
nohokrát ubûhne hodnû 
t˘dnÛ a mûsícÛ, neÏ se koneãnû
podafií nalézt pfiíãinu zdánlivû

nevysvûtlitelného trápení. PsÛm se
bûhem tohoto období vede stále 
hÛfi, situace se stává neudrÏitelnou
a nakonec v dÛsledku neutû‰ené 

situace pfiirozenû trpí také ãlovûk.
I kdyÏ stanovení pfiesné diagnózy není
vÏdy jednoduché a ãtyfinohého pacienta
b˘vá nutné podrobit dÛkladné
vyluãovací diagnóze, neÏ je veterinární
lékafi schopen s jistotou fiíci, Ïe se 
jedná o alergii na potraviny, 

existují symptomy, které s vysokou
pravdûpodobností poukazují právû 
na tuto zdravotní poruchu. 
Jako varovné by mûl majitel 
psa vyhodnotit tyto signály:
● úporná nebo opakovanû 
se vracející svûdivost,
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POTRAVA JAKO
příčina onemocnění
Jsou jich plné veterinární praxe i kliniky a smutnû znûjící prognózy do budoucna
hovofií o dal‰ím zvy‰ování. JiÏ mnoho psÛ onemocnûlo alergií na potraviny a jejich
poãty takfika den ode dne vzrÛstají. Majitelé ãtyfinoh˘ch pacientÛ propadají
zoufalství a zpravidla nemají tu‰ení jak problém zvládnout. Je jim jasné, 
Ïe s jejich ãtyfinoh˘m miláãkem není nûco v pofiádku, ale co to pfiesnû je, 
zÛstává pro medicínského laika vût‰inou dlouhou dobu záhadou. 

Pfiijít na 
kloub pfiíãinám
potravinové
alergie, to uÏ si
Ïádá schopnosti
témûfi detektivní

M
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● ãasté olizování se,
● zv˘‰ená tvorba lupÛ,
● pupínky,
● ekzematické zmûny,
● zánûty (ãasto v oblasti u‰í),
● poruchy zaÏívacího traktu 
(zánûty atd.),
● prÛjmy,
● zvracení.
KdyÏ se opakovanû nebo del‰í 
dobu vyskytne jeden nebo více
z uveden˘ch pfiíznakÛ, nemûl by 
Ïádn˘ zodpovûdn˘ majitel psa váhat
a mûl by okamÏitû vyhledat
veterinárního lékafie. Pokud alergie 
na potraviny zÛstane neléãená, mÛÏe
dojít k dal‰ímu v˘raznému zhor‰ování
zdravotního stavu zvífiete a dostavují 
se chronické zmûny organismu.

Primární a sekundární 
alergie na potraviny
Medicína rozli‰uje dvû formy
potravinové alergie: primární

a sekundární. U primární formy 
se na‰tûstí jedná o velmi vzácné
onemocnûní, které je zfiejmû vrozené.
PostiÏení psi odmaliãka alergicky reagují
na urãité potraviny jako tfieba na
p‰enici. KdyÏ je zapotfiebí zjistit, zda je
pes skuteãnû postiÏen primární alergií
na potraviny, pfii podezfiení na alergii na

obilí se podá dávka bez alergenÛ a k ní
ãisté, plnohodnotné ovesné vloãky.
Pokud by se u psa jednalo o primární
alergii na oves, do‰lo by k alergické
reakci okamÏitû nebo bûhem nûkolika
málo dní. V pfiípadû sekundární
potravinové alergie pes citlivû reaguje

na podfiadné potravinové komponenty.
To jsou substance, které se vyvinou,
kdyÏ jsou suroviny pouÏité v potravû,
jako napfiíklad r˘Ïe, napadeny plísnûmi
nebo jin˘mi ‰kodliv˘mi látkami.
Sekundární potravinová alergie 
je nejroz‰ífienûj‰í formou tohoto
onemocnûní a lze jí efektivnû
pfiedcházet pouze tím, Ïe budou pro

v˘robu potravy pouÏívány v˘hradnû
plnohodnotné a ãisté suroviny.

Syntetické vitaminy
a konzervaãní látky
Ale tím to nekonãí. Také syntetické
vitaminy, chuÈové, ãichové, aromatické
a konzervaãní látky jakoÏ i antioxidanty,
které mohou b˘t pouÏity u ménû
hodnotn˘ch krmiv, mohou u citliv˘ch
psÛ vyvolat nesná‰enlivou reakci.
Zajímavé je, Ïe sekundární potravinová
alergie se v této souvislosti neobjevuje
vÏdy hned. Mnohem ãastûji postupnû
oslabuje organismus zvífiete
dlouhodobé pfiijímání jedovat˘ch
substancí (toxinÛ), které tak vytváfiejí
vynikající pole pÛsobnosti pro
nepfiíjemné alergie. Imunitní systém 
psa je v dÛsledku permanentního stresu
uvádûn do stavu zv˘‰ené citlivosti;
postupem ãasu se stává náchylnûj‰ím
k urãit˘m alergenÛm. 

Jednostranné krmení 
Majitelé psÛ, ktefií jsou konfrontováni
s potravními alergiemi, ãasto spontánnû
reagují zmûnou podávané potravy.
Cílenû si vybírají jednostrannû sestavené
druhy krmiv, sestávající napfiíklad
z jehnûãího masa a r˘Ïe nebo z ryb,
protoÏe bûÏné druhy, pfii jejichÏ
zkrmování docházelo k alergick˘m
reakcím, se zpravidla skládají ze stále

Prostfiedky pfiírodní medicíny
pomáhají pfii léãbû symptomÛ,
ale neodstraÀují pfiíãinu

Nûktefií psi reagují alergicky na vejce
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Nejãastûj‰í alergie u psÛ
Zatímco u lidí patfií k nejãastûj‰ím
formám alergií neurodermatitida
(atopick˘ ekzém), senná r˘ma (spadá
pod alergickou rhinokonjunktivitidu)
a bronchiální astma, lze u psÛ kromû
potravinov˘ch alergií pozorovat
následující kumulace alergií:
1. Alergie na ble‰í kousnutí, zákoÏku
psí: blechy a roztoãi zákoÏky mohou
u psÛ vyvolávat alergické reakce.
âásteãn˘ alergen se ble‰ími slinami
dostane psovi do kÛÏe, spojí se tam
s molekulami bílkovin a rozvine se do
úplného alergenu. Hlavními symptomy
alergie na ble‰í kousnutí jsou silná
svûdivost a su‰e pÛsobící srst.
K alergii mohou eventuálnû pfiispívat
také ble‰í v˘mû‰ky.
2. Atopická dermatitida: tady se jedná
o alergickou koÏní reakci, která je
vyvolávána alergeny vnûj‰ího
prostfiedí. âásteãky poletující ve
vzduchu pfiená‰ejí alergeny vzdu‰n˘mi
cestami (aeroalergeny). Zde pfiicházejí
v úvahu jako nepfiím˘ spou‰tûã alergií
jak vnûj‰í vzduch (jenÏ mÛÏe
obsahovat napfiíklad pyly), tak
i vnitfiní vzduch (mÛÏe obsahovat
domácí roztoãe).
3. Stafylokoková pyodermie: Tato
forma alergie je vyvolávána
nadmûrnou invazí stafylokokÛ
(stafylokoky = druh nepohyblivé,
hroznovitû uloÏené kulovité bakterie)
4. Dermatitida vyvolaná malasseziemi:
Také tato forma alergie se projevuje
svûdiv˘mi zmûnami na kÛÏi, které jsou
vyvolávány stûhováním vláknit˘ch
kvasinkov˘ch plísní (malassezií).
5. Alergická kontaktní dermatitida: je
vzácnûj‰í neÏ dosud popisované
alergie. Patrnû je v ojedinûl˘ch
pfiípadech diagnostikována po podání
antibiotik na zánût u‰í.
6. Alergie na léky: Tato forma alergie
je relativnû fiídká a mÛÏe b˘t vyvolána
napfiíklad antibiotiky, prostfiedky proti
epilepsii a jin˘mi léky. 
7. Lokalizované alergické reakce:
rovnûÏ vosy, vãely, klí‰Èata a komáfii
mohou vyvolávat alergie. S touto
formou alergie se u nás ov‰em
setkáváme jen zfiídka. 

„Chceme-li
s jistotou zjistit,

na co je pes
alergický, je
nutno krmit

důsledně
vylučovací
metodou.“
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stejn˘ch surovin (drÛbeÏ, kukufiice, 
tuk atd.), a tudíÏ znemoÏÀují cílené
vyluãovací krmení. Mnozí z nich se ve
svém zoufalství sami chápou vafieãky
a vytváfiejí své vlastní potravinové
kreace, coÏ není vÏdy zcela bezpeãné. 
Nûkdy pfiinese zmûna podávané potravy
skuteãnû zmírnûní symptomÛ, ale
vût‰inou tento potû‰iteln˘ v˘voj není
trval˘. Kromû toho hrozí nebezpeãí, Ïe
v prÛbûhu ãasu se projeví nebezpeãné
nedostatky ve v˘Ïivû psa, které zase
mohou vést k chorobn˘m zmûnám
ohroÏujícím Ïivot. V této souvislosti
nejsou zvlá‰tností problémy s játry,
ledvinami a v˘mûnou látkovou. Ani
pfiidávání syntetick˘ch vitaminÛ se
z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ zjevnû
nemÛÏe stát vhodnou alternativou. 

Krmení s vylouãením 
urãit˘ch surovin
Pokud chceme skuteãnû s jistotou zjistit,
na které komponenty v potravû je pes
alergick˘, je nutno provést dÛsledné kr-

mení vyluãovací metodou. Takzvaná hy-
poalergenní dieta mÛÏe spoãívat v tom,
Ïe zvífieti budeme po dobu tfií t˘dnÛ
pfiedkládat potravu sloÏenou
z jehnûãího a r˘Ïe nebo z krÛty
a tvarohu. Pokud svûdivost bûhem této
doby ustoupí, uÏ je moÏno vycházet
z toho, Ïe se skuteãnû jedná o alergii na
potraviny. K této stravû potom budeme
t˘den po t˘dnu pfiidávat vÏdy jedno
nové krmivo a pozorovat, zda se znovu
vyskytnou alergické pfiíznaky. Pokud
ano, odhalili jsme dal‰ího z pÛvodcÛ zla.
Pokud jste do potravy pfiidali napfiíklad
p‰enici a skuteãnû se znovu dostaví
svûdivost, víte, Ïe va‰e zvífie jednoznaãnû
alergicky reaguje na p‰enici. Od té
chvíle je nutno se p‰enici dÛslednû
vyh˘bat. BohuÏel se na v˘skytu alergie

mÛÏe podílet vzrÛstající mnoÏství
komponentÛ, a také ty je nutno 
za v‰ech okolností odhalit.

Speciální diety
Pfiijít na kloub pfiíãinám potravinové
alergie, to uÏ si Ïádá schopnosti témûfi
detektivní. Nezbytn˘mi pfiedpoklady
jsou dÛsledné krmení, peãlivé
pozorování psa a spousta trpûlivosti,
zvlá‰tû pokud chceme dosáhnout
trval˘ch úspûchÛ. Kdo má málo ãasu
nebo se mu prostû jen nechce
podrobovat se ‰ikanû hypoalergenní
diety, ten pfiirozenû mÛÏe sáhnout po
nûkterém ze speciálních krmiv pro
senzitivní psy. Odborné obchody
momentálnû nabízejí bohatou nabídku
psích krmiv, která jsou zamûfiena
speciálnû na alergická zvífiata a skládají

se v˘hradnû z plnohodnotn˘ch
komponentÛ bez alergenÛ. Sk˘tají
dobrou alternativu a majitel psa 
si mÛÏe b˘t jist˘, Ïe jeho alergick˘ 
pes nebude Ïiven ‰patnû.

Posilování imunitního systému 
Ale lze toho dûlat je‰tû víc: totiÏ cílenû
posilovat imunitní systém psa, aby se
v prÛbûhu ãasu nestával alergick˘m na
stále více druhÛ potravin. Nejprve by-
chom si samozfiejmû mûli uvûdomit, 
co to vlastnû alergie je: podle definice
v klinickém slovníku je alergie vrozená
nebo získaná specifická zmûna
schopnosti imunitního systému
reagovat na tûlu cizí, pÛvodnû ne‰kodné
substance, alergeny, které se stávají pro
organismus ‰kodliv˘mi. Samotnému
onemocnûní zpravidla pfiedchází 
fáze zvy‰ující se citlivosti, která mÛÏe
trvat nûkolik t˘dnÛ nebo také let.

Marc Jacquet
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Nûktefií psi alergicky reagují na
bílkoviny. K bûÏn˘m symptomÛm
patfií holá místa, strupy a pupínky

„Specializované
obchody mívají
širokou nabídku
krmiv pro psy
zaměřených
speciálně na

alergická
zvířata.“

U naháãÛ
dochází pfii
potravinov˘ch
alergiích 
ke zmûnám 
na kÛÏi

Pokud pfii péãi o srst zjistíte, Ïe se 
náhle objevilo mnoho lupÛ, mÛÏe 
to b˘t pfiíznak potravinové alergie
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