
W otoczeniu zwierząt towarzyszących człowieko-
wi znajduje się wiele, z pozoru nieszkodliwych, 

środków spożywczych, które stanowią potencjalne nie-
bezpieczeństwo dla ich zdrowia, a nawet życia – cebu-
la, czosnek, gorzka czekolada, ksylitol i orzechy maka-
damia. Jednym z takich pokarmów są winogrona oraz 
produkt ich suszenia - rodzynki. Według bazy danych 
odnotowującej przypadki zatruć u zwierząt w Londy-
nie (Veterinary Poisons Information  Ser vice, London) 
w okresie od sierpnia 1994 r. do wrześ nia 2007 r. od-
notowano 180 przypadków zatrucia psów winogrona-
mi lub produktami pochodzącymi z winogron (1). Poje-
dyncze przypadki zatrucia (ostra niewydolność nerek, 
śmierć) obserwowano też u kotów oraz u jednej fretki 
w Wielkiej Brytanii (1).

W artykule zostanie przedstawiony przegląd piś-
miennictwa dotyczący zatrucia winogronami i rodzyn-
kami u psów, a także zaprezentowany taki przypadek 
obserwowany we własnej praktyce.

Opis przypadku

Do lecznicy doprowadzono psa, wyżła, samicę, w wie-
ku 5,5 roku, z objawami uporczywych wymiotów, 
według właściciela spowodowanych spożyciem wi-
nogron. W trakcie wywiadu od właściciela uzyska-
no informację, że kilka godzin wcześniej suka zjadła 
dużo świeżych winogron (co najmniej dwie duże ki-
ście); duża ilość rozgryzionych, niestrawionych owo-
ców wciąż była widoczna w wymiocinach. Zwierzę było 
apatyczne, brzuch był tkliwy, badanie kliniczne nie 
ujawniło innych nieprawidłowości dotyczących sta-
nu ogólnego. Założono wenflon, pobrano krew obwo-
dową do badania morfologicznego i biochemicznego. 
W oczekiwaniu na wynik badania krwi podano do-
żylnie 500 ml roztworu fizjologicznego. W badaniu 
morfologicznym krwi nie stwierdzono odchyleń od 

wartości referencyjnych, w badaniu biochemicznym 
stwierdzono: azotemię, łagodną hiperfosfatemię i nie-
wielkie podwyższenie aktywności fosfatazy zasado-
wej (AP) i aminotransferazy alaninowej (ALT; tab. 1). 
Płynoterapię zintensyfikowano, podając roztwór fizjo-
logiczny w dawce 2 × dziennie 500 ml, dożylnie, do-
datkowo podano furosemid. Po 2 dniach stan ogólny 
psa nieznacznie się poprawił (zwierzę było bardziej 
aktywne), wymioty były sporadyczne, lecz apetyt 
nie powrócił. Pobrano krew do kontrolnego badania 
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Tabela 1. Wyniki badania biochemicznego krwi u psa po spożyciu winogron

Parametr Dzień 1 Dzień 3 Zakres referencyjny

Białko całkowite 59,2 g/l 48,6 g/l 54–74 g/l

Kreatynina 675,3 µmol/l 1003,7 µmol/l 35–132 µmol/l

Mocznik 36,4 mmol/l 60,4 mmol/l 3,3–8,3 mmol/l

Fosfor organiczny 1,97 mmol/l 5,3 mmol/l 0,7–1,6 µmol/l

Wapń – 2,68 mmol/l 2,3–3 mmol/l

Potas – 6,4 mmol/l 3,5–5,1 mmol/l

ALT 129 U/l – 1–80 U/l

AP 150 U/l – 1–141 U/l

Objaśnienia: ALT – aminotransferaza alaninowa; AP – fosfataza zasadowa
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biochemicznego krwi, w którym stwierdzono znaczne 
nasilenie azotemii, znaczną hiperfosfatemię, łagodną 
hiperkaliemię oraz niewielką hipoproteinemię (tab. 1). 
W 4. dobie od spożycia winogron pies padł. Sekcji zwłok  
nie przeprowadzono.

