. Po 6 tygodniach stosowania zaleconej diety
objawy kliniczne ust¹pi³y niemal ca³kowicie. W³a�ci-
cielka odmówi³a wykonania testu prowokacyjnego, a po
up³ywie 10. tygodnia kontynuowa³a podawanie ustalo-
nej diety, uzupe³nionej olejem ro�linnym oraz prepara-
tem witaminowo-mineralnym.

2. Dwuletnia kotka, rasy europejskiej, trafi³a do Kli-
niki z rozleg³ymi, strupowatymi zmianami na skórze
karku i g³owy, wywo³anymi silnym �wi¹dem. Okreso-
wo wystêpowa³o pogorszenie apetytu i jako�ci okrywy
w³osowej. Zwierzê ¿ywione by³o ró¿nego rodzaju pro-
duktami komercyjnymi: suchymi lub wilgotnymi, a tak¿e
surow¹ wo³owin¹. Kot by³ regularnie szczepiony i od-
robaczany. Wykonane badania morfologiczne i bioche-
miczne krwi nie wykaza³y odstêpstw od warto�ci refe-
rencyjnych wybranych parametrów, a szczegó³owe ba-
danie dermatologiczne (zeskrobiny, posiew mikrobio-
logiczny) da³o wynik negatywny. Wysuniêto podejrze-
nie alergii pokarmowej i zalecono jednosk³adnikow¹
dietê miêsn¹, opart¹ na sercach indyczych. Po 12 ty-
godniach wy³¹cznego stosowania tej diety zaobserwo-
wano polepszenie stanu zwierzêcia. Niemniej jednak po-
prawa nie by³a ca³kowita, co nasunê³o podejrzenie
wspó³istniej¹cej alergii o etiologii innej ni¿ czynnik
pokarmowy.

3. Sze�cioletni kot rasy europejskiej trafi³ do Kliniki
z objawami przewlek³ej, opornej na leczenie biegunki.
Stwierdzono z³y stan ogólny, znacznego stopnia wychu-
dzenie i pogorszenie jako�ci okrywy w³osowej (mato-
wy w³os, wzmo¿one wypadanie, silny ³upie¿). Na pod-
stawie wywiadu dietetyczny ustalono, i¿ kot otrzymy-
wa³ standardow¹ karmê wilgotn¹ i such¹ przeznaczon¹

dla osobników doros³ych. W pierwszym etapie terapii
zaproponowano lecznicz¹ dietê weterynaryjn¹ o wyso-
kiej strawno�ci poszczególnych sk³adników od¿yw-
czych, niskiej zawarto�ci t³uszczu i umiarkowanej w³ók-
na surowego. Po 2 miesi¹cach terapii przy braku wyra�-
nej poprawy stanu klinicznego kota, wprowadzono hy-
poalergiczn¹ komercyjn¹ karmê such¹, na bazie hydro-
lizowanego bia³ka sojowego i w¹tróbki drobiowej. Usta-
nie biegunki i poprawê jako�ci odchodów uzyskano po
2 miesi¹cach stosowania zalecanej diety. W tym przy-
padku zdecydowano siê na powrót do pokarmu sprzed
okresu terapii, co spowodowa³o nawrót biegunki i po-
jawienie siê wodnistego ka³u, w zwi¹zku z czym wysu-
niêto podejrzenie udzia³u alergii pokarmowej w pato-
genezie zapalenia jelit.

W�ród w³a�cicieli psów i kotów ze zdiagnozowan¹
alergi¹ pokarmow¹ nietypowe �ród³a bia³ka (miêso
z królika, dziczyzny, modyfikowane bia³ko soji), zale-
cane przez lekarza weterynarii, nie budz¹ ju¿ zdziwie-
nia. Prawdopodobnie w nied³ugim czasie mo¿liwe bê-
dzie wykorzystanie diety wegetariañskiej w terapii nad-
wra¿liwo�ci pokarmowej.

