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Ż

ywienie jest jednym z najważniejszych
czynników wpływających na stan zdrowia. Pokarm jest źródłem składników odżywczych, może jednak zawierać również
liczne substancje niepożądane. Są wśród
nich niektóre metale ciężkie, między innymi ołów, kadm i rtęć. Celem artykułu jest
opisanie problematyki związanej z tymi
pierwiastkami w diecie psów i kotów.

Pokarm jako źródło
niepożądanych metali ciężkich
W ostatnim czasie przeprowadzono badania, w których oznaczono stężenia wybranych pierwiastków, między innymi omawianych metali ciężkich, we krwi psów
z północno-zachodniej Polski. Były to pierwiastki, takie jak: ołów, kadm, żelazo, glin,
cynk, miedź, mangan, arsen, stront, chrom,
nikiel i wanad. Wyższe ich stężenia, z wyjątkiem strontu, wykryto u psów żywionych karmami komercyjnymi lub karmami
komercyjnymi i jedzeniem domowym niż
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u psów żywionych wyłącznie jedzeniem domowym (1). Także inne prace dowodzą, że
sposób żywienia jest ważnym czynnikiem
wpływającym na zawartość omawianych
metali ciężkich w organizmie. Stwierdzono, że psy otrzymujące tylko karmy komercyjne mają wyższe stężenie ołowiu w wątrobie niż psy na diecie domowej lub mieszanej (2). Analizując stężenie kadmu we
włosach psów żywionych karmami komercyjnymi lub będących na diecie mieszanej,
wyższe odnotowano u tych otrzymujących
karmy komercyjne (3).
Do niepożądanych metali ciężkich, których źródłem jest dieta, należy również
rtęć. W badaniach przeprowadzonych
w centralnej Japonii znacznie wyższe jej
stężenie wykazano we włosach kotów niż
we włosach psów. U kotów najwyższe obserwowano w przypadku podawania im jedzenia domowego. Stężenie rtęci w świeżym tuńczyku było bowiem wielokrotnie wyższe niż w karmach komercyjnych
(4). W innej pracy wyższą zawartość rtęci
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Undesirable heavy metals in dog and cat
feeds
Mirowski A., Division of Histology and
Embryology, Department of Morphological
Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw
University of Life Sciences – SGGW
This article aims at the problems of unwanted substances in dog and cat feeds. Nutrition is among
the most important factors influencing animal health
status. Feed is a source of nutrients but it can also
contain many undesirable substances, among them
heavy metals (lead, mercury, zinc, copper, arsenic,
iron). Prolonged intake of contaminated feed cause
their accumulation and present a serious health risk
for the animal. Home-made and mixed diets can reduce exposure to these harmful chemical elements.
Here, important aspects related to the feeding dogs
and cats with imperfect feed containing heavy metals are discussed.
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notowano w tkankach kotów żywionych
karmą komercyjną zawierającą tuńczyka
zamiast wołowiny. Koty te były też mniej
aktywne (5). U kotów żywionych w okresie rozwoju tuńczykiem zanieczyszczonym
rtęcią po 7–11 miesiącach pojawiły się zaburzenia neurologiczne (6). Wykazano ponadto, że psy żywione karmą komercyjną
uzupełnianą olejem rybnym mają wyższe
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stężenie rtęci we włosach niż psy otrzymujące tylko taką karmę. W obu przypadkach
wartości były jednak znacznie niższe od
tych, które stwierdzono w przypadku stosowania diety bogatej w łososia (7). Podwyższonemu stężeniu rtęci we włosach towarzyszył obniżony całkowity potencjał
antyoksydacyjny osocza krwi (8). Warto
podkreślić, że zastąpienie połowy karmy
komercyjnej rybami zawierającymi rtęć
może już w ciągu niespełna trzech miesięcy spowodować nawet kilkunastokrotny wzrost jej stężenia we włosach (9). Godna zauważenia jest również praca, w której
wyższe stężenie rtęci w nerkach wykryto u psów utrzymywanych w domach niż
u psów bezpańskich. Zważywszy, że dieta
jest jednym z najważniejszych czynników
różniących obie grupy psów, wyższe stężenie rtęci w nerkach osobników utrzymywanych w domach mogło wynikać z podawania im karm zawierających ryby. Generalnie stężenie tego pierwiastka było jednak
stosunkowo niskie. Niemniej podkreślono,
że nie można wykluczyć ryzyka wynikającego z długotrwałej ekspozycji (10). W badaniach przeprowadzonych po śmierci psa,
któremu przez siedem lat podawano ryby
zanieczyszczone rtęcią, stwierdzono ją
we wszystkich pobranych narządach wewnętrznych. Dla porównania u psów kontrolnych wykrywalne stężenia obserwowano tylko w nerkach i wątrobie (11).