Omówienie

Pierwsze doniesienia dotyczące możliwej toksyczno-
ści winogron oraz produktów pochodnych dla psów 
pochodzą z 1998 r. i opisywały one przypadki ostrej 
niewydolności nerek, która pojawiła się po spożyciu 
tych owoców. Przypadki takie odnotowano w Cen-
trum Kontroli Zatruć Zwierząt w Ameryce Północnej, 
a w kolejnych latach pojawiały się publikacje potwier-
dzające to spostrzeżenie. Z kolei w 2005 r. opubliko-
wano pracę, w której zaprezentowano obraz klinicz-
ny, wyniki badań laboratoryjnych, wdrożone leczenie 
oraz jego efekty u 43 psów z rozpoznanym zatruciem 
winogronami lub rodzynkami (2). Zatrucia dotyczy-
ły psów w różnym wieku, od 6 miesięcy do 13 lat, obu 
płci i różnych ras, które były spowodowane przez róż-
ne rodzaje winogron lub rodzynek. Ilość spożytych 
rodzynek oszacowano średnio na 448 gramów, z ko-
lei w przypadku spożycia winogron ilości wahały się 
od 10–12 owoców, aż do 1344 g. Informacje o zatru-
ciu najczęściej pochodziły od właściciela lub innego 
człowieka (zaobserwowano spożycie winogron), wi-
nogrona widoczne były w wymiocinach lub kale bądź 
też właściciel znajdował puste i rozerwane opakowa-
nie po produkcie (2).

Do zatrucia dochodzi po spożyciu winogron lub ro-
dzynek bez względu na ich odmianę, barwę czy inne 
parametry, a także produktów zawierających winogro-
na – ciasteczka, batoniki, przekąski (1). Wydaje się, że 
spożycie większej ilości owoców wiąże się z cięższym 
przebiegiem zatrucia, jednak obserwowano przypadki 
przebiegające bez objawów klinicznych nawet po spo-
życiu 1 kg winogron, jak również sytuacje, w których 
zwierzęta padały po spożyciu kilku owoców (przykła-
dowo, opisano przypadek zatrucia u ważącego 8,2 kg 
psa po spożyciu 4–5 winogron; 1). Mechanizm, który 
prowadzi do pojawienia się zmian w narządach, pozo-
staje jak na razie nieznany, chociaż pod uwagę bierze 
się takie hipotezy, jak: nietolerancja tanin zawartych 
w owocach, zanieczyszczenie owoców mikotoksyna-
mi, pestycydami lub metalami ciężkimi, spożycie nad-
miaru witaminy D zawartej w owocach czy reakcje 
idiosynkrazji (1). Wydaje się też, że istnieją duże roz-
bieżności odnośnie do tolerancji psów na winogrona 
i ich produkty.

Objawy kliniczne

Do najpowszechniejszych objawów klinicznych obser-
wowanych u psów z zatruciem winogronami należą: 
wymioty (stwierdzone w każdym przypadku), apa-
tia (77% przypadków), biegunka (72% przypadków), 
zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu, do bezmo-
czu włącznie (49% przypadków). Nieco rzadziej notuje 
się bolesność brzucha, osłabienie, niezborność, a naj-
rzadziej odwodnienie, hipotermię, ślinotok i drgaw-
ki, u części psów notowano też nadciśnienie i drżenia 

mięśniowe (1, 2, 3). Powyższe objawy rozpoczynają się 
zazwyczaj wkrótce po spożyciu winogron (szczegól-
nie wymioty i brak apetytu pojawiały się nawet po 
kilku godzinach od spożycia) lub po 2–10 dniach, co 
jest pomocne w rozpoznaniu – w wymiocinie widocz-
ne są spożyte rodzynki, winogrona lub ich pestki (3).