Pi�miennictwo
1.Carlotti D. N., Remy I., Prost C.: Food allergy in dogs and cats. A review and

report of 43 cases. Vet. Dermatol. 1990, 1, 55-62.
2.Cave N. J., Guilford W. G., Roudebush P.: In vivo assesment of antigenicity of

a protein hydrolysate and characterisation of a major antigen in chicken. J. Vet.
Inter. Med. 2000, 14, 364.

3.Chesney C. J.: Food sensitivity in the dog: a quantitative study. J. Small. Anim.
Pract. 2002, 43, 203-207.

4.Guilford W. G., Jones B. R., Markwell P. J., Arthur D. G., Collett M. G.,
Harte J. G.: Food sensitivity in cats with chronic idiopathic gastrointestinal
problems. J. Vet. Intern. Med. 2001, 15, 5-6.

5.Hand M. S., Thatcher C. D., Remillard R. L., Roudebush P.: Small Animal
Clinical Nutrition. Mark Morris Institute, Topeka, Kansas 2000, s. 431-453.

6.Harvey R. G.: Food allergy and dietary intolerance in dogs. J. Am. Vet. Med.
Assoc. 1993, 203, 259-262.

7.Hirt R., Iben C.: Possible food allergy in a colony of cats. J. Nutr. 1998, 128, 12
Suppl., 2792S-2794S.

8.Jackson H. A.: Diagnostic techniques in dermatology: the investigation and
diagnosis of adverse food reactions in dogs and cats. Clin. Tech. Small Anim.
Pract. 2001, 16, 233-235.

9.Jackson H. A., Jackson M. W., Coblentz L., Hammergerg B.: Evaluation of
the clinical and allergen specyfic serum immunoglobulin E response to oral
challenge with cornstarch, corn, soy and soy hydrolysate diet in dogs with spon-
taneous food alergy. Vet. Dermatol. 2003, 14, 181-187.

10.Jacobson L. S.: Diagnosis and medical treatment of otitis externa in the dog and
cat. J. Afr. Vet. Assoc. 2002, 73, 162-170.

11.Jeffers J. G., Shanley K. J., Meyer E. K.: Diagnostic testing of dogs for food
hypersensitivity. JAVMA 1991, 198, 245-250.

12.Kunkle G., Horner S.: Validity of skin testing for diagnosis of ford allergy in
dogs. JAVMA 1992, 200, 677-680.

13.Leistra M. H. G., Markwell P. J., Willemse T.: Evaluation of selected-protein-
source diets for management of dogs with adverse reactions to foods. JAVMA
2001, 219, 1411-1414.

14.Lloyd M. R.: Food hypersensitivity to lamb in a cat. JAVMA. 1994, 204, 1039-
-1040.

15.Loeffler A., Lloyd D. H., Bond R., Kim J. Y., Pfeiffer D. U.: Dietary trials with
a commercial chicken hydrolysate diet in 63 pruritic dogs. Vet. Rec. 2004, 154,
519-522.

16.Medleau L., Latimer K. S., Duncan R.: Food hypersensitivity in a cat. JAVMA
1986, 189, 692-693.

17.Rosser E. J.: Diagnosis of ford allergy in dogs. JAVMA 1993, 203, 259-262.
18.Roudebush P.: Pet food additives. JAVMA 1993, 203, 1667-1670.
19.Scott D. W., Miller W. H., Griffin G. E.: Small Animal Dermatology. Saun-

ders W. B., Co., Philadephia 1995, 495-556.
20.Walton G. S.: Skin responses in the dog and cat to ingested allergens. Observa-

tions on one hundred confirmed cases. Vet. Rec. 1967, 709-713.
21.White S. D.: Food hypersensitivity in 30 dogs. JAVMA 1986, 188, 695-698.
22.White S. D., Seguoia D.: Food hypersensitivity in cats: 14 cases (1982-1987).

JAVMA 1989, 194, 692-695.

Adres autora: lek. wet. Krisztina Kungl, pl. Grunwaldzki 47, 50-366
Wroc³aw; e-mail: szunyog2@ozi.ar.wroc.pl


