
Skąd się biorą alergie u psów i kotów? 

 

Alergia to choroba cywilizacyjna, na którą cierpi ponad połowa społeczeństwa. Coraz 

częściej dotyka także naszych pupili. Coraz bardziej zmodyfikowana żywność, 

zanieczyszczenia środowiska, a także predyspozycje genetyczne wpływają na coraz 

częstsze pojawianie się reakcji alergicznych, czyli tzw. uczulenia.  

 

Rasy psów, szczególnie wrażliwe, to: molosy (boksery, buldogi francuskie, mopsy), 

bulteriery, “westy” (west highland white terrier), labradory czy owczarki niemieckie. W 

przypadku kotów, są to zazwyczaj osobniki o białym umaszczeniu. 

 

Objawy alergii  

 

Zetknięcie się z alergenem powoduje objawy, takie jak świąd, wylizywanie łap - opuszek, 

przestrzeni międzypalcowych, zaczerwienienia, zadrapania, a nawet biegunki i wymioty. 

Długotrwała i nieleczona alergia, może doprowadzić do wyniszczenia organizmu, utraty 

sierści oraz pogarszającego się stanu psychicznego zwierzęcia. 

 

Rodzaje alergii  

 

Alergia, w przeciwieństwie do nietolerancji pokarmowej, ma podłoże immunologiczne, a więc 

jest reakcją organizmu na czynnik, zwany alergenem. Może on pochodzić ze środowiska lub 

z pokarmu.  

Alergie środowiskowe dzielą się na: 

- kontaktowe - po zetknięciu skóry z alergenem,  

- wziewne - po dostaniu się do układu oddechowego, np. pyłków czy roztoczy. 

Objawami mogą być: uporczywy kaszel, kichanie, wysięk z nosa, a także problemy skórne. 

 

W przypadku alergii pokarmowych, czynnikiem uczulającym najczęściej jest białko 

zwierzęce, drób, wołowina, wieprzowina ryż, jaja, mleko oraz zboża. Do najczęstszych 

objawów zalicza się drapanie, pojawianie się wykwitów skórnych i zaczerwienień, a także 

biegunki, spadek masy ciała i apatia.  

 

Jak prawidłowo zdiagnozować alergię? 

 

Alergia bywa trudna do rozpoznania, zwłaszcza jeśli chodzi o jej rodzaj. Możemy starać się 

rozpoznać jej przyczynę na trzy sposoby: 

- stosując dietę eliminacyjną, która pomoże wykluczyć czynnik, który wywołuje alergię 

z pożywienia. Polega na podawaniu przez okres 8 tygodni karmy, która w swoim 

składzie nie zawiera zbóż i innych dodatków, które mogą ją powodować oraz 

hydrolizowane białko. Najczęściej jest to białko pochodzące z baraniny, strusiny, 

koniny oraz ryb. W tym czasie nie wolno podawać smaczków ani innych pokarmów, 

tym bardziej - z ludzkiego talerza. Jest to skuteczny ale wymagający dużej 

konsekwencji sposób na rozpoznanie i wyeliminowanie alergii pokarmowej. 

Jeśli po upływie ustalonego czasu, nadal pojawiają się objawy alergii, warto 

przeprowadzić testy w gabinecie weterynaryjnym; 

- testy z krwi - polegają na pobraniu próbek krwi, które po przebadaniu wykażą w jakim 

stopniu organizm reaguje alergią na konkretne rodzaje pokarmów; 



- testy skórne - działają na takiej samej zasadzie, jak u ludzi - poprzez podanie 

niewielkiej ilości alergenu, pojawia się reakcja na skórze, np. w postaci bąbli. 

 

 

Sposoby leczenia oraz zapobiegania alergii u psów i kotów 

 

W zależności od rozpoznania źródła uczulenia, w łagodzeniu objawów alergicznych 

pomagają różnego rodzaju szampony, leki przeciwuczuleniowe, izolowanie od czynników 

drażniących, częste wietrzenie pomieszczeń, unikanie detergentów na rzecz mycia gorącą 

parą, a także odpowiednie karmy.  

W naszym sklepie znajdziecie kategorię, która jest przeznaczona dla zwierzęcych alergików. 

Szeroka gama karm mokrych, suchych oraz smakołyków, pozbawionych zbóż, z 

zawartością hydrolizowanego białka może być stosowana także dla zwierząt, u których 

objawy alergii nie występują - w ramach prewencji i zachowania ich jak najdłużej w dobrym 

zdrowiu i kondycji. 

 

 

 

 


