
Żywienie jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na stan zdro-

wia. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
składniki mineralne. Jednym z niezbęd-
nych dla organizmu pierwiastków jest 
cynk. W tej części artykułu zostaną przed-
stawione uwagi praktyczne dotyczące pro-
blematyki podaży cynku w żywieniu psów 
i kotów.

Rozsądne żywienie psów 
i kotów – unikanie monodiety

Obecnie produkowane karmy komercyj-
ne zasadniczo spełniają zalecenia odno-
śnie do zawartości cynku, aczkolwiek jego 
stężenie w karmach gorszej jakości może 
być zbyt niskie. Warto jednak zastanowić 
się, czy fakt, że dana pełnoporcjowa kar-
ma komercyjna spełnia wymagania sta-
wiane tego rodzaju karmom jest równo-
znaczny z tym, iż rzeczywiście zaspokoi 
ona zapotrzebowanie organizmu. Można 
w tym miejscu przytoczyć pracę, w któ-
rej badano absorpcję pozorną cynku z su-
chej karmy komercyjnej dla psów. Stwier-
dzono, że wynosi ona zaledwie 11,5% (1), 
jakkolwiek w  innych pracach obserwo-
wano wyższe wartości (2, 3). Jednocze-
śnie trzeba wziąć pod uwagę, że surow-
ce używane do produkcji karm komer-
cyjnych często są ubogie w różne cenne 
składniki odżywcze. Używanie tego ro-
dzaju surowców pociąga za sobą koniecz-
ność uzupełniania tych składników w po-
staci dodatków, między innymi mineral-
nych. W procesie produkcji nierzadko są 

one dodawane jedynie w stężeniach mini-
malnych bądź tylko nieznacznie je prze-
kraczających.

W nauce o żywieniu człowieka pod-
kreśla się, że ryzyko niedoborów pokar-
mowych oraz przedawkowania różnych 
substancji można zminimalizować, sto-
sując dietę ułożoną w rozsądny sposób, 
odpowiednio urozmaiconą, uwzględnia-
jącą jak najwięcej produktów naturalnych, 
a jak najmniej dodatków pokarmowych, 
które często zawierają składniki odżyw-
cze w postaci syntetycznej. Unika się sy-
tuacji, w których codzienna dieta składa 
się z produktów ubogich w różne cenne 
składniki odżywcze i  jednocześnie jest 
uzupełniana suplementami. W żywieniu 
psów i kotów powszechna komercja do-
prowadziła jednak do tego, że część opie-
kunów zwierząt jest przekonana, że sfor-
mułowanie „żywienie psów i kotów” jest 
jednoznaczne ze sformułowaniem „karmy 
komercyjne”. Problematyka ta jest bardzo 
szeroka, a jej omówienie wymagałoby od-
rębnego opracowania. Porzucając aspekt 
komercyjny i patrząc wyłącznie z żywie-
niowego punktu widzenia, trzeba jednak 
stwierdzić, że rozsądne żywienie psów 
i kotów wymaga unikania monodiety, co 
wiąże się z koniecznością urozmaicania 
dawki odpowiednimi pokarmami nieko-
mercyjnymi. Jednym z wielu powodów ta-
kiego postępowania jest ograniczanie ry-
zyka, że zwierzę przez długi czas będzie 
pobierało niezbędny składnik odżywczy 
w stężeniach zbliżonych do minimalne-
go, przy jednoczesnej niskiej jego dostęp-
ności biologicznej. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że zalecane minimalne warto-
ści odnoszące się do podaży składników 
odżywczych uwzględniają pewien margi-
nes bezpieczeństwa. Niemniej trzeba też 
pamiętać, że brak objawów klinicznych 
niedoboru któregoś z  nich nie świad-
czy jeszcze o  tym, że organizm jest za-
opatrzony w  niego w  sposób optymal-
ny oraz zbliżony do optymalnego. Inną 
kwestią jest fakt, że zalecenia żywienio-
we obejmują ograniczoną liczbę składni-
ków odżywczych. Dieta ułożona w roz-
sądny sposób, odpowiednio urozmaicona, 
uwzględniająca jak najwięcej produktów 
naturalnych, może dostarczać mnóstwo 
cennych substancji.