Obecnością omawianych metali ciężkich w karmach komercyjnych dla psów
i kotów zajmowano się już w latach 70.
ubiegłego wieku (12, 13, 14, 15, 16). Warto zwrócić uwagę na publikację amerykańskich autorów, którzy analizowali zawartość ołowiu w dostępnych na lokalnym rynku karmach puszkowanych. Wahała się ona
od 0,9 do 7,0 ppm. Oszacowano, że koty
pobierały z tymi karmami do 1,2 mg ołowiu dziennie, a psy nawet dwa razy więcej. Podkreślono, że wartości te kilkakrotnie przekraczały dzienną dawkę uznawaną
za potencjalnie szkodliwą dla dzieci (15).
W 2010 r. opublikowano wyniki analizy
chemicznej dostępnych w Turcji piętnastu karm komercyjnych wyprodukowanych w jedenastu krajach. Stężenie ołowiu wahało się od 5,04 do 15,50 μg/g s.m.
w karmach dla psów i od 1,66 do 11,80 μg/g
s.m. w karmach dla kotów. W przypadku
kadmu wartości te wynosiły odpowiednio
0,60–2,47 i 0,94–2,14 μg/g s.m. Jedną z tych
karm wyprodukowano w Polsce. Była to sucha karma dla psów, która charakteryzowała się jednym z najwyższych stężeń ołowiu (13,10 μg/g s.m.) i najniższym stężeniem kadmu (0,60 μg/g s.m.; 17).
Zakładając, że sucha karma zawiera
5,0 ppm ołowiu i 2,0 ppm kadmu, dzienne pobranie tych pierwiastków przez
psa o masie ciała 15 kg, jedzącego 200 g
karmy dziennie, wynosi odpowiednio
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1000 i 400 μg. Warto w tym miejscu przyjrzeć się badaniom nad ich podażą w diecie Polaków. Średnie dzienne pobranie
ołowiu rzadko przekracza 200 μg, a kadmu 50 μg (18, 19, 20, 21). Uwzględniając
w diecie zwierząt jedzenie domowe, można
więc ograniczyć narażenie na niepożądane metale ciężkie. Potwierdzają to też badania ich zawartości w surowcach i produktach spożywczych, które powszechnie stosuje się w żywieniu nie tylko ludzi,
ale również psów i kotów. Stwierdzono,
że średnie stężenia ołowiu w mięśniach
drobiu, świń i bydła wynoszą odpowiednio 0,010; 0,013 i 0,015 mg/kg, natomiast kadmu 0,001; 0,001 i 0,002 mg/kg.
W wyższych stężeniach metale te występują w wątrobie (22). Stężenia ołowiu
i kadmu w dostępnym na polskim rynku
ryżu wynoszą odpowiednio 0,042–0,114
i 0,016–0,042 mg/kg (23), a w marchwi
<0,060–0,080 i 0,010–0,041 mg/kg (24).
Czynnikiem, który w dużej mierze powoduje, że stężenia ołowiu i kadmu są wyższe w karmach komercyjnych niż w jedzeniu domowym, jest ich skład surowcowy.
Już w latach 70. ubiegłego wieku wysoką
zawartość ołowiu w karmach puszkowanych wiązano z wysoką jego zawartością
w narządach wewnętrznych użytych do
ich produkcji (14, 15). Istotnym źródłem
tych pierwiastków są mączki. W dwóch
zagranicznych pracach, które opublikowano w ostatnich latach, średnie stężenia ołowiu w próbkach mączki sojowej
wyniosły 1,59 i 2,77 mg/kg, a kadmu 0,75
i 0,40 mg/kg (25, 26). W jednej z prac oznaczono stężenia tych pierwiastków również
w próbkach mączki rybnej. Średnie stężenie ołowiu wyniosło 12,02 mg/kg, a kadmu
1,31 mg/kg (25). Stężenie ołowiu w mączce mięsno-kostnej produkowanej w USA
i Kanadzie nieznacznie przekracza 1 ppm.
Z kolei kadm jest niewykrywalny (27).
Warto zauważyć, jak dużo dotychczas
opublikowano prac dotyczących zawartości niepożądanych metali ciężkich w żywności oraz ich spożycia przez ludzi. Bieżąca literatura naukowa dostarcza bardzo
dużo informacji pochodzących między innymi z naszego kraju. Autorzy publikacji
nierzadko podkreślają potencjalne zagrożenia związane z pobieraniem tych pierwiastków, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu (19, 21, 28, 29, 30, 31, 32). Za
szczególnie wartościową należy uznać pracę, która wyróżnia się krytycznym podejściem do omawianego w niej tematu. Dotyczył on bowiem zawartości wybranych
metali ciężkich w dostępnych na polskim
rynku odżywkach dla niemowląt (33). Można w tym miejscu przytoczyć słowa z artykułu, w którym odniesiono się do zawartości ołowiu we krwi dzieci. Zauważono,
że według części badaczy nawet minimalna zawartość może mieć istotny wpływ

na rozwój neurobehawioralny, co wyklucza możliwość określenia stężenia, które
można by uznać za bezpieczne (34). Inni
autorzy, analizując stężenia metali ciężkich we włosach psów, zwrócili uwagę na
zwiększoną wrażliwość zwierząt w okresie wzrostu, a także ciąży i laktacji (35).
Mimo że zawartość niepożądanych metali ciężkich w karmach komercyjnych dla
psów i kotów może być znacznie wyższa
niż w produktach przeznaczonych dla ludzi, liczba publikacji na ich temat w diecie tych zwierząt jest niestety stosunkowo
mała. Warto więc, żebyśmy zaczęli zwracać na to większą uwagę, zwłaszcza że karmy komercyjne nierzadko stanowią jedyne źródło składników odżywczych. Można
jednak oczekiwać, że w najbliższych latach
będzie publikowanych coraz więcej prac
dotyczących tej problematyki.
W 2011 r. na konferencji naukowej we
Włoszech zaprezentowano wyniki badań
nad zawartością uranu w karmach komercyjnych dostępnych w Brazylii, która
jest w światowej czołówce pod względem
ich sprzedaży. W przebadanych trzydziestu czterech próbkach suchych karm dla
szczeniąt i psów dorosłych stężenie tego
pierwiastka wynosiło <0,46–3,99 mg/kg
s.m. Uran jest naturalnym składnikiem
skorupy ziemskiej. Występuje w niektórych skałach stanowiących źródło fosforu
używanego do produkcji nawozów i dodatków mineralnych dla zwierząt (36). Wyniki badań nad zawartością uranu i kilkunastu innych pierwiastków w tych karmach
opublikowano rok później w czasopiśmie
naukowym. Stwierdzono, że niezbędne są
dalsze prace dotyczące tej problematyki (37). Co ważne, podając psom w okresie wzrostu dodatek uranu w ilości 20 lub
100 mg/kg dawki pokarmowej, wykazano, że gromadzi się on w szpiku kostnym. Zauważono, że stosunek stężenia
uranu w szpiku kostnym do jego stężenia
w diecie jest wyższy w przypadku mniejszej podaży. Czynniki te przemawiają za
tym, żeby w długiej perspektywie czasu nie lekceważyć nawet małych dawek
(38). Omawiając zagadnienia związane
z uranem, warto prześledzić ile tego pierwiastka wraz z pokarmem pobierają ludzie. W większości przypadków dzienne
pobranie nie przekracza kilku mikrogramów (39). Warto także porównać jego zawartość w dodatkach mineralnych. Hiszpańscy autorzy, analizując stężenia uranu
w próbkach dodatków fosforanowo-wapniowych przeznaczonych dla zwierząt
lub dla ludzi, wielokrotnie wyższe odnotowali w tych, które były przeznaczone
dla zwierząt (40, 41). Można w tym miejscu przytoczyć też pracę, w której autorzy opisując oddziaływanie uranu na organizm, stwierdzili, że co prawda nie da
się całkowicie uniknąć ekspozycji na ten
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pierwiastek, należy jednak dążyć do tego,
aby dawka pobierana przez organizm była
jak najmniejsza (42).
Można sądzić, że na zawarte w diecie
niepożądane metale ciężkie w większym
stopniu narażone są psy lżejsze. Pobierają
one bowiem więcej pokarmu w przeliczeniu na 1 kg m.c. niż psy cięższe. Z analizy
sposobu żywienia kilkuset psów w wieku
1–3 lat wynika, że osobniki o masie ciała
1–5 kg dziennie pobierają 29,2 g s.m./kg
m.c. Dla porównania w przypadku osobników o masie ciała przekraczającej 50 kg
wartość ta wynosi 10,6 g s.m./kg m.c. To
są wartości średnie, a w indywidualnych
przypadkach różnica może być znacznie
większa (43). Zakładając, że pokarm nie
różni się zawartością metali ciężkich, lżejsze psy, pobierając więcej suchej masy na
1 kg m.c. więcej pobierają również tych
pierwiastków. Na potwierdzenie tego wyższe ich stężenia wykryto we krwi psów małych rozmiarów (1).
Nie można zapominać, że pokarm nie
jest jedynym źródłem metali ciężkich. Nie
bez znaczenia pozostaje zanieczyszczenie
środowiska, co też może wpływać na wyższą ich zawartość u mniejszych osobników.
Warto w tym miejscu przytoczyć badania
przeprowadzone na psach z Dolnego Śląska, których dieta była podobna do diety
ich opiekunów. Wyższe stężenie ołowiu
stwierdzono we krwi osobników, których
wysokość nie przekraczała 35 cm. Mogło
to mieć związek z oddychaniem podczas
spacerów bardziej zanieczyszczonym powietrzem znajdującym się bliżej ziemi (44).
Należy zwrócić uwagę na obecność metali ciężkich w pyle glebowym. Stężenia tych
pierwiastków mogą przekraczać dopuszczalne normy nawet na terenie przedszkoli.
Podkreśla się, że pył glebowy może stanowić istotne ich źródło w przypadku małych
dzieci (45). Wynika to z ich skłonności do
wkładania rąk do ust. Mając na względzie
zwyczaje behawioralne psów i kotów, nie
można bagatelizować tego źródła również
w ich przypadku. Nie wykazano związku
między zawartością ołowiu w pyle ulicznym a jego stężeniem we krwi wolno żyjących kotów w Tampa na Florydzie (46).
Trzeba zauważyć, że niektóre psy jedzą ziemię. Oszacowano, że w ciągu jednego dnia
pies może jej zjeść 10–20 g (47). Przykładowo pies utrzymywany na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zjadając taką ilość ziemi zawierającej około
200 mg ołowiu/kg (48), pobierze jednocześnie 2–4 mg tego pierwiastka. Pewne
ilości metali ciężkich znajdują się także
w kurzu domowym (49). Biorąc pod uwagę,
że znaczna część psów i kotów większość
czasu spędza w domu, nie można pomijać kurzu jako źródła metali ciężkich. Fakt,
że pokarm nie jest jedynym źródłem niepożądanych metali ciężkich jest istotnym
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czynnikiem przemawiającym za tym, żeby
nie lekceważyć potencjalnego zagrożenia związanego z ich obecnością w diecie. Nawet stężenia, które wydają się stosunkowo bezpieczne mogą – w połączeniu
z ich obecnością w otaczającym środowisku – stanowić pewne zagrożenie. Godne
przytoczenia są prace, w których zwrócono uwagę, że nie można wykluczyć ryzyka wynikającego z długotrwałej ekspozycji psów na te pierwiastki, nawet w niskich
stężeniach (10, 50).

Możliwość łącznego występowania
substancji potencjalnie szkodliwych
Potencjalnego zagrożenia związanego
z niepożądanymi metalami ciężkimi nie
wolno lekceważyć, zwłaszcza gdy weźmie
się pod uwagę możliwość ich występowania razem z innymi potencjalnie szkodliwymi substancjami. Dawka pokarmowa psów i kotów może zawierać syntetyczne przeciwutleniacze i ich metabolity
(51). Trzeba pamiętać też o mikotoksynach. W 2004 r. opublikowano wyniki badań polskich autorów, którzy analizowali zawartość zearalenonu i jego pochodnych w bytowych i leczniczych karmach
dla psów. Ich obecność wykryto aż w czterdziestu ośmiu spośród pięćdziesięciu siedmiu przebadanych (52). Wysoką częstość
występowania mikotoksyn w karmach dla
psów odnotowano również w badaniach
przeprowadzonych w Austrii, których wyniki opublikowano w 2010 r. Co prawda,
ich stężenia były na tyle niskie, że można
je było uznać za bezpieczne w aspekcie
ostrego zatrucia, jednak – jak podkreślili
autorzy tej pracy – długotrwałe ich pobieranie stwarza ryzyko zagrożenia dla zdrowia (53). W raporcie z badań naukowych za
2008 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, uzasadniając niedostatek badań nad mikotoksykozą zearalenonową u psów, zauważono, że problemem
są między innymi duże korporacje produkujące karmy, ponieważ jest to niewygodny temat z racji częstości występowania zearalenonu w zbożu paszowym (54).

Podstawowe zalecenia żywieniowe
Stosując karmę komercyjną, opiekun zwierzęcia nie wie, jakie substancje potencjalnie szkodliwe, i w jakich ilościach, są w niej
zawarte. Dlatego warto co pewien czas
rozważyć zmianę na karmę innego producenta, pamiętając jednocześnie o tym,
żeby była odpowiedniej jakości. Postępując w ten sposób, można nie tylko ograniczyć ich wpływ na organizm, ale także dostarczyć mu składniki prozdrowotne, które w jednych karmach mogą występować
w niedostatecznych ilościach, podczas gdy
w innych ich stężenie może być wyższe.

Jedno z najważniejszych zaleceń żywieniowych dla ludzi, aby urozmaicać dietę
i nie jeść przez bardzo długi okres produktów pochodzących tylko z jednego źródła,
odnosi się zatem również do zwierząt. Nie
jest niestety rzadkością, że opiekunowie
stosują ten sam rodzaj karmy komercyjnej
przez całe dorosłe życie zwierzęcia, w dodatku jako jedyne źródło składników odżywczych. Bez wątpienia jest to korzystne
z punktu widzenia producenta danej karmy, jednak z żywieniowego punktu widzenia nie jest to rozsądne rozwiązanie. Mając
na względzie, że kluczową zasadą żywienia zwierząt jest konieczność zachowania
umiaru i zdrowego rozsądku, warto zwracać na to szczególną uwagę w naszej codziennej praktyce. Wprowadzając nową
karmę do dawki pokarmowej, należy to
robić stopniowo przez okres co najmniej
kilku dni, dodając do dotychczas stosowanej wzrastające ilości nowej karmy. Takie
postępowanie zmniejsza ryzyko zaburzeń
żołądkowo-jelitowych i sprawia, że zwierzę
łatwiej akceptuje nową karmę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zbyt częste zmiany
w diecie nie są wskazane (55).
Z punktu widzenia dietetyka weterynaryjnego, biorąc pod uwagę tylko kwestię
zbilansowania karm komercyjnych, można by uznać, że – na miarę obecnej wiedzy
na temat żywienia psów i kotów – stanowią one stosunkowo dobre źródło składników odżywczych. Jest to ważny argument
w kontaktach z naszymi klientami wówczas, gdy polecamy taką karmę. Patrząc
z punktu widzenia higieny pasz i toksykologii możemy dostrzec jednak pewne minusy związane z ich stosowaniem. Przekonując o wyższości karm komercyjnych
nad jedzeniem domowym, uzasadniamy to
głównie niezbilansowaniem jedzenia domowego, wymieniając jako jedne z pierwszych wapń i fosfor. Warto jednak pamiętać, że pokarm dostarcza mnóstwo bardzo
różnorodnych składników. W większości
pożądanych, ale także tych potencjalnie
szkodliwych. Dlatego, mówiąc o żywieniu,
nie powinniśmy koncentrować się tylko na
podstawowych składnikach odżywczych,
zwłaszcza że ich zbilansowanie nie powinno stanowić większego problemu ani dla
nas, ani dla odpowiedzialnych opiekunów
naszych pacjentów, jeżeli przekażemy im
odpowiednie wskazówki.
Część opiekunów zwierząt, którzy nie
stosują karm komercyjnych tłumaczy to
właśnie obawą przed różnymi, potencjalnie szkodliwymi substancjami. Obecnie
dostępne dane naukowe wskazują, że nie
ma powodów, aby rezygnować z karm komercyjnych z obawy przed niepożądanymi
metalami ciężkimi. Jednocześnie przemawiają za urozmaicaniem diety w przypadku
ich stosowania. Zbilansowana dawka pokarmowa, w której skład wchodzi nie tylko
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karma komercyjna, ale również inne pokarmy, jest rozsądniejszym rozwiązaniem
niż monodieta. Pozwala bowiem zmniejszyć ilość pobieranych niepożądanych metali ciężkich, a także innych potencjalnie
szkodliwych substancji, które mogą być
obecne w takiej karmie. Nierzadko można
jednak spotkać się z poglądem, że stosując pełnoporcjową karmę komercyjną nie
powinno się dodatkowo podawać żadnych
innych pokarmów. Wynika to z przekonania, że taka karma zawiera odpowiednie
ilości wszystkich składników odżywczych,
a częściowe jej zastąpienie innymi pokarmami spowoduje zaburzenie ich równowagi, co może mieć negatywny wpływ na stan
zdrowia. Warto w tym miejscu przyjrzeć
się wynikom badań, w których analizowano sposób żywienia kilkuset psów w wieku
1–3 lat. Według nich 98% tych psów otrzymywało produkty komercyjne. Dostarczały one średnio 74% energii. W żywieniu 93% psów stosowano również pokarmy inne niż komercyjne. Znacznej części
podawano różne dodatki. Mimo to dawki
pokarmowe większości osobników zawierały odpowiednią ilość składników odżywczych. Niezbilansowane były te składające się tylko z jedzenia dla ludzi niewzbogaconego suplementami diety lub z karm
komercyjnych z dodatkiem preparatów
mineralnych i witaminowych. Podkreślono, że te badania dowiodły, iż w większości przypadków możliwe jest uwzględnianie w diecie pokarmów niekomercyjnych,
bez zaburzania równowagi składników odżywczych. Znamienne jest, że te pokarmy
nie zawsze były przygotowane specjalnie
dla psów (43). Podobne badania przeprowadzono na grupie ponad stu trzydziestu opiekunów zwierząt towarzyszących,
z których mniej więcej 90% posiadało psa
lub kota. Stwierdzono, że 50,7% zwierząt
było żywionych wyłącznie karmami komercyjnymi, 12,7% wyłącznie jedzeniem
domowym, a 36,6% oboma rodzajami pokarmów. Jednocześnie 78,4% tych zwierząt
nigdy nie chorowało (56).
Trzeba zwrócić uwagę na pewną kwestię ważną z praktycznego punktu widzenia. Otóż czasami możemy spotkać się
z opinią, że dopuszczalne jest podawanie resztek ze stołu i różnych smakołyków
w ilości nieprzekraczającej 10% dziennej
dawki pokarmowej. Biorąc pod uwagę, że
sformułowanie „resztki ze stołu” jest pojęciem bardzo szerokim (bez gruntownego omówienia tego tematu z opiekunem
zwierzęcia może on – jako „resztki ze stołu” – podawać potrawy, które w ogóle nie
powinny znaleźć się w diecie zwierzęcia)
i mając na względzie, że część opiekunów zwierząt może nieprawidłowo oszacować ich ilość, powinniśmy raczej dążyć do tego, aby „resztki ze stołu” nie były
uwzględniane w diecie naszych pacjentów.
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Zamiast na tego rodzaju pokarmach rozsądniej skoncentrować się na edukowaniu
naszych klientów w zakresie bilansowania
dawki pokarmowej. Przygotowując posiłki odpowiednio zbilansowane, z produktów nadających się dla zwierząt, w diecie
zdrowych osobników z jedzenia domowego może pochodzić dowolna część energii. Z zasad matematyki wynika bowiem,
że częściowo zastępując karmę komercyjną, sprzedawaną jako kompletna i zbilansowana, odpowiednio zbilansowanym jedzeniem domowym, powinniśmy otrzymać
dawkę pokarmową, która również będzie
zbilansowana.
Żywienie zarówno karmami komercyjnymi, jak i jedzeniem domowym zwiększa jednak ryzyko nadwagi i otyłości, co
wiąże się z nieprawidłowym oszacowaniem przez opiekuna zwierzęcia ilości podawanej mu energii. Należy więc pamiętać, że zwierzę powinno otrzymywać taką
ilość pokarmu, która oprócz składników
odżywczych zapewni szczupłą sylwetkę.
Jest to jedna z najważniejszych zasad żywienia zwierząt. Dotyczy nie tylko żywienia oboma rodzajami pokarmów, ale także
żywienia wyłącznie karmami komercyjnymi lub jedzeniem domowym (57). Powinniśmy na tę zasadę zwracać szczególną
uwagę i przekazywać ją opiekunom psów
i kotów, gdyż problem nadwagi i otyłości
u tych gatunków zwierząt należy uznać za
poważny. Można sądzić, że kluczowe znaczenie ma jasny przekaz, który powinien
przy każdej okazji płynąć od nas do opiekunów zwierząt. Musimy edukować naszych klientów, żeby zawczasu zapobiegali
tyciu swoich podopiecznych, a nie zaczynali myśleć o problemie dopiero wówczas,
gdy już się pojawi. Przyczyna najczęściej
jest bowiem trywialna – za dużo jedzenia,
a za mało ruchu. Porzucając aspekt komercyjny i patrząc wyłącznie z żywieniowego
punktu widzenia, można podsumować, że
uwzględnianie w diecie jedzenia domowego jest rozsądniejsze niż stosowanie wyłącznie karm komercyjnych. Potwierdzają
to również badania, w których stwierdzono zwiększone ryzyko atopowego zapalenia skóry u potomstwa suk, którym w okresie laktacji nie podawano niekomercyjnych
produktów zwierzęcych (58, 59).

Podsumowanie
Literatura naukowa jest bogata w publikacje dotyczące substancji niepożądanych
w surowcach i produktach spożywczych
przeznaczonych dla ludzi. Dużą uwagę
zwrócono też na przypadki zanieczyszczeń
karm komercyjnych, które u psów i kotów
powodowały poważne choroby. Notowano je w ostatnich latach przede wszystkim
w Ameryce Północnej. Były to między innymi zanieczyszczenia melaminą i kwasem

cyjanurowym powodujące uszkodzenia
nerek i upadki (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68). Doszło do nich również we Włoszech (69, 70). Mniejszą uwagę przywiązuje się natomiast do potencjalnych zagrożeń związanych z substancjami niepożądanymi, które w karmach komercyjnych
mogą występować w stężeniach na tyle niskich, że ewentualne efekty mogą pojawić
się dopiero po długotrwałym ich pobieraniu. Niestety w artykułach przeglądowych
na temat karm komercyjnych problematyka ta jest powszechnie pomijana, mimo że
stanowią one znacznie bogatsze ich źródło
niż surowce i produkty spożywcze przeznaczone dla ludzi. Wskazane więc jest,
żeby w czasopismach branżowych skierowanych do praktykujących lekarzy weterynarii pojawiało się więcej prac na temat
substancji niepożądanych. Należy je bowiem brać pod uwagę w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.
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