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Zinc in canine and feline nutrition.
Part II. Influence of diet on the zinc supply
Mirowski A., Department of Morphological
Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw
University of Life Sciences – SGGW
This paper aims at the presentation of zinc role in
dogs and cats nutrition. Nutrition is the most important factor influencing animal health status. Special
attention should be given to an adequate supply of
minerals. One of them is zinc. Here, some practical advices concerning zinc supply in dog and cat
feeding are presented. First of all, reasonable nutrition of dogs and cats should avoid the mono diets.
Using non-commercial sources of zinc can be beneficial. Home-prepared diets often contain less zinc
than is recommended. Diets containing non-commercial components should be correctly balanced.
Current knowledge about proper diet formulation to
meet nutrient requirements of dogs and cats is not
sufficiently spread among practitioners and this article may help to add some important information
on this subject.
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ywienie jest jednym z najważniejszych
czynników wpływających na stan zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na
składniki mineralne. Jednym z niezbędnych dla organizmu pierwiastków jest
cynk. W tej części artykułu zostaną przedstawione uwagi praktyczne dotyczące problematyki podaży cynku w żywieniu psów
i kotów.

Rozsądne żywienie psów
i kotów – unikanie monodiety
Obecnie produkowane karmy komercyjne zasadniczo spełniają zalecenia odnośnie do zawartości cynku, aczkolwiek jego
stężenie w karmach gorszej jakości może
być zbyt niskie. Warto jednak zastanowić
się, czy fakt, że dana pełnoporcjowa karma komercyjna spełnia wymagania stawiane tego rodzaju karmom jest równoznaczny z tym, iż rzeczywiście zaspokoi
ona zapotrzebowanie organizmu. Można
w tym miejscu przytoczyć pracę, w której badano absorpcję pozorną cynku z suchej karmy komercyjnej dla psów. Stwierdzono, że wynosi ona zaledwie 11,5% (1),
jakkolwiek w innych pracach obserwowano wyższe wartości (2, 3). Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że surowce używane do produkcji karm komercyjnych często są ubogie w różne cenne
składniki odżywcze. Używanie tego rodzaju surowców pociąga za sobą konieczność uzupełniania tych składników w postaci dodatków, między innymi mineralnych. W procesie produkcji nierzadko są
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Cynk w żywieniu psów i kotów.
Część II. Wpływ rodzaju diety
na zaopatrzenie w cynk
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one dodawane jedynie w stężeniach minimalnych bądź tylko nieznacznie je przekraczających.
W nauce o żywieniu człowieka podkreśla się, że ryzyko niedoborów pokarmowych oraz przedawkowania różnych
substancji można zminimalizować, stosując dietę ułożoną w rozsądny sposób,
odpowiednio urozmaiconą, uwzględniającą jak najwięcej produktów naturalnych,
a jak najmniej dodatków pokarmowych,
które często zawierają składniki odżywcze w postaci syntetycznej. Unika się sytuacji, 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 doprowadziła jednak do tego, że część opiekunów zwierząt jest przekonana, że sformułowanie „żywienie psów i kotów” jest
jednoznaczne ze sformułowaniem „karmy
komercyjne”. Problematyka ta jest bardzo
szeroka, a jej omówienie wymagałoby odrębnego opracowania. Porzucając aspekt
komercyjny i patrząc wyłącznie z żywieniowego punktu widzenia, trzeba jednak
stwierdzić, że rozsądne żywienie psów
i kotów wymaga unikania monodiety, co
wiąże się z koniecznością urozmaicania
