
Allergiska katter
Att man kan vara allergisk mot katt råder det inget tvivel om, men katter kan
också vara allergiska.Om detta föreläste veterinär Kerstin Bergwall på Järva

Kattklubbs träff i oktober 2002. 

TRO DET ELLER EJ men katter kan
vara allergiska. Att en katt har
problem med ständig klåda, hår-
löshet eller sår som inte läker kan
var en indikation på att din katt
är allergisk. Problemet är dock att
det krävs ganska mycket utred-
ningar för att komma fram till om
katten verkligen är allergisk. Det
finns så många saker som man
först måste utesluta och det är just
det vi ska ta itu med nu

VAD KAN DET VARA?
Det finns gott om parasiter och
infektioner som kan göra att en
katt ivrigt slickar sig så att det
verkar som om håret fallit av.
Dock är det så att en katt inte
drabbas av håravfall utan den har
själv bitit/slickat bort håret kanske
beroende på ihärdig klåda.
• inälvsmask kan ge irritationer,
så avmaska din katt för att kunna
utesluta att det är mask.
• öronskabb kan sitta på andra
ställen än i kattens öron. Samma
medel som brukas för öronen
används på det utsatta stället.
• mjällkvalster, om det är det så
kan man spraya med Frontline-
spray.
• rävskabb är väldigt ovanligt,
men det har förekommit att katter
har drabbats.
• kattloppa är det liten risk för i
den kalla Norden, men om katten
varit på resa söderöver så bör
man även fundera om det kan
vara orsaken.
• ringorm, en infektion som lätt

kan missförstås som en allergisk
reaktion. Man kan konstatera att
tecknen för att det inte står rätt
till är att katten kliar eller slickar
sig frenetiskt. Man kan oftast
även se förändringar i huden. Om
det visar sig som små ”knoppror”
framför allt på huvudet kan  det
vara miliär dermatit. Om huden
har förtjockningar kan det vara
liniära granulom eller om man ser
små hudutslag liknande nässelfe-
ber hos människan så kan det
vara eosinofila granulom., vilket
inte ska förväxlas med en reaktion
mot ett födoämne.

DAGS FÖR EN TEST
Om vi nu ändå kan utesluta att
katten inte är drabbad av infek-
tion eller parasiter så är det dags
att ta reda på om den allergisk
emot något födoämne. För det
första så är det viktigt att känna
till att blodtester inte alls fungerar
på katt. Den test som kan få fram
om katten är allergisk bygger helt
enkelt på en diettest. Testen tar
lång tid att genomföra, så räkna
med att du inte får vetskap om
vad som orsakar besvären förrän
efter  upp till tre månader. Man
ska aldrig utreda en liten kat-
tunge, utan man måste vänta tills
katten uppnår vuxen ålder. Risken
är annars stor att kattungen inte
får de näringsämnen som den så
väl behöver för att må bra. Testen
startar med att låta katten bara
får äta något som man med säker-
het vet att katten aldrig ätit tidi-
gare tex antilopkött, renkött eller

Åtta veckor med specialkost fjorton dagar med vanliga kosten

fjorton dagar prövning 1

fjorton dagar prövning 2

hjortkött blandat med ris och
potatis under åtta veckors tid.
Sedan återgår man till normal-
kost. Om då katten visar upp en
hastig ökning av symptomen då
kan man konstatera att den är
allergisk. Sedan gäller det att testa
ett födoämne i taget under fjorton
dagars tid för att konstatera eller
utesluta ämnet som din katt reage-
rar på. 
Det finns dock en ”tre-i-topplista”
på de vanligaste födoämnen som
ger allergier. Först och främst
FISK som står för 90% av alla
allergier hos katt. Detta skapar ett
stort problem eftersom det alltför
ofta är tillsatt fiskmjöl i nästan all
kattmat. På plats nummer två
kommer ÄGG och sedanMJÖLK.

FÅ EN LYCKLIGARE KATT
Om nu katten visar sig vara aller-
gisk så är det bara att undvika det
födoämnet, vilket kanske är lätt-
are sagt än gjort. Å andra sidan
vid lindrigare besvär kanske man
väljer att behandla en katt utan
att ha ställt en klar diagnos. Det
lämpligaste preparatet är korttids-
verkande kortisontabletter. Katter
”tål” kortison bättre än både
människa och hund och biverk-
ningarna av tabletterna är förhåll-
landevis små. Däremot avråder
Kerstin Bergwall att katten utsätts
för kortisoninjektioner. Till och
med en sådan dos kan skada din
katt för livet, så tänk dig för
innan en okunnig veterinär sätter
sprutan i din katt!
Anqi Lindblom-Ahlm
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