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Alergia pokarmowa to najczęściej spo-
tykana forma sezonowej alergii nieza-
leżnej u psów. Jednoznaczna diagnoza 
wskazująca na nadwrażliwość pokar-
mową może być postawiona wyłącznie 
na podstawie wyników testów elimina-
cji i prowokacji.

Klasyczna dieta eliminacyjna to dieta 
przygotowywana we własnym zakresie, 
składająca się ze źródeł białek, tłuszczów 
i węglowodanów, które są nowe dla pa-
cjenta. Dla większości właścicieli sto-
sowanie takiej diety ma wiele minusów 
(duży nakład pracy, wysokie koszty, słabe 
przyjmowanie), dlatego też wielu z nich 
nie wytrzymuje pełnego okresu elimina-
cyjnego (25). Klasyczna dieta eliminacyj-
na oparta jest na jagnięcinie i ryżu, ale 
składniki te używane są również ogól-
nie w pokarmach dostępnych na rynku, 
a więc nie mogą być uznane za nowe dla 
pacjenta. Dlatego też obecnie dostępne 
są również nowe połączenia, takie jak 
ziemniaki z kaczką lub królikiem. Jako 
diety eliminacyjnej można również użyć 
diety dostępnej na rynku, zawierającej 
hydrolizowanego kurczaka i węglowo-
dany kukurydziane (5).

Dieta eliminacyjna i/lub lecznicza (hi-
poalergiczna) dostępna na rynku, która 
jest odpowiednia żywieniowo, niedroga 
i taka, którą można podawać pacjento-
wi przez nieograniczony czas, jest ko-
rzystna zarówno dla właściciela, jak 
i lekarza weterynarii. Początkowo hi-
poalergiczne diety dostępne na rynku 
oparte były głównie na jagnięcinie lub 
kurczaku oraz ryżu. Przez ostatnie lata 
wprowadzono także inne źródła prote-
in, takie jak biała ryba i królik. Jest jed-
nak także prawdą, iż w wielu tych die-
tach składniki nie są nowe dla pacjenta. 
Tłumaczy to fakt, iż w przypadku sto-
sowania diet hipoalergicznych dostęp-
nych na rynku u dużego procenta pa-
cjentów z prawdziwą nadwrażliwością 

Podobne schorzenia skórne u psów 
mogą mieć różne etiologie. Schorzenia 
skórne, które można kontrolować za po-
mocą diety, to m.in. alergie pokarmo-
we, nietolerancje pokarmowe i atopia. 
W przypadku leczenia alergii pokar-
mowych zaleca się dietę hipoalergiczną 
opartą na źródłach zawierających hy-
drolizowane proteiny. W leczeniu ato-
powego zapalenia skóry sprawdza się 
dieta bogata w olej rybi i olej z ogórecz-
nika. Oznacza to, iż dieta hipoalergiczna, 
bogata w olej rybi i olej z ogórecznika, 
jest odpowiednia zarówno w przypad-
ku alergii pokarmowych, jak i atopii. 
Taka dieta może oczywiście być wy-
korzystywana również w innych scho-
rzeniach, gdzie wysokie spożycie oleju 
rybiego przynosi pozytywne rezulta-
ty, a mianowicie w przypadku choro-
by zwyrodnieniowej stawów, zapalenia 
okrężnicy, nowotworów i niewydolności 
serca. W leczeniu niewydolności serca, 
w związku z kardiomiopatią, dieta mu-
siałaby być również wzbogacona tauryną 
i L-karnityną. Niniejszy artykuł opisu-
je wielostronną efektywność diety hi-
poalergicznej, która została wzbogaco-
na olejem rybim, olejem z ogórecznika, 
tauryną i L-karnityną. Przedstawione 
założenia oparte są na faktach z literatu-
ry. Punktem odniesienia są udowodnio-
ne zależności składnik – efekt, przedsta-
wione w tab. 1 (str. 70).