dawki odpowiednimi pokarmami niekomercyjnymi. Jednym z wielu powodów takiego postępowania jest ograniczanie ryzyka, że zwierzę przez długi czas będzie
pobierało niezbędny składnik odżywczy
w stężeniach zbliżonych do minimalnego, przy jednoczesnej niskiej jego dostępności biologicznej. Należy w tym miejscu
podkreślić, że zalecane minimalne wartości odnoszące się do podaży składników
odżywczych uwzględniają pewien margines bezpieczeństwa. Niemniej trzeba też
pamiętać, że brak objawów klinicznych
niedoboru któregoś z nich nie świadczy jeszcze o tym, że organizm jest zaopatrzony w niego w sposób optymalny oraz zbliżony do optymalnego. Inną
kwestią jest fakt, że zalecenia żywieniowe obejmują ograniczoną liczbę składników odżywczych. Dieta ułożona w rozsądny 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 domowe często zawierają mniej tego pierwiastka, niż wynika to z zaleceń AAFCO (Association of American Feed Control Officials) 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 surowy pokarm; 6). Niższą zawartość cynku
w dietach domowych potwierdzają badania, w których analizowano składy kilkudziesięciu 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 jednak to, iż doświadczenia żywieniowe, mające na celu określenie zapotrzebowania
psów i kotów na różne składniki odżywcze, przeprowadza się głównie pod kątem
możliwości wykorzystania ich wyników
w produkcji karm komercyjnych. Badania
nad zapotrzebowaniem na cynk przeprowadzano więc głównie z użyciem dawek
pokarmowych, które składem w dużym
stopniu przypominały właśnie tego rodzaju karmy, czyli zawierały znaczne ilości surowców roślinnych (sojowych i zbożowych)
oraz produktów ubocznych (8, 9, 10). Zawarty w nich cynk pochodził nie tylko ze
źródeł naturalnych, ale także z dodatków
mineralnych, między innymi w formie nieorganicznej. Występujące w organizmie interakcje między składnikami pochodzącymi z tych źródeł nie muszą odzwierciedlać
interakcji zachodzących między składnikami pobieranymi wraz z pokarmami niekomercyjnymi. Biodostępność cynku z karm
przemysłowych może w znacznym stopniu
różnić się od jego biodostępności z komponentów używanych w dietach domowych.
W trwających rok badaniach przeprowadzonych na gepardach trzymanych
w niewoli, osobniki karmione mięsem z dodatkiem mineralno-witaminowym miały
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o 33% wyższe stężenie cynku w osoczu
krwi niż osobniki otrzymujące karmę komercyjną. Dieta mięsna zapewniła wyższe
stężenie tego pierwiastka, mimo że zawierała go trochę mniej niż karma komercyjna (11). W badaniach przeprowadzonych
na kurczętach wykazano, że cynk zawarty w surowym i gotowanym schabie charakteryzuje się wyższą dostępnością biologiczną mniej więcej o 40%, w porównaniu z cynkiem w formie siarczanu (12).
Trzeba jednak przytoczyć też pracę,
w której nie stwierdzono istotnych różnic
w dostępności biologicznej cynku u kurcząt otrzymujących siarczan cynku lub wątrobę wieprzową bogatą w ten pierwiastek
(13). Interesujące badania przeprowadzono również na ludziach. Podając im fasolę pogarszającą biodostępność cynku, razem 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 zastąpienia fasoli tortillą kukurydzianą, która jeszcze gorzej oddziałuje na biodostępność cynku. Co ciekawe, stężenie było wyższe u osób otrzymujących siarczan cynku
(14). Niestety autor nie znalazł żadnych
badań przeprowadzonych w tym zakresie
na psach lub kotach. Warto w tym miejscu przytoczyć pracę, która została zaprezentowana w 2009 r. na kongresie w São
Paulo w Brazylii. Podkreślono w niej jak
mało jest robione w zakresie porównywania wpływu na organizm karm komercyjnych z pokarmami niekomercyjnymi.
Co więcej, przedstawiono także przyczyny tego problemu (15).

