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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 trzeciej części artykułu omówiono wska-
zania do jego suplementacji. Przedstawio-
no też naturalne źródła pokarmowe uży-
wane w żywieniu psów i kotów.

Wskazania do suplementacji cynku

Kwestia suplementacji cynku dotyczy 
zwłaszcza skóry i okrywy włosowej. Stwa-
rza ona możliwość poprawy ich stanu na-
wet u zdrowych osobników. Wzbogacając 
dietę w cynk, można ograniczyć przezna-
skórkową utratę wody. Psy żywione kar-
mą wzbogaconą w ten pierwiastek i kwas 
linolowy mają bardziej błyszczące wło-
sy (1). Preparaty cynkowe znajdują za-
stosowanie w leczeniu przede wszystkim 

dermatozy cynkozależnej. Podając siarczan 
cynku doustnie, stosuje się go w dawce wy-
noszącej 10 mg/kg m.c. dziennie. Daw-
ka dzienna organicznego związku cynku 
z metioniną wynosi 1,7 mg/kg m.c., a glu-
konianu cynku 5 mg/kg m.c. Gdy efekty są 
niezadowalające, dawkę można zwiększyć 
o 50%. W przypadkach opornych koniecz-
ne może być dożylne podawanie siarczanu 
cynku (2). U szybko rosnących szczeniąt 
z dermatozą cynkozależną spowodowaną 
błędami żywieniowymi postępowanie ży-
wieniowe może ograniczyć się do zasto-
sowania zbilansowanej diety. Ustąpienie 
objawów klinicznych można zaobserwo-
wać po mniej więcej kilku tygodniach (3). 
Próby leczenia cynkiem bullterierów ze 
śmiertelnym akrodermalnym zapaleniem 
skóry nie przyniosły pożądanych efektów 
(4, 5). Nie stwierdzono skuteczności jego 
suplementacji również w leczeniu wrodzo-
nej parakeratozy płytki nosowej u psów 

rasy labrador retriever (6). Suplementa-
cja może być z kolei korzystna dla pacjen-
tów ze zmianami skórnymi towarzyszący-
mi chorobom narządów wewnętrznych. 
Sugeruje się uzupełniać go w przypadku 
zmian skórnych u psów z niedoczynno-
ścią tarczycy (7). Pacjentom ze zmianami 
skórnymi w przebiegu glukagonoma zale-
ca się podawać siarczan cynku (10 mg/kg 
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m.c. dziennie) razem z wysokowartościo-
wym białkiem żółtka jaja kurzego i kwa-
sami tłuszczowymi (8). Takie postępowa-
nie żywieniowe jest wskazane także wów-
czas, gdy metaboliczna martwica naskórka 
jest związana z chorobą wątroby (9, 10).

Cynk jest jedną z substancji, których su-
plementacja może okazać się pomocna wła-
śnie w przypadku dysfunkcji wątroby (11). 
Preparaty cynkowe mogą przynieść pewne 
korzyści pacjentom z przewlekłym zapale-
niem wątroby związanym z odkładaniem 
się miedzi (12). W pracy, w której stwier-
dzono skuteczność octanu cynku u psów 
ras bedlington terier i west highland white 
terier początkowo podawano 200 mg cyn-
ku dziennie. Dawkę następnie zmniejszono 
do 50–100 mg dziennie w celu uniknięcia 
nadmiernego wzrostu stężenia tego pier-
wiastka w osoczu krwi (13). Zaleca się, aby 
w okresie pierwszych 3–6 miesięcy daw-
ka cynku wynosiła 5–10 mg/kg m.c., dwa 
razy dziennie. Później ulega ona zmniej-
szeniu o 50%. W okresie suplementacji stę-
żenie cynku w osoczu krwi powinno mie-
ścić się w przedziale od 200 do 400 μg/dl. 
Stężenie przekraczające 1000 μg/dl może 
spowodować niedokrwistość hemolitycz-
ną (14). W badaniach przeprowadzonych 
na psach rasy labrador retriever wykaza-
no związek między wysoką podażą miedzi 
i niską podażą cynku a wysokim stężeniem 
miedzi w wątrobie. Zauważono, że miedź 
i cynk w stężeniach występujących w su-
chych karmach komercyjnych mogą być 
czynnikiem ryzyka tej choroby u predys-
ponowanych psów (15). Podając dodatek 
glukonianu cynku osobnikom z podwyż-
szonym stężeniem miedzi w wątrobie, nie 
stwierdzono jednak, aby zwiększał on sku-
teczność dietoterapii polegającej na sto-
sowaniu karmy o niskiej zawartości mie-
dzi (16). Ze względu na antyoksydacyjne 
i przeciwzwłóknieniowe działanie cynku 
jego suplementacja może być pomocna 
w przypadku przewlekłego zapalenia wą-
troby niezwiązanego z odkładaniem się 
miedzi. Zalecana dawka wynosi 2–3 mg/
kg m.c. dziennie (14). W jednej z prac na 
temat żywienia w chorobach wątroby au-
torka pisze o podawaniu dodatku cynku, 
w dawce dziennej wynoszącej 7–8 mg, ko-
tom ze stłuszczeniem wątroby (17).