Diety domowe często zawierają 
mniej cynku niż wynika to z zaleceń 
żywieniowych

Warto się zastanowić, czy urozmaicanie 
diety pokarmami niekomercyjnymi bądź 
stosowanie tylko tego rodzaju pokarmów 
zapewnia organizmowi odpowiednią ilość 
cynku. Okazuje się bowiem, że diety domo-
we często zawierają mniej tego pierwiast-
ka, niż wynika to z zaleceń AAFCO (As-
sociation of American Feed Control Offi-
cials) i NRC (National Research Council). 
Są to zarówno tradycyjne domowe dawki 
pokarmowe (4) i diety wegetariańskie (5), 
jak i diety BARF (biologically appropriate 
raw food – odpowiedni biologicznie su-
rowy pokarm; 6). Niższą zawartość cynku 
w dietach domowych potwierdzają bada-
nia, w których analizowano składy kilku-
dziesięciu tego rodzaju diet dla pacjentów 
z przewlekłą chorobą nerek. Stwierdzono, 
że ponad 61% diet dla psów i ponad 67% 
diet dla kotów zawiera go mniej, niż zaleca 
NRC (7). Nie bez znaczenia pozostaje jed-
nak to, iż doświadczenia żywieniowe, ma-
jące na celu określenie zapotrzebowania 
psów i kotów na różne składniki odżyw-
cze, przeprowadza się głównie pod kątem 
możliwości wykorzystania ich wyników 
w produkcji karm komercyjnych. Badania 
nad zapotrzebowaniem na cynk przepro-
wadzano więc głównie z użyciem dawek 
pokarmowych, które składem w dużym 
stopniu przypominały właśnie tego rodza-
ju karmy, czyli zawierały znaczne ilości su-
rowców roślinnych (sojowych i zbożowych) 
oraz produktów ubocznych (8, 9, 10). Za-
warty w nich cynk pochodził nie tylko ze 
źródeł naturalnych, ale także z dodatków 
mineralnych, między innymi w formie nie-
organicznej. Występujące w organizmie in-
terakcje między składnikami pochodzący-
mi z tych źródeł nie muszą odzwierciedlać 
interakcji zachodzących między składnika-
mi pobieranymi wraz z pokarmami nieko-
mercyjnymi. Biodostępność cynku z karm 
przemysłowych może w znacznym stopniu 
różnić się od jego biodostępności z kompo-
nentów używanych w dietach domowych.

W trwających rok badaniach przepro-
wadzonych na gepardach trzymanych 
w niewoli, osobniki karmione mięsem z do-
datkiem mineralno-witaminowym miały 
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o 33% wyższe stężenie cynku w osoczu 
krwi niż osobniki otrzymujące karmę ko-
mercyjną. Dieta mięsna zapewniła wyższe 
stężenie tego pierwiastka, mimo że zawie-
rała go trochę mniej niż karma komercyj-
na (11). W badaniach przeprowadzonych 
na kurczętach wykazano, że cynk zawar-
ty w surowym i gotowanym schabie cha-
rakteryzuje się wyższą dostępnością bio-
logiczną mniej więcej o 40%, w porówna-
niu z cynkiem w formie siarczanu (12).

Trzeba jednak przytoczyć też pracę, 
w której nie stwierdzono istotnych różnic 
w dostępności biologicznej cynku u kur-
cząt otrzymujących siarczan cynku lub wą-
trobę wieprzową bogatą w ten pierwiastek 
(13). Interesujące badania przeprowadzo-
no również na ludziach. Podając im faso-
lę pogarszającą biodostępność cynku, ra-
zem z siarczanem cynku lub z taką samą 
ilością tego pierwiastka, lecz zawartego 
w małżach ostrygowatych, nie odnotowano 
istotnych różnic w jego stężeniu w osoczu 
krwi w ciągu czterech godzin po posiłku. 
Wystąpiły one natomiast w przypadku za-
stąpienia fasoli tortillą kukurydzianą, któ-
ra jeszcze gorzej oddziałuje na biodostęp-
ność cynku. Co ciekawe, stężenie było wyż-
sze u osób otrzymujących siarczan cynku 
(14). Niestety autor nie znalazł żadnych 
badań przeprowadzonych w tym zakresie 
na psach lub kotach. Warto w tym miej-
scu przytoczyć pracę, która została zapre-
zentowana w 2009 r. na kongresie w São 
Paulo w Brazylii. Podkreślono w niej jak 
mało jest robione w zakresie porówny-
wania wpływu na organizm karm komer-
cyjnych z pokarmami niekomercyjnymi. 
Co więcej, przedstawiono także przyczy-
ny tego problemu (15).

Rozważne bilansowanie 
dawek pokarmowych zawierających 
niekomercyjne źródła cynku

Czy żywienie zwierzęcia pokarmem przy-
gotowywanym w  domu, który zawiera 
mniej cynku, niż wynika to z  zaleceń 
 AAFCO i NRC, zawsze będzie miało ne-
gatywne skutki? W wyżej przytoczonych 
badaniach nad tradycyjnymi domowy-
mi dawkami pokarmowymi używanymi 
w żywieniu psów nie stwierdzono obja-
wów klinicznych niedoboru składników 
odżywczych, mimo że zawartość niektó-
rych, między innymi właśnie cynku, była 
niższa, niż zaleca AAFCO; badania te trwa-
ły tylko trzydzieści dni. Należy ponad-
to wziąć pod uwagę, że, jak już wcześniej 
wspomniano, zalecane minimalne warto-
ści odnoszące się do podaży składników 
odżywczych uwzględniają pewien margi-
nes bezpieczeństwa (4). W badaniach nad 
użytecznością diet wegetariańskich wykry-
to liczne przypadki obniżonej zawartości 
pierwiastków śladowych, między innymi 

właśnie cynku, w osoczu krwi dorosłych 
psów nimi żywionych. Niemniej jednak, 
mimo niezbilansowania znacznej części 
dawek pokarmowych, nie obserwowano 
problemów klinicznych u  tych psów (5). 
Trzeba zwrócić uwagę też na pracę doty-
czącą diet BARF, w której notowano spo-
radyczne przypadki problemów skórnych 
u dorosłych psów nimi żywionych. Porów-
nując podaż niektórych składników mi-
neralnych i witamin z zaleceniami NRC, 
wykazano, że znaczna część tych diet do-
starcza mniej nie tylko cynku, ale również 
innych substancji. Mimo tego, oprócz spo-
radycznych przypadków problemów skór-
nych, nie stwierdzono innych objawów kli-
nicznych, które mogłyby wynikać z niedo-
borów pokarmowych. Autorzy doszli do 
wniosku, że ich obserwacje nasuwają py-
tanie, czy zalecenia są przeszacowane, czy 
niektóre objawy pozostają niezauważone, 
ewentualnie pojawiają się po długotrwa-
łym stosowaniu takiej diety (6).

Warto zastanowić się też nad tym, czy 
porównania składu chemicznego diet do-
mowych z zaleceniami AAFCO i NRC są 
miarodajne. Mając na względzie między 
innymi metodykę badań naukowych, ro-
dzaj używanych surowców i oddziaływa-
nie różnych czynników na dostępność bio-
logiczną składników odżywczych, moż-
na dojść do wniosku, że takie porównania 
w odniesieniu do wielu składników nie są 
miarodajne. Z pewnością nie można trak-
tować zaleceń żywieniowych dotyczących 
zawartości składników odżywczych, a przy-
najmniej części z nich, w sposób bezkry-
tyczny. Odnosząc wnioski płynące z ba-
dań naukowych do zwierząt żywionych 
dietami domowymi lub mieszanymi, co 
więcej, utrzymywanych w warunkach do-
mowych, trzeba to robić z pewną ostroż-
nością. Ma to ważne znaczenie praktycz-
ne zarówno dla nas, jak i dla opiekunów 
naszych pacjentów. Można bowiem spo-
tkać się z opinią, że bezpieczniej jest sto-
sować karmy komercyjne, gdyż diety do-
mowe często są niezbilansowane. Sądzi się 
tak choćby właśnie na podstawie porów-
nań ich składu chemicznego z zalecenia-
mi AAFCO i NRC. Na tej podstawie nie 
można jednak powiedzieć, że dana domo-
wa dawka pokarmowa jest nieodpowied-
nia dla konkretnego osobnika, chyba że wi-
doczne są ewidentne odstępstwa.

Jednocześnie trzeba wyraźnie podkre-
ślić, że dawki pokarmowe, zarówno te skła-
dające się z karmy przemysłowej i pokar-
mów niekomercyjnych, jak i składające się 
wyłącznie z pokarmów niekomercyjnych, 
należy rozważnie bilansować. Używanie 
naturalnych źródeł składników odżyw-
czych ogranicza ryzyko ich przedawkowa-
nia. Jeżeli jednak dawka jest niedoborowa 
w jakiś składnik, z punktu widzenia rze-
czywistego zapotrzebowania konkretnego 

organizmu, to jej stosowanie doprowadzi 
w końcu do wystąpienia objawów niedobo-
ru. Bez wątpienia uwzględnianie w prawi-
dłowo zbilansowanej diecie odpowiednich 
pokarmów niekomercyjnych może wyjść 
zwierzęciu na zdrowie. Nie powinna to być 
jednak dieta nieurozmaicona i monoton-
na. Mając na względzie, że niemała część 
psów będących na diecie domowej przez 
całe dorosłe życie jest karmiona wyłącznie 
ryżem, kurczakiem i marchewką z dodat-
kiem suplementów pokarmowych, a cza-
sami nawet bez nich, musimy zwracać na 
to baczną uwagę.

Czy zalecenia dotyczące podaży cynku 
są optymalne?

Wiedza na temat żywienia psów i kotów 
nie jest jeszcze wystarczająca i musimy 
włożyć wiele wysiłku nim w miarę dobrze 
poznamy wszystkie aspekty z tym związa-
ne. Można przytoczyć pracę opublikowaną 
w 2011 r. (16), w której przeanalizowano 
wyniki kilkudziesięciu badań i na ich pod-
stawie oszacowano podaż składników od-
żywczych w diecie wolno żyjących, zdzi-
czałych kotów. W celu zminimalizowania 
wpływu człowieka na ich dietę wzięto pod 
uwagę tylko te badania, w których pokar-
my niezwiązane z posiłkami ludzi stano-
wiły nie mniej niż 95% pobranej bioma-
sy. Oszacowano, że dieta tych kotów jest 
bogatsza w cynk, niż wynika to z zaleceń 
NRC. Istotne rozbieżności odnotowano 
także w przypadku innych składników od-
żywczych. Skład diety znacznej części ko-
tów utrzymywanych w warunkach domo-
wych odbiega zatem od tego, co można 
zaobserwować w warunkach zbliżonych 
do naturalnych i do czego tak naprawdę 
organizm kota jest przystosowany. We-
dług Plantinga i wsp. (16) wyniki ich pra-
cy oraz przyszłych badań mogą zostać wy-
korzystane do poprawy żywienia kotów, co 
może przyczynić się do polepszenia stanu 
ich zdrowia.