Rozważne bilansowanie
dawek pokarmowych zawierających
niekomercyjne źródła cynku
Czy żywienie zwierzęcia pokarmem przygotowywanym w domu, który zawiera
mniej cynku, niż wynika to z zaleceń
AAFCO i NRC, zawsze będzie miało negatywne skutki? W wyżej przytoczonych
badaniach nad tradycyjnymi domowymi dawkami pokarmowymi używanymi
w żywieniu psów nie stwierdzono objawów klinicznych niedoboru składników
odżywczych, mimo że zawartość niektórych, między innymi właśnie cynku, była
niższa, niż zaleca AAFCO; badania te trwały tylko trzydzieści dni. Należy ponadto wziąć pod uwagę, że, jak już wcześniej
wspomniano, zalecane minimalne wartości odnoszące się do podaży składników
odżywczych uwzględniają pewien margines bezpieczeństwa (4). W badaniach nad
użytecznością diet wegetariańskich wykryto liczne przypadki obniżonej zawartości
pierwiastków śladowych, między innymi
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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 dotyczącą diet BARF, w której notowano sporadyczne przypadki problemów skórnych
u dorosłych psów nimi żywionych. Porównując podaż niektórych składników mineralnych i witamin z zaleceniami NRC,
wykazano, że znaczna część tych diet dostarcza mniej nie tylko cynku, ale również
innych substancji. Mimo tego, oprócz sporadycznych przypadków problemów skórnych, nie stwierdzono innych objawów klinicznych, które mogłyby wynikać z niedoborów pokarmowych. Autorzy doszli do
wniosku, że ich obserwacje nasuwają pytanie, czy zalecenia są przeszacowane, czy
niektóre objawy pozostają niezauważone,
ewentualnie pojawiają się po długotrwałym stosowaniu takiej diety (6).
Warto zastanowić się też nad tym, czy
porównania składu chemicznego diet domowych z zaleceniami AAFCO i NRC są
miarodajne. Mając na względzie między
innymi metodykę badań naukowych, rodzaj używanych surowców i oddziaływanie różnych czynników na dostępność biologiczną składników odżywczych, można dojść do wniosku, że takie porównania
w odniesieniu do wielu składników nie są
miarodajne. Z pewnością nie można traktować zaleceń żywieniowych dotyczących
zawartości składników odżywczych, a przynajmniej części z nich, w sposób bezkrytyczny. Odnosząc wnioski płynące z badań naukowych do zwierząt żywionych
dietami domowymi lub mieszanymi, co
więcej, utrzymywanych w warunkach domowych, trzeba to robić z pewną ostrożnością. Ma to ważne znaczenie praktyczne zarówno dla nas, jak i dla opiekunów
naszych pacjentów. Można bowiem spotkać się z opinią, że bezpieczniej jest stosować karmy komercyjne, gdyż diety domowe często są niezbilansowane. Sądzi się
tak choćby właśnie na podstawie porównań ich składu chemicznego z zaleceniami AAFCO i NRC. Na tej podstawie nie
można jednak powiedzieć, że dana domowa dawka pokarmowa jest nieodpowiednia dla konkretnego osobnika, chyba że widoczne są ewidentne odstępstwa.
Jednocześnie trzeba wyraźnie podkreślić, że dawki pokarmowe, zarówno te składające się z karmy przemysłowej i pokarmów niekomercyjnych, jak i składające się
wyłącznie z pokarmów niekomercyjnych,
należy rozważnie bilansować. Używanie
naturalnych źródeł składników odżywczych ogranicza ryzyko ich przedawkowania. Jeżeli jednak dawka jest niedoborowa
w jakiś składnik, z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania konkretnego

organizmu, to jej stosowanie doprowadzi
w końcu do wystąpienia objawów niedoboru. Bez wątpienia uwzględnianie w prawidłowo zbilansowanej diecie odpowiednich
pokarmów niekomercyjnych może wyjść
zwierzęciu na zdrowie. Nie powinna to być
jednak dieta nieurozmaicona i monotonna. Mając na względzie, że niemała część
psów będących na diecie domowej przez
całe dorosłe życie jest karmiona wyłącznie
ryżem, kurczakiem i marchewką z dodatkiem suplementów pokarmowych, a czasami 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 związane. Można przytoczyć pracę opublikowaną
w 2011 r. (16), w której przeanalizowano
wyniki kilkudziesięciu badań i na ich podstawie oszacowano podaż składników odżywczych w diecie wolno żyjących, zdziczałych kotów. W celu zminimalizowania
wpływu człowieka na ich dietę wzięto pod
uwagę tylko te badania, w których pokarmy niezwiązane z posiłkami ludzi stanowiły nie mniej niż 95% pobranej biomasy. Oszacowano, że dieta tych kotów jest
bogatsza w cynk, niż wynika to z zaleceń
NRC. Istotne rozbieżności odnotowano
także w przypadku innych składników odżywczych. Skład diety znacznej części kotów utrzymywanych w warunkach domowych odbiega zatem od tego, co można
zaobserwować w warunkach zbliżonych
do naturalnych i do czego tak naprawdę
organizm kota jest przystosowany. Według Plantinga i wsp. (16) wyniki ich pracy oraz przyszłych badań mogą zostać wykorzystane 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 dietozależne, a częstość występowania innych
wzrosła w dobie stosowania karm komercyjnych. Jedną z takich chorób jest dermatoza cynkozależna (15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Z biegiem czasu
jakość tych karm uległa poprawie, co ograniczyło występowanie przynajmniej części
z tych chorób, między innymi właśnie dermatozy cynkozależnej. W pewnym stopniu
następstwem tego jest jednak przywiązywanie bardzo dużej uwagi do kwestii zbilansowania diety, co ma zapewnić – powszechnie promowane – żywienie zwierząt wyłącznie pełnoporcjową karmą komercyjną.