Uzupełnianie cynku wydaje się zasadne 
w postępowaniu z osobnikami z biegunką 
(18). Wskazuje się, że octan cynku może 
być jednym z dodatków pokarmowych 
przynoszących pozytywne efekty w przy-
padku wzdęć u psów, co wynika z ograni-
czania wytwarzania siarkowodoru (19). Po-
nadto opracowano preparat probiotyczny 
wzbogacony w cynk i selen, który nie tyl-
ko korzystnie wpływa na mikroflorę jeli-
tową, ale również jest skutecznym środ-
kiem podwyższającym stężenia tych pier-
wiastków we krwi psów, zwiększającym 

całkowitą zdolność antyoksydacyjną i ob-
niżającym zawartość dialdehydu malono-
wego – jednego z produktów peroksyda-
cji lipidów (20). Nie dowiedziono skutecz-
ności preparatu zawierającego kompleks 
cynku z karnozyną oraz witaminę E w ła-
godzeniu zaburzeń układu pokarmowego 
wywołanych leczeniem atopowego zapale-
nia skóry u psów przy użyciu cyklospory-
ny (21). Nie wykazano też, aby mieszanina 
tych substancji chroniła psy przed szkodli-
wym wpływem aspiryny na błonę śluzową 
żołądka (22). W badaniach przeprowadzo-
nych w warunkach ex vivo nie zaobser-
wowano znaczącego ochronnego działa-
nia kompleksu cynku z karnozyną przed 
zmianami powodowanymi przez kwas sol-
ny w błonie śluzowej żołądka psów (23).

Trzeba zwrócić uwagę na znaczenie 
cynku w  żywieniu psów sportowych, 
między innymi ze względu na jego udział 
w funkcjonowaniu enzymatycznego ukła-
du antyoksydacyjnego, który chroni przed 
nadmiernym zwiększaniem się zawarto-
ści reaktywnych form tlenu (24). W pra-
cy dotyczącej związku między treningiem 
a metabolizmem tego pierwiastka u psów 
stwierdzono znaczny wzrost jego stęże-
nia w osoczu krwi po intensywnym wysił-
ku (25). Mogło to wynikać choćby z uwal-
niania go z uszkodzonych mięśni. Obser-
wacje poczynione na ludziach wskazują, 
że w konsekwencji zwiększone jego ilości 
mogą być wydalane z moczem (26, 27). 
Można przypuszczać, że do optymalne-
go funkcjonowania psy sportowe potrze-
bują więcej cynku niż osobniki nietrenu-
jące. Wpływ jego suplementacji na orga-
nizm psów sportowych wymaga zbadania. 
Dieta psów sportowych, nawet tych ży-
wionych dobrej jakości karmami komer-
cyjnymi, często jednak uwzględnia mię-
so. Wydaje się to lepszym rozwiązaniem 
niż stosowanie suplementów pokarmo-
wych, które mogą zawierać syntetyczne 
składniki. Mięso obfituje nie tylko w cynk, 
ale również w wiele innych substancji po-
trzebnych organizmowi poddawanemu 
wysiłkowi fizycznemu.

Cynk ma ważne znaczenie dla gruczo-
łu krokowego. Przeprowadzono badania 
na psach żywionych karmą komercyjną 
zawierającą 275 mg cynku/kg s.m. Su-
plementacja tlenku cynku spowodowała 
znaczny wzrost stężenia tego pierwiast-
ka w wydzielinie gruczołu. Wzbogacanie 
nim dawki pokarmowej może być obiecu-
jącym narzędziem dietoprofilaktyki i die-
toterapii chorób tego gruczołu (28). Su-
plementację cynku warto rozważyć w le-
czeniu różnych chorób wywołanych przez 
pasożyty wewnętrzne (29, 30). Używanie 
preparatów z cynkiem jest zasadne także 
wówczas, gdy dieta domowa jest niedobo-
rowa w ten pierwiastek. Rozsądniejsze jest 
jednak ułożenie dawki pokarmowej w taki 

sposób, aby odpowiednie jego ilości pocho-
dziły ze źródeł naturalnych.

Naturalne źródła pokarmowe cynku

Omawiając tematykę naturalnych źródeł 
pokarmowych cynku, warto prześledzić 
badania polskich autorów. Istotnymi jego 
źródłami są pokarmy zwierzęce. Szczegól-
nie zasobna w cynk jest wołowina. Ozna-
czając cynk w próbkach pobranych w rzeź-
niach od krów mlecznych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, stwierdzono, że 
średnie stężenie w mięśniach wynosi pra-
wie 250 mg/kg s.m. (31). W wątrobie było 
go niespełna 150 mg/kg s.m. (32). Tkan-
ka mięśniowa tryczków zawiera ponad 50, 
a koźląt niecałe 60 mg cynku/kg (33, 34). 
Uwzględniając stopień uwodnienia, to za-
wartością tego pierwiastka dorównują one 
wołowinie. Gorszym źródłem cynku jest 
drób. Średnie stężenie w mięśniach kur wy-
nosi mniej więcej 10 mg/kg. Czterokrot-
nie więcej jest go jednak w wątrobie (35). 
Treść jaj kurzych zawiera od 9 do ponad 
16 mg cynku/kg (36, 37). Najwięcej jest go 
w żółtku, nawet ponad 40 mg/kg. Znacz-
nie mniej natomiast w białku (38). Jego stę-
żenie w żółtkach jaj kaczych i gęsich prze-
kracza 20 mg/kg (39). Źródłem cynku są 
też ryby. Stężenie w mięśniach pstrąga tę-
czowego może dochodzić do mniej wię-
cej 20 mg/kg (40), choć analiza próbek po-
chodzących ze sklepów na terenie Olszty-
na wykazała wartość znacznie niższą, bo 
wynoszącą około 4 mg/kg. Trochę mniej 
tego pierwiastka było w łososiu, a trochę 
więcej w karpiu (41). Warto zwrócić uwa-
gę również na produkty mleczne. Dla przy-
kładu, sery twarogowe wytwarzane z mle-
ka owczego i koziego zawierają od prawie 
5 do ponad 18 mg cynku/kg (42). Jego źró-
dłami są także pokarmy roślinne. W ryżu 
dostępnym na polskim rynku stężenie za-
sadniczo nie spada poniżej 10 mg/kg (43, 
44). W ziarnie pszenicy może przekra-
czać 30 mg/kg s.m. (45). Podobne ilości 
tego pierwiastka, w przeliczeniu na suchą 
masę, mogą być w marchwi (46, 47). Śred-
nia zawartość w 1 kg jabłek nie przekra-
cza 2 mg (48). Generalnie pokarmy roślin-
ne są więc gorszymi źródłami cynku niż 
pokarmy zwierzęce. Trzeba też mieć na 
względzie, że mogą one zawierać kwas fi-
tynowy, który ogranicza jego wchłanianie 
(49, 50, 51). Może ono zostać pogorszone 
również przez ciężkostrawne węglowoda-
ny (52), aczkolwiek przeprowadzono bada-
nia, w których wyższej zawartości włókna 
w diecie suk towarzyszyła wyższa straw-
ność pozorna cynku (53). Pewien udział 
w podaży cynku ma także woda (54, 55).

Różnice w składzie diet poszczególnych 
gatunków zwierząt mają swoje odzwiercie-
dlenie w zawartości cynku w organizmie. 
Jego stężenie w układzie szkieletowym, 
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w którym się gromadzi, jest wyższe u zwie-
rząt mięsożernych niż u wszystko- lub ro-
ślinożernych (56). W ostatnim czasie prze-
prowadzono badania, w których analizo-
wano stężenia pięciu pierwiastków, między 
innymi właśnie cynku, w próbkach kości 
i chrząstki pobranych od lisów, psów i lu-
dzi z północno-zachodniej Polski. Najwię-
cej cynku wykryto w próbkach pobranych 
od lisów, a najmniej w próbkach od psów. 
Psy te były żywione karmami komercyjny-
mi (57). Opublikowano ponadto wