
Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na stan zdrowia. Prawidłowo zbilan-

sowana dawka pokarmowa powinna zawierać wszyst-
kie niezbędne składniki odżywcze. W ostatnich latach 
wzrasta świadomość opiekunów psów i kotów odnoś
nie do kwestii związanych z żywieniem. Przywiązuje 
się coraz większą wagę do profilu kwasów tłuszczo-
wych dawki pokarmowej. Karmy komercyjne często są 
wzbogacane w oleje rybne, które mają wysokie stęże-
nia długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych z rodziny n3, zwłaszcza kwasu doko-
zaheksaenowego (DHA, 22:6n3) i kwasu eikozapenta-
enowego (EPA, 20:5n3). Preparaty wytworzone z olejów 
rybnych należą do najczęściej stosowanych dodatków 
pokarmowych w żywieniu psów i kotów.

Olej rybny może spowodować wzrost zawartości 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny 
n3 w narządach wewnętrznych. Kwasy te gromadzą 
się głównie w fosfolipidach. Można przytoczyć badania, 
w których psy przez ponad dwa tygodnie otrzymywały 
dożylnie emulsję tłuszczową zawierającą lipidy sojowe 
z niewielkim dodatkiem lipidów pochodzących z ole-
ju rybnego. W wyniku stosowania takiej emulsji do-
szło do wzrostu zawartości EPA w triacyloglicerolach 
wątroby z 0 do 2,3%. Z kolei zawartość DHA wzrosła 
z 0 do 1,2%. Nie wykryto tych kwasów tłuszczowych 
w triacyloglicerolach w mięśniach, śledzionie i tkan-
ce tłuszczowej. Odnotowano znaczny wzrost zawar-
tości EPA i DHA w fosfolipidach. Największe zmiany 
wystąpiły w wątrobie. Zawartość EPA wzrosła z 0,4 do 
2,5%, a zawartość DHA wzrosła z 3,9 do 9,1% (1). Su-
plementacja oleju rybnego powoduje wzrost zawar-
tości długołańcuchowych wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych z rodziny n3 w fosfolipidach błon 

komórkowych w mięśniu sercowym (2). W badaniach 
przeprowadzonych na kotach zauważono, że na sku-
tek dodawania oleju rybnego do diety następuje wzrost 
zawartości tych kwasów w skórze (3). Według innych 
obserwacji zawartość wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych (linolowego, alinolenowego oraz EPA 
i DHA) w podskórnej tkance tłuszczowej kotów w du-
żym stopniu zależy od ich podaży w diecie. Analizę 
zawartości tych kwasów w tkance tłuszczowej wyko-
nano po pięciu miesiącach żywienia kotów dawką po-
karmową z różnym udziałem olejów kukurydzianego, 
lnianego i rybnego (4).

Wzbogacenie dawki pokarmowej w długołańcu-
chowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny 
n3 powoduje zmiany w profilu kwasów tłuszczowych 
krwi, które w dużym stopniu odzwierciedlają zmia-
ny zachodzące w tkankach. Istnieje zatem możliwość 
oceny stopnia zaopatrzenia organizmu w te kwasy 
tłuszczowe poprzez analizę ich zawartości we krwi. 
Znaczny wzrost udziału długołańcuchowych wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n3 w li-
pidach krwi psów może nastąpić już w pierwszym ty-
godniu suplementacji. Po kilku tygodniach dochodzi 
do ustabilizowania się zawartości tych składników 
w lipidach błon komórkowych krwinek czerwonych. 
W przypadku lipidów osocza krwi może to nastą-
pić już po dwóch tygodniach suplementacji. Po za-
kończeniu suplementacji długołańcuchowych wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n3 
ich zawartość we krwi ulega powolnemu obniże-
niu. W jednych badaniach zawartość tych substancji 
w błonach komórkowych krwinek czerwonych wciąż 
była wyższa mniej więcej miesiąc po zakończeniu 
12tygodniowej suplementacji niż przed jej rozpo-
częciem (5, 6). Według innych danych stężenie DHA 
w surowicy krwi psów utrzymuje się na podwyższo-
nym poziomie przez siedem tygodni po zakończeniu 
8tygodniowej suplementacji oleju rybnego. W odnie-
sieniu do stężenia EPA czas ten jest krótszy o cztery 
tygodnie (7). Suplementacja oleju rybnego powodu-
je wzrost stężeń EPA i DHA we krwi bez względu na 
wiek psów. Wzrost ten jest proporcjonalny do dawki 
oleju rybnego (8, 9). W jednych badaniach stwierdzo-
no, że uzyskanie najwyższych wartości stężenia DHA 
w osoczu krwi psów wymaga użycia dawki wynoszą-
cej mniej więcej 175 mg/kg m.c. dziennie (10). W ba-
daniach przeprowadzonych na kotach zmiana kar-
my niezawierającej EPA i DHA na karmę, w której ich 
zawartość wynosiła odpowiednio 0,09 i 0,18%, spo-
wodowała wzrost stężeń tych składników w surowi-
cy krwi odpowiednio o 173 i 61% (11).

Oleje rybne hamują powstawanie mediatorów sta-
nu zapalnego. Można przytoczyć badania przeprowa-
dzone na psach, które przez prawie trzy miesiące ży-
wiono karmą z dodatkiem oleju słonecznikowego lub 
rybnego. Zawartość EPA i DHA w karmie z olejem ryb-
nym wynosiła odpowiednio 1,75 i 2,2 g/kg suchej masy, 
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a stosunek stężenia kwasów tłuszczowych z rodzi-
ny n6 do stężenia kwasów tłuszczowych z rodziny 
n3 wynosił 3,4:1. Zauważono, że olej rybny znacznie 
ogranicza wzrost zawartości prostaglandyny E2 oraz 
interleukiny 1 i interleukiny 6 w surowicy krwi wywo-
łany podaniem lipopolisacharydu (12). Dzięki właści-
wościom przeciwzapalnym i immunomodulującym wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n3 obecne 
w olejach rybnych znalazły zastosowanie w dermato-
logii weterynaryjnej. Budzą zainteresowanie również 
w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (13, 14). 
Suplementacja DHA i EPA może stanowić uzupełnienie 
leczenia chorób nowotworowych (15, 16).

Naukowcy opracowali dawki pokarmowe zawierające 
olej rybny i inne dodatki, które mogą poprawić funk-
cjonowanie nerek u starzejących się psów i kotów (17, 
18, 19). EPA i DHA wywierają ochronny wpływ na układ 
krążenia i wykazują właściwości neuroprotekcyjne (20). 
Olej rybny jest jednym z kluczowych składników diet, 
które stwarzają możliwość zahamowania rozwoju dys-
funkcji kognitywnych u psów i kotów wynikających ze 
starzenia się mózgu (21, 22). Suplementacja oleju rybne-
go może pobudzić rozwój układu nerwowego. Wykaza-
no, że wzbogacanie diety szczeniąt w olej rybny bogaty 
w DHA poprawia zdolności poznawcze i rozwój psy-
choruchowy. Ponadto pozytywnie oddziałuje na funk-
cjonowanie siatkówki i układu immunologicznego (23). 
Wskazuje się na zasadność stosowania długołańcucho-
wych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z ro-
dziny n3 w żywieniu ciężarnych i karmiących samic. 
Kwasy te gromadzą się w tłuszczu mleka i mogą mieć 
korzystny wpływ na rozwój potomstwa (24). Niedaw-
no opublikowano badania, w których stwierdzono, że 
podawanie oleju rybnego sukom przez kilka tygodni 
przed pokryciem (olej rybny dodawany do dawki po-
karmowej zamiast oleju palmowego) nie ma wpływu 
na odsetek suk szczennych, zmiany masy ciała w okre-
sie ciąży i wielkość miotów (25).

Oleje rybne wywierają korzystny wpływ na metabo-
lizm lipidów. W badaniach przeprowadzonych na do-
rosłych psach z nadwagą uzyskano obniżenie stężenia 
cholesterolu we krwi. Efekt ten odnotowano po mie-
siącu stosowania karmy z olejem rybnym (dawki po-
karmowe nie różniły się zawartością energii). Według 
tych obserwacji olej rybny nie ma istotnego wpływu 
na metabolizm białka, ilość pobieranej karmy, straw-
ność suchej masy i masę ciała (26). Podobne badania 
wykonano na szczupłych psach. Uwzględnienie ole-
ju rybnego w dawce pokarmowej zapobiegło wzrosto-
wi stężenia cholesterolu we krwi. Nie wykryto wpły-
wu oleju rybnego na metabolizm białka. Stwierdzono, 
że olej rybny powoduje pogorszenie strawności su-
chej masy. Nie ma jednak wpływu na ilość pobieranej 
karmy i masę ciała (27). W innych badaniach wykona-
nych na zdrowych dorosłych psach o prawidłowej ma-
sie ciała suplement z olejem rybnym, podawany przez 
30 dni w dawce dziennej wynoszącej 220 mg/kg m.c., 
nie miał wpływu na stężenie cholesterolu we krwi, 
kondycję i masę ciała oraz zawartość tłuszczu w or-
ganizmie (28). Opublikowano kilka badań, w których 
efektem żywienia psów dawkami pokarmowymi za-
wierającymi olej rybny było niższe stężenie triglice-
rydów we krwi (29, 30, 31).

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe z rodziny n3 są podatne na utlenianie. Z tego 
względu w przypadku suplementacji tych składni-
ków stosuje się dodatek witaminy E, która jest jednym 
z najważniejszych antyoksydantów pokarmowych. Za-
potrzebowanie na witaminę E zależy od jakości ole-
ju. Stwierdzono, że gdy jakość oleju rybnego jest wy-
soka, zapotrzebowanie dorosłych kotów na witaminę 
E wzrasta o mniej niż 5 j.m./g oleju/kg dawki pokar-
mowej (32). Według innych obserwacji ryzyko zwią-
zane ze stresem oksydacyjnym dotyczy nawet kotów 
żywionych dawkami pokarmowymi o umiarkowanej 
zawartości tłuszczu, wzbogaconymi w witaminę E. 
Badania przeprowadzono na zdrowych dorosłych ko-
tach, które żywiono przez 12 tygodni karmą o umiar-
kowanej zawartości tłuszczu bogatego w EPA i DHA 
(mieszanina tłuszczu wieprzowego i oleju z łososia) 
lub karmą o wysokiej zawartości tłuszczu ubogiego 
w te kwasy tłuszczowe (mieszanina tłuszczu wieprzo-
wego i tłuszczu drobiowego). W surowicy krwi kotów 
otrzymujących olej rybny wykryto wyższe stężenie 
substancji świadczących o nasilonym stresie oksyda-
cyjnym. Jednocześnie koty te charakteryzują się niż-
szym stężeniem atokoferolu, mimo większej podaży 
witaminy E w diecie (33). W przypadku psów jedno-
czesna suplementacja oleju rybnego i witaminy E po-
woduje wzrost stężeń nie tylko EPA i DHA, ale także 
witaminy E we krwi (8, 22). Nie odnotowano istotne-
go wpływu diety na peroksydację lipidów oraz para-
metry hematologiczne i biochemiczne krwi zdrowych 
psów, które żywiono przez 12 tygodni karmą z olejem 
słonecznikowym (12,4 g dziennie) lub olejem rybnym 
(7 g dziennie) i olejem słonecznikowym (0,6 g dzien-
nie) z dodatkiem octanu atokoferolu, bądź bez tego 
dodatku (30). Niemniej jednak nadmierna podaż kwa-
sów tłuszczowych z rodziny n3 może spowodować na-
silenie peroksydacji lipidów również u psów (34). Inne 
potencjalne efekty uboczne stosowania oleju rybnego 
to przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu płytek 
krwi, pogorszone gojenie się ran i zaburzenia przewo-
du pokarmowego (35).

Podsumowanie

Suplementacja długołańcuchowych wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych z rodziny n3 może sta-
nowić uzupełnienie leczenia niektórych chorób. Wzbo-
gacenie diety w te kwasy tłuszczowe powoduje szybki 
wzrost ich zawartości w lipidach krwi. Taki efekt moż-
na uzyskać zarówno po zastosowaniu karmy komercyj-
nej bogatej w te składniki, jak i dodatku pokarmowego 
z olejem rybnym. Efekty dodawania oleju rybnego do 
diety w postaci wyższych stężeń długołańcuchowych 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny 
n3 we krwi mogą utrzymywać się nawet kilka  tygodni 
po zakończeniu suplementacji.
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