
Csokoládét a kutyának? 
- Valós veszély vagy városi legenda?

  Mindannyian találkoztunk a kérdéssel, hogy szabad-e a 
kutyának csokoládét adni. A kutya szívesen fogadja a 
csokoládé édes ízét, aromáját, ami arra csábít bennünket, 
gazdikat, hogy jutalomként vagy kedvencünk 
könyörgésére, adjunk neki egy kis csokit. Az ember 
számára az elhízáson kívül túl sok veszélyt nem jelent a 
csokoládé, ezért azt gondoljuk, hogy az állatainkra sem 
veszélyes. De ez valóban így van?

  A csokoládé fő összetevője a kakaópor, amely a kakaófa 
(Theobroma cacao) pörkölt magjából készül. A kakaó fő 
alkaloidja a teobromin, amely a koffeinnel és teofillinnel 
együtt a metilxantinok csoportjába tartozó vegyület. A 
teobromint 1878-ban Hermann Emil Fischer izolálta 
elsőként a kakaóbabból, nem sokkal később pedig 
xantinból is szintetizálta. A teobromin fiziológiás hatása  a 
koffeinéhez hasonló, de annál kevésbé élénkít. Felezési 
ideje az emberi szervezetben kb. 7 óra, így hatása 
hosszabban tart, mint a koffeiné. A kutya szervezete 
viszont sokkal lassabban képes lebontani ezt az 
alkaloidot, mint az emberi szervezet: a kutya vérében akár 
20 órán keresztül jelen van a teobromin!

  Az amerikai ASPCA (az állatokkal szemben elkövetett 
kegyetlenségek megelőzésére alakult egyesület) 
Mérgezési Központjának (APCC) gyakorlati tapasztalata 
szerint (nem közölt adatok) kutyák esetében: 
testtömegkilogrammonként 20 mg teobromin és/vagy 
koffein enyhe tüneteket, pl. hányást, hasmenést okoz, 
40-50 mg súlyos tünetekkel jár,  60 mg pedig az agy 
komoly károsodását okozza. 

  A hivatalos közlések szerint 100-200 mg teobromin 
testtömegkilogrammonként halált is okozhat! 40-50 mg/
testtömegkilogramm vagy ezt meghaladó mennyiségű 
teobromin elfogyasztásának gyanúja esetén már 
állatorvosi beavatkozás (pl. görcsoldás, hánytatás, 
gyomormosás, egyéb kezelés) szükséges. Itt említeném 
meg, hogy macskákra még fokozottabb veszélyt jelent a 
csokoládé evés. 

 A kutyák csokoládémérgezési tünetei a fogyasztás után 
6-12 órával, de akár egy nappal később is 
jelentkezhetnek. Leggyakoribb tünetek a túlzott 
szomjúságérzet, hányás, hasmenés, nyugtalanság, 
szapora szívverés, nyálzás. A mérgezés súlyosságától 
függően felléphet hiperaktivitás, nagy mennyiségű vizelet 
ürítés, koordinálatlan mozgás, görcsök, légzési 
problémák. Súlyos teobromin- vagy koffeinmérgezés 
izomgyengeséget, szívritmus-zavarokat, vese-
elégtelenséget okozhat, amelyek később rángó-
görcsökben és a vérkeringés összeomlásában 
nyilvánulhatnak meg. Az állat ebben az esetben 24 órán 
belül elpusztulhat.  

 A legtöbb teobromin a kakaóporban és az 
étcsokoládéban van. A tejcsokoládé teobromin-tartalma 
az előbbiek töredéke. 

  Egy tábla (100 g) csoki, illetve 100 g kakaópor az alábbi 
mennyiségű teobromint és koffeint tartalmazza:

   Cukrozatlan kakaópor:      3.200 mg!!!
   Étcsokoládé: 600 mg
   Tejcsokoládé: 250 mg

  Ez azt jelenti, hogy egy 10 kg testtömegű kutya számára 
másfél tábla étcsoki vagy négy tábla tejcsoki halálos 
veszélyt jelenthet! Természetesen az ezeknél kisebb 
mennyiség is súlyos problémákat okozhat. Arra is ügyelni 
kell, hogy a lassú lebomlás miatt a következő napon 
fogyasztott csokoládé teobromin-tartalma hozzáadódik az 
előző nap fogyasztotthoz. 

  A legfontosabb, hogy tisztában legyünk a csokoládé 
kutyára gyakorolt hatásával és lehetőleg egyáltalán ne 
adjunk neki csokit. Ne hagyjunk a kutya számára elérhető 
helyen csokoládét. Ünnepek alkalmával is zárjuk el a 
kutyától az édességeket, mert nem tudja hogy számára 
veszélyes és nagy mennyiséget befalhat belőle.
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