Badania dodatkowe

Dość typowe nieprawidłowości u psów zatrutych pro-
duktami spożywczymi z winogron obserwuje się w ba-
daniu biochemicznym krwi, u wszystkich psów w mo-
mencie przyjęcia do lecznicy obserwowano azotemię 
w różnym nasileniu (wzrost stężenia kreatyniny, azotu 
mocznikowego lub obu tych parametrów jednocześnie), 
które nieznacznie wzrastało z czasem, w zdecydowa-
nej większości przypadków (95% psów) stwierdzano 
też wzrost wartości iloczynu wapnia (CaxP) i hiperfos-
fatemię (90% pacjentów; 2, 3). Po 2–3 dobach notowa-
no hiperkalcemię (62,5% pacjentów), zmiany dotyczą 
też stężenia potasu, które było obniżone lub podwyż-
szone (2). W badaniu ogólnym moczu w około połowie 
przypadków obserwowano białkomocz oraz cukromocz, 
mikrohematurię oraz wzrost liczby leukocytów, u 33% 
pacjentów stwierdzono obecność kryształów w moczu, 
w tym struwitów, szczawianów wapnia i moczanów (2). 
U połowy pacjentów obserwuje się zmiany w badaniu 
ultrasonograficznym nerek, przy czym nie są to zmia-
ny powtarzalne (nie wnoszą nic do rozpoznania zatru-
cia), obserwowano powiększenie nerek i niespecyficz-
ne zmiany echogenności miąższu nerek (2).

Badanie sekcyjne i histopatologiczne nerek

Zmiany makroskopowe nerek w przypadku śmierci 
z powodu zatrucia winogronami u psów nie są specy-
ficzne, w niektórych przypadkach obserwowano obec-
ność brązowożółtawych kryształków w miedniczkach 
nerkowych o nieznanym pochodzeniu i składzie (3). 
W praktycznie wszystkich zbadanych przypadkach 
w obrębie miąższu nerek widoczne są zmiany zwy-
rodnieniowe nabłonka kanalików nerkowych, szcze-
gólnie w obrębie kanalików bliższych, z obecnością 
kruszywa komórkowego i białka w świetle uszkodzo-
nych kanalików, u części pacjentów obserwowano ostrą 
martwicę nabłonka kanalików nerkowych (4). W naj-
bardziej ciężkich przypadkach obserwuje się całkowite 
złuszczenie komórek nabłonka kanalików do światła, 
z odsłonięciem błon podstawnych, które z kolei nie 
wykazują odchyleń morfologicznych. Ponadto u czę-
ści psów widoczna jest mineralizacja uszkodzonych 
komórek nabłonka kanalików oraz ich błon podstaw-
nych, a także w 40% przypadków cechy regeneracji 
nabłonka kanalików nerkowych (2, 3, 4). U wielu pa-
cjentów w badaniu mikroskopowym w komórkach 
nabłonka kanalików nerkowych oraz w świetle ka-
nalików nerkowych stwierdzano obecność nieziden-
tyfikowanego brązowego barwnika, zawierającego 
w swoim składzie żelazo (4). U części pacjentów ba-
danie mikroskopowe wycinków innych narządów wy-
kazało także wapnienie tkanek miękkich pozaner-
kowych – żołądka, miokardium, płuc, ściany naczyń  
krwionośnych (2, 3, 4).
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Leczenie i rokowanie

Pomimo wdrożenia intensywnej terapii objawowej 
(płynoterapia dożylna, leki moczopędne) ponad po-
łowa pacjentów (53%) nie przeżyła epizodów zatru-
cia winogronami lub rodzynkami, część tych pa-
cjentów padła spontaniczne, a u większości podjęto 
decyzję o eutanazji w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia lub niekorzystnym rokowaniem (2). 
Moment wprowadzenia płynoterapii pozostawał bez 
związku z przeżyciem psów, jednak długość kontynu-
owania płynoterapii korelowała z szansą na przeży-
cie (mediana długości płynoterapii u psów, które nie 
przeżyły, wyniosła 2,5 dnia, z kolei 6 dni u pacjen-
tów, którzy  przeżyli epizod zatrucia; 1, 2). Nie stwier-
dzono też związku pomiędzy stosowaniem innych 
leków (furosemid, mannitol, dopamina lub kombi-
nacja tych leków) a przeżyciem psów. Według nie-
których badań korzyści (zmniejszenie nasilenia ob-
jawów zatrucia, zwiększona szansa przeżycia) może 
przynieść szybka dekontaminacja żołądka (płukanie, 
stosowanie leków wymiotnych), podawanie dużych 
dawek węgla aktywowanego i szybkie wdrożenie in-
tensywnej płynoterapii kontynuowanej przez mini-
mum  48–72 godziny (1, 5).

Nie udało się, jak dotąd, ustalić czynników rokowni-
czych, które mogłyby określić szanse na przeżycie psa 
po spożyciu winogron. Nie wydaje się, aby ilość spoży-
tych owoców (zarówno bezwzględna, jak i w przelicze-
niu na masę ciała) lub ich forma (rodzynki lub świeże 
owoce – chociaż według niektórych autorów suszone 
owoce stanowią większe zagrożenie) wpływały na kon-
sekwencje spożycia – zwierzęta, które przeżyły, i te, 
które nie przeżyły epizodu ostrej niewydolności ne-
rek (1, 2). Fakt śmierci lub przeżycia zatrucia nie miał 
związku z wiekiem, masą ciała, płcią pacjentów, jednak 
wydaje się, że szansa na przeżycie jest większa u ste-
rylizowanych samic niż sterylizowanych samców (2). 
Do objawów klinicznych, które rokowały niekorzyst-
nie odnośnie do przeżycia, należały niezborność, osła-
bienie, zmniejszenie wytwarzania moczu, a w szcze-
gólności bezmocz (2, 3, 5). W badaniu biochemicznym 
krwi stwierdzono, że niektóre parametry biochemicz-
ne (początkowy i maksymalny wzrost stężenia wap-
nia, wzrost początkowej i maksymalnej wartości ilo-
razu wapnia i fosforu) były wyższe u psów, które nie 
przeżyły epizodu zatrucia, w porównaniu z tymi pa-
cjentami, którzy  zatrucie przeżyli (2).

U większości psów, które przeżyły epizod zatrucia 
winogronami lub rodzynkami, objawy kliniczne ustę-
pują, a parametry nerkowe wracają do normy, chociaż 
proces ten zajmuje niekiedy kilka miesięcy.  Podobnie 
stężenie wapnia, fosforu oraz wartość CaxP wraca-
ją do wartości prawidłowych w ciągu kilku, kilkuna-
stu dni od momentu pojawienia się ostrego epizodu  
zatrucia (2).

Podsumowanie

Z pozoru tak niegroźne produkty spożywcze jak wi-
nogrona lub rodzynki mogą być przyczyną poważnych 
problemów zdrowotnych u zwierząt towarzyszących 
człowiekowi. Niezwykle istotne jest uświadomienie 
właścicieli psów i kotów, że metabolizm domowych 
zwierząt mięsożernych w niektórych przypadkach 
może się bardzo istotnie różnić od naszego, co uza-
sadnia, żeby przynajmniej w aspekcie żywieniowym 
nie traktować swoich podopiecznych jak małych ludzi 
i żywić ich w odpowiedni dla nich sposób. Należy też 
pouczyć właścicieli zwierząt, że w przypadku wystę-
powania u psa lub kota wymiotów (szczególnie nasi-
lonych) warto obejrzeć wymiociny pod kątem ich wy-
glądu i obecnych w nich elementów. Nie bez znaczenia 
jest też fakt zgłoszenia przez właścicieli takich przy-
padków jak najszybciej lekarzowi weterynarii, bowiem 
jak wykazała analiza przypadków zatruć produkta-
mi z winogron u psów w Wielkiej Brytanii, pozwala 
to na wdrożenie jak najszybciej działań, których ce-
lem jest minimalizacja szkodliwego efektu zatrucia 
(1). W związku z nieprzewidywalną reakcją organi-
zmu psa na spożycie winogron zaleca się intensywne 
działania nawet w przypadkach, gdy doszło do mini-
malnego narażenia – stosowanie leków przeciwwy-
miotnych, płukanie żołądka, podawanie węgla akty-
wowanego oraz intensywną płynoterapię trwającą co 
najmniej 48 godzin (1, 6).
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