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W efekcie tego część opiekunów zwierząt
nie uwzględnia w diecie swoich podopiecznych świeżych, nieprzetworzonych źródeł
wielu cennych substancji. Pomija się znaczenie różnic osobniczych oraz fakt, że
obecna wiedza na temat zapotrzebowania poszczególnych grup psów i kotów na
różne składniki odżywcze nie jest jeszcze
wystarczająca. Dotyczy to zwłaszcza mikroelementów, co wynika między innymi
z dużej liczby czynników oddziałujących
na ich dostępność biologiczną.
Inną konsekwencją zapadania zwierząt
na opisywane w literaturze naukowej choroby na tle wadliwego żywienia jest nadmierne stosowanie różnych suplementów
pokarmowych. Nieuzasadnione i nieprzemyślane ich używanie może niestety doprowadzić do przedawkowania. Jakkolwiek
w odniesieniu do cynku problematyka zatruć dotyczy głównie przypadków spowodowanych połknięciem przez psy ciał obcych zawierających tę substancję. Wśród
objawów klinicznych można wymienić wymioty, biegunkę i niedokrwistość hemolityczną. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania nerek, trzustki i wątroby. Notowano 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 objawy ze strony układu nerwowego. Doszło
u nich również do utraty naturalnej barwy włosów. Powiązano to z wtórnym niedoborem miedzi (43).
Opublikowano niewiele prac dotyczących niepożądanych skutków suplementacji związków cynku u psów i kotów.
W trwającym siedemdziesiąt tygodni doświadczeniu z użyciem kapsułek zawierających siarczan cynku u otrzymujących je
psów wystąpiła niedokrwistość. Początkowo związek ten podawano w dawce dziennej wynoszącej 200 mg/kg m.c. Ze względu na utrzymujące się wymioty zmniejszono dawkę do 100, a następnie do 50 mg/
kg m.c. (44). Trzeba przytoczyć też badania, w których odsadzone szczenięta żywiono suchą karmą komercyjną z dodatkiem mleka krowiego i gotowanych jajek.
Grupie doświadczalnej dodatkowo podawano siarczan cynku w ilości 100 ppm.
Efektem suplementacji były niższe stężenia miedzi, wapnia i magnezu w surowicy krwi (45). W badaniach z użyciem
tlenku cynku stwierdzono, że psy i koty
dobrze tolerują wysoką podaż tego pierwiastka. U niektórych kotów obserwowano jednak utratę apetytu, zmniejszenie
masy ciała i zmiany patologiczne w trzustce (46, 47). Nie wykazano ujemnego
wpływu wysokiej podaży cynku na tkankę kostną u psów (48). Mimo stosunkowo
niskiej toksyczności cynku, preparaty go
zawierające powinno się stosować w sposób uzasadniony i przemyślany. W trzeciej
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części artykułu zostaną omówione wskazania do suplementacji tego pierwiastka.
Zostaną ponadto przedstawione jego naturalne źródła pokarmowe.
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