Nadwrażliwości 
pokarmowe 
Nadwrażliwości pokarmowe można po-
dzielić na alergie pokarmowe (podstawa 
immunologiczna) oraz nietolerancje po-
karmowe (podstawa nieimmunologicz-
na). U psów objawy zazwyczaj mają na-
turę dermatologiczną (świąd, rumień, 
obrzęk, samookaleczanie), ale mogą się 
również pojawić objawy żołądkowo-je-
litowe (wymioty, wzdęcia, biegunka). 
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Abstract

Diseases with symptoms such as itching, 
erythema, oedema and self-mutilation 
may occur as a result of food hypersen-
sitivity or atopy. Food hypersensitivity, 
which can cause alimentary disturban-
ces, is best treated using a diet conta-
ining one hypoallergenic source of pro-
teins like hydrolised proteins consisting 
of relatively small molecules, not reco-
gnised as allergens.
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Streszczenie

schorzenia z objawami takimi, jak świąd, 
rumień, obrzęk i samookaleczanie mogą 
być spowodowane między innymi nad-
wrażliwością pokarmową lub atopią. 
tę nadwrażliwość pokarmową, która 
może również powodować objawy żo-
łądkowo-jelitowe, najlepiej jest leczyć za 
pomocą diety zawierającej pojedyncze, 
hipoalergiczne źródło białka takie, jak 
hydrolizowane proteiny, składające się 
ze stosunkowo niewielkich cząsteczek 
białkowych, które nie są rozpoznawane 
jako alergeny.
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pokarmową następuje nawrót objawów. 
W przypadku połączenia jagnięciny, jaj, 
kurczaków, ryb lub dziczyzny z ryżem 
nawrót następuje przeciętnie u 54% pa-
cjentów. Tab. 2 przedstawia przegląd 
różnych badań.

U jagniąt stwierdzono, iż enzyma-
tyczna hydroliza protein sojowych po-
wodowała mniej reakcji alergicznych 
niż w przypadku nienaruszonych pro-
tein sojowych (14). Rozszczepianie bia-
łek na mniejsze fragmenty peptydowe 
wydaje się powodować mniej niepo-
żądanych reakcji immunologicznych. 
Ta zasada stosuje się również do psów 
z nadwrażliwością pokarmową. U psów 
z nadwrażliwością na proteiny sojowe, 
którym podawano nienaruszone pro-
teiny sojowe, rozwinął się świąd, jed-
nak taka reakcja nie wystąpiła po poda-
niu hydrolizowanych protein sojowych 
(10). U 94% (34 z 36) pacjentów, u któ-
rych stwierdzono nadwrażliwość pokar-
mową po prowokacji zwykle podawanym 
jedzeniem, nastąpiło znaczne ustąpienie 
świądu po zastosowaniu diety elimina-
cyjnej zawierającej hydrolizowane pro-
teiny sojowe. Procent powodzenia jest 
znacznie wyższy niż w przypadku hipo-
alergicznej diety eliminacyjnej dostęp-
nej na rynku, zawierającej nienaruszone 
proteiny (7, 25). Można zatem stwierdzić, 
iż procent nawrotów u pacjentów cierpią-

cych na nadwrażliwość pokarmową jest 
mniejszy, gdy dieta hipoalergiczna jest 
oparta na proteinach hydrolizowanych, 
a nie nienaruszonych.

alergiczNe zapaleNie skóry 
Atopia i nadwrażliwość pokarmowa 
zwykle idą w parze (5, 7), ale schorze-
nia skóry oparte wyłącznie na atopii nie 
będą reagować na hipoalergiczne źródło 
protein. Leczenie atopowych schorzeń 
skóry obejmuje tłumienie chronicznych 
reakcji infekcyjnych. Eikozanoidy po-
wstające z kwasu dihomo-gamma-lino-
lenowego i z kwasu eikozapentaenowego 
(EPA) mają działanie przeciwzapalne.

Dodatkowa absorpcja wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych zmniej-
sza świąd u psów z atopią (24) i prowa-
dzi do zmniejszenia dawek efektywnych 
sterydów w ich leczeniu (22). Badania 
(metodą podwójnie ślepej próby, z gru-
pą kontrolną placebo) psów cierpiących 
na alergiczne zapalenie skóry wykazały, 
iż podawanie łącznie oleju z ogóreczni-
ka, który jest bogaty w kwas gamma-li-
nolenowy (GLA), i oleju rybiego, który 
jest bogaty w EPA, powoduje złagodzenie 
świądu, rumienia i samookaleczania, nie 
tylko w stopniu statystycznie istotnym, 
ale też o znaczeniu klinicznym (9, 18).