Objawy nadmiaru cynku 
występują rzadziej niż jego niedoboru

Zaczęto opisywać różne choroby dieto-
zależne, a częstość występowania innych 
wzrosła w dobie stosowania karm komer-
cyjnych. Jedną z takich chorób jest derma-
toza cynkozależna (15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Z biegiem czasu 
jakość tych karm uległa poprawie, co ogra-
niczyło występowanie przynajmniej części 
z tych chorób, między innymi właśnie der-
matozy cynkozależnej. W pewnym stopniu 
następstwem tego jest jednak przywiązywa-
nie bardzo dużej uwagi do kwestii zbilanso-
wania diety, co ma zapewnić – powszech-
nie promowane – żywienie zwierząt wy-
łącznie pełnoporcjową karmą komercyjną. 
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W efekcie tego część opiekunów zwierząt 
nie uwzględnia w diecie swoich podopiecz-
nych świeżych, nieprzetworzonych źródeł 
wielu cennych substancji. Pomija się zna-
czenie różnic osobniczych oraz fakt, że 
obecna wiedza na temat zapotrzebowa-
nia poszczególnych grup psów i kotów na 
różne składniki odżywcze nie jest jeszcze 
wystarczająca. Dotyczy to zwłaszcza mi-
kroelementów, co wynika między innymi 
z dużej liczby czynników oddziałujących 
na ich dostępność biologiczną.

Inną konsekwencją zapadania zwierząt 
na opisywane w literaturze naukowej cho-
roby na tle wadliwego żywienia jest nad-
mierne stosowanie różnych suplementów 
pokarmowych. Nieuzasadnione i nieprze-
myślane ich używanie może niestety do-
prowadzić do przedawkowania. Jakkolwiek 
w odniesieniu do cynku problematyka za-
truć dotyczy głównie przypadków spowo-
dowanych połknięciem przez psy ciał ob-
cych zawierających tę substancję. Wśród 
objawów klinicznych można wymienić wy-
mioty, biegunkę i niedokrwistość hemoli-
tyczną. Może dojść do zaburzeń funkcjo-
nowania nerek, trzustki i wątroby. Noto-
wano nawet przypadki śmiertelne (29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). 
U kociąt, które miały długotrwały kontakt 
z żelazem pokrytym cynkiem wystąpiły ob-
jawy ze strony układu nerwowego. Doszło 
u nich również do utraty naturalnej bar-
wy włosów. Powiązano to z wtórnym nie-
doborem miedzi (43).

Opublikowano niewiele prac dotyczą-
cych niepożądanych skutków suplemen-
tacji związków cynku u  psów i  kotów. 
W trwającym siedemdziesiąt tygodni do-
świadczeniu z użyciem kapsułek zawiera-
jących siarczan cynku u otrzymujących je 
psów wystąpiła niedokrwistość. Początko-
wo związek ten podawano w dawce dzien-
nej wynoszącej 200 mg/kg m.c. Ze wzglę-
du na utrzymujące się wymioty zmniejszo-
no dawkę do 100, a następnie do 50 mg/
kg m.c. (44). Trzeba przytoczyć też bada-
nia, w których odsadzone szczenięta ży-
wiono suchą karmą komercyjną z dodat-
kiem mleka krowiego i gotowanych jajek. 
Grupie doświadczalnej dodatkowo poda-
wano siarczan cynku w  ilości 100 ppm. 
Efektem suplementacji były niższe stę-
żenia miedzi, wapnia i magnezu w suro-
wicy krwi (45). W badaniach z użyciem 
tlenku cynku stwierdzono, że psy i koty 
dobrze tolerują wysoką podaż tego pier-
wiastka. U niektórych kotów obserwo-
wano jednak utratę apetytu, zmniejszenie 
masy ciała i zmiany patologiczne w trzu-
stce (46, 47). Nie wykazano ujemnego 
wpływu wysokiej podaży cynku na tkan-
kę kostną u psów (48). Mimo stosunkowo 
niskiej toksyczności cynku, preparaty go 
zawierające powinno się stosować w spo-
sób uzasadniony i przemyślany. W trzeciej 

części artykułu zostaną omówione wska-
zania do suplementacji tego pierwiastka. 
Zostaną ponadto przedstawione jego na-
turalne źródła pokarmowe.
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