Ostatnio osiągnięto dobre rezulta-
ty w przypadku diety bogatej zarów-

no w olej z ogórecznika, jak i olej rybi. 
Sucha dieta zawierała około 0,5% oleju 
z ogórecznika i 5% oleju rybiego i tłuszcz 
na poziomie 20%. Efektywność tej die-
ty przetestowano w czterech lecznicach 
metodą podwójnie ślepej próby, z gru-
pą kontrolną placebo (3). Tab. 3 poka-
zuje, iż po 10 tygodniach na tej diecie 
świąd ustąpił o połowę, natomiast le-
czenie kontrolne nie wywołało zmian. 
Tabela ta ilustruje również fakt, iż zgod-
nie z tym, co mówią właściciele, u 60% 
zwierząt dieta ta spowodowała poprawę 
w przypadku tego schorzenia. Widać wy-
raźnie, że w przypadku dużej liczby pa-
cjentów z atopowym zapaleniem skóry 
po zastosowaniu diety bogatej w odpo-
wiednie ilości oleju z ogórecznika i ole-
ju rybiego następuje poprawa.

choroba zwyrodNieNiowa 
stawów 
U psów choroba zwyrodnieniowa sta-
wów to często występujące, chroniczne, 
postępujące i bolesne schorzenie sta-
wów. Ciężkie przypadki choroby zwy-
rodnieniowej stawów mogą być nawet 
powodem eutanazji. Poza degeneracją 
chrząstki schorzenie to charakteryzu-
je się reakcjami zapalnymi błon ma-
ziowych. W związku z powyższym die-
ta bogata w olej rybi mogłaby wywołać 
pozytywne rezultaty w leczeniu choroby 

objawy leczenie kontrolne (n = 13) dieta (n = 15)

nasilenie świądu1 110% 52%

nasilenie rumienia1 121% 62%

schorzenie bez zmian lub pogorszenie2 69% 40%

lekka poprawa2 23% 0%

znaczna poprawa2 8% 60%
Tab. 3. Wpływ diety bogatej w olej z ogórecznika i olej rybi na objawy alergicznego zapalenia skóry u psów; badanie metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną 
placebo
1% w stosunku do nasilenia początkowego
2% całkowitej liczby zwierząt w leczeniu

Autorzy liczba pacjentów Składniki pokarmowe nawroty

White, 1986 (28) 30 jagnięcina/ryż 54%

Jeffers et al., 1992 (11) 13 jaja/ryż 15%

Vroom, 1994 (27) 18 jagnięcina/ryż 33%

leistra et al., 2001 (16) 40
kurczak/ryż

ryba/ryż
dziczyzna/ryż

53%
48%
85%

Tab. 2. Procent nawrotów u psów z nadwrażliwością pokarmową (zdiagnozowaną na podstawie testów eliminacji i prowokacji) po zastosowaniu hipoalergicznej diety 
dostępnej na rynku

Składnik diety Schorzenia, w przypadku których występuje pozytywna reakcja

hydrolizowane źródło protein alergie pokarmowe, zapalenie okrężnicy

olej rybi oraz olej z ogórecznika alergiczne zapalenie skóry

olej rybi nowotwory, niewydolność serca, zapalenie okrężnicy, choroba zwyrodnieniowa stawów 

tauryna oraz l-karnityna kardiomiopatia
Tab. 1. Składniki diety i ich efektywność w przypadku różnych schorzeń u psów
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Schorzenie kliniczne wpływ

nadwrażliwość pokarmowa pozytywna reakcja u > 90% pacjentów

atopowe zapalenie skóry pozytywna reakcja u > 60% pacjentów

choroba zwyrodnieniowa stawów pozytywna reakcja u > 80% pacjentów

zapalenie okrężnicy złagodzenie objawów klinicznych

nowotwory zwiększony współczynnik przeżywalności

niewydolność serca zwiększony współczynnik przeżywalności
Tab. 7. Spodziewana wielostronna efektywność proponowanej diety łączonej

współczynnik
leczenie kontrolne 

(n = 16)
dieta (n = 16)

współczynnik przeżywalności 7,6 miesięcy 10,5 miesiąca
Tab. 5. Współczynnik przeżywalności u psów z chłoniakiem po leczeniu doksorubicyną oraz kontrolnym pożywieniem w postaci diety bogatej w olej rybi w randomi-
zowanej, podwójnie ślepej próbie z grupą kontrolną placebo

leczenie kontrolne (n = 12) dieta (n = 9)

nasilenie wyniszczenia organizmu1 +0,5 -0,6

poziom tnF w osoczu2 0,00 ng/ml -0,10 ng/ml

poziom il-1 w osoczu2 0,18 ng/ml -0,43 ng/ml
Tab. 6. Wpływ diety bogatej w olej rybi na psy z niewydolnością serca w badaniu z grupą kontrolną placebo
1 Zmiana w stosunku do wartości początkowych na skali 0-4
2 Zmiana w stosunku do wartości początkowych

ciężar leczenie kontrolne dieta

poprawa w niesieniu ciężaru1 31% 82%
Tab. 4. Wpływ diety bogatej w olej rybi na niesienie ciężaru u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów w randomizowanej, podwójnie ślepej próbie
1% całkowitej liczby zwierząt w leczeniu 

zwyrodnieniowej stawów. Zostało to już 
udowodnione u ludzi (1). Cztery niedaw-
ne badania w różnych lecznicach wyka-
zały, iż faktycznie olej rybi spowalnia 
rozwój choroby zwyrodnieniowej sta-
wów również u psów. W standardowym 
teście, podczas którego na grzbiecie psa 
umieszcza się określony ciężar, piono-
wy nacisk niesionego ciężaru był lepiej 
tolerowany przez pacjentów, u których 
zastosowano dietę zamiast pożywienia 
kontrolnego (23). Dieta zawierała około 
2,5% oleju rybiego i tłuszcz na poziomie 
20% w suchej masie. Tab. 4 podsumo-
wuje wyniki badań. Można wnioskować, 
iż dieta bogata w olej rybi zmniejsza ob-
jawy kliniczne u psów z chorobą zwyrod-
nieniową stawów.

zapaleNie okrężNicy 
Etiologia zapalenia okrężnicy może być 
różna. Chroniczna biegunka jelitowa jest 
zwykle określana terminem nieswoiste 
zapalenie jelit (ang. IBD), jest to nazwa 
zbiorcza na szereg różnych chorób cha-
rakteryzujących się procesem zapalnym 
(15). Po przyjmowaniu oleju rybiego 
przez ludzi cierpiących na wrzodzieją-
ce zapalenie okrężnicy zaobserwowano 
56-proc. redukcję nasilenia klinicznych 
objawów (2), co potwierdzono szeregiem 
badań na zwierzętach laboratoryjnych 
(6). Poza spodziewanymi pozytywnymi 

rezultatami stosowania oleju rybiego 
u psów z idiopatycznym chronicznym 
zapaleniem okrężnicy udowodniono tak-
że, iż znaczną poprawę powoduje dieta 
hipoalergiczna (20). Niedawne badania 
nad dietą hipoalergiczną opartą na hy-
drolizowanych proteinach, bez włącza-
nia lekarstw, wykazały kliniczną popra-
wę u 4 z 6 psów z IBD (19).

Nowotwory 
Badania na myszach z nowotworem in-
dukowanym udowodniły niezbicie, iż po-
dawanie pokarmów bogatych w olej 
rybi spowalnia wzrost nowotworów 
i zmniejsza nasilenie objawów wynisz-
czenia organizmu (4, 26). Działanie ole-
ju rybiego przebiega prawdopodobnie 
za pośrednictwem dodatkowej syntezy 
określonych eikozanoidów i jest zwią-
zane ze zmniejszeniem poziomów cy-
tokin w osoczu, czynnika martwicy no-
wotworu (ang. TNF) oraz interleukiny 
1 (IL-1). Istnieją wskazania, iż olej rybi 
ma także pozytywny wpływ na psy z no-
wotworami. Psy z chłoniakami wykazy-
wały wyższą przeżywalność po podaniu 
diety bogatej w olej rybi w miejsce diety 
bogatej w olej sojowy (21). Dieta bogata 
w olej rybi, do której dodatkowo doda-
no argininę, zawierała 21% oleju rybiego 
i tłuszcz na poziomie 33% w suchej ma-
sie. Tab. 5 ilustruje wyniki badań.

NiewydolNość serca 
Dieta lecznicza dla pacjentów z niewy-
dolnością serca przyczynia się do spo-
wolnienia rozwoju jadłowstrętu i wo-
dobrzusza. Jadłowstręt przyczynia się 
do przyspieszenia procesu wyniszcze-
nia organizmu i śmierci. Ogólnie przyj-
muje się, że ograniczenie chlorku sodu 
prowadzi do zmniejszenia zatrzymania 
wody w organizmie i obniżenia ciśnienia 
krwi, co odciąża serce. Nie ma jednak do-
wodów na to, że niższe spożycie chlorku 
sodu obniża ciśnienie krwi u psów i jest 
efektywne u pacjentów z niewydolno-
ścią serca.

U pacjentów z niewydolnością serca 
wystąpienie jadłowstrętu i wyniszczenia 
organizmu jest prawdopodobnie spowo-
dowane przez zwiększone poziomy TNF 
i IL-1 we krwi. Badania (z grupą kontro-
lną placebo) psów wykazały, iż wzboga-
cenie diety olejem rybim obniżyło stę-
żenia TNF i IL-1 w osoczu i wywołało 
poprawę w procesie wyniszczenia orga-
nizmu (8). Tab. 6 podsumowuje wyni-
ki badań. Zawartość EPA w pożywieniu 
grupy kontrolnej wynosiła 1,3% oleju ry-
biego w suchej masie. Wyniki pokazują, 
iż u pacjentów z chorobami serca dieta 
bogata w olej rybi spowalnia rozwój wy-
niszczenia organizmu.

Psy są zdolne do syntezy tauryny, ale 
w wyniku zakłóceń metabolicznych 
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w połączeniu z niskim spożyciem tauryny może pojawić się nie-
dobór. Psy są również zdolne do syntezy karnityny, ale w związ-
ku z niedoborem tauryny może również pojawić się niedobór 
karnityny. U niektórych bokserów i cocker spanieli cierpiących 
na kardiomiopatię i niskie stężenie karnityny w mięśniu ser-
cowym następuje poprawa po podaniu karnityny (12). W ran-
domizowanej, podwójnie ślepej próbie zamiennej z grupą kon-
trolną placebo wykazano, iż funkcje sercowe cocker spanieli 
z kardiomiopatią i niskim poziomem tauryny w osoczu po-
prawiły się po podaniu tauryny i karnityny (13). U wszystkich 
pacjentów można było z powodzeniem wstrzymać podawanie 
leków (furosemidu, inhibitorów ACE, digoksyny). W lecze-
niu kardiomiopatii odpowiednie dawki tauryny i L-karnityny 
w suchej masie to odpowiednio 0,15 i 0,075%.

połączeNia w pojedyNczej diecie 
Niniejszy przegląd literatury pokazuje, że dieta łączona umoż-
liwia jednoczesne leczenie nadwrażliwości pokarmowej, jak 
i atopowego zapalenia skóry u psów. Poprzez użycie hydroli-
zowanych źródeł protein efektywność leczenia nadwrażliwo-
ści pokarmowej będzie znacznie wyższa niż w przypadku diety 
zawierającej nienaruszone proteiny. Połączenie w pojedynczej 
diecie hydrolizowanych protein z wysokim stężeniem oleju 
z ogórecznika i oleju rybiego spowoduje, że dieta ta będzie ko-
rzystna również dla pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. 
Efektywność w przypadku atopii oparta jest na przeciwzapal-
nych właściwościach oleju z ogórecznika i oleju rybiego, a za-
tem w przypadku innych chorób związanych z chronicznymi 
reakcjami zapalnymi rezultaty również będą pozytywne; mowa 
tu o schorzeniach, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów 
oraz zapalenie okrężnicy. Wysokie spożycie oleju rybiego spo-
walnia wzrost komórek nowotworowych oraz wytwarzanie cy-
tokin, które powodują wyniszczenie organizmu. Można zatem 
powiedzieć, iż dieta bogata w olej rybi może być też stosowana 
u pacjentów z nowotworami i zastoinową niewydolnością ser-
ca. Po uzupełnieniu diety tauryną i L-karnityną może ona być 
korzystna również dla psów cierpiących na kardiomiopatię.

Sucha masa zawierająca wymieniane składniki powinna skła-
dać się z hydrolizowanych protein rybich i sojowych (źródło 
białka), ryżu (źródło węglowodanów), 0,45% oleju z ogórecz-
nika, 5% oleju z łososia, 0,15% tauryny i 0,075% L-karnityny. 
Oczywiście dieta ta powinna być kompletna pod względem 
wszystkich składników żywieniowych, tak aby mogła być po-
dawana przez dłuższy czas. Negatywne skutki stosowania diety 
praktycznie nie istnieją. Tab. 7 podaje oczekiwaną efektywność 
w oparciu o literaturę. Oczekiwana efektywność diety łączonej 
podana poniżej jest tylko prawdopodobna, jednak udowodnić 
ją można wyłącznie poprzez praktyczne stosowanie i kontro-
lowane badania na pacjentach.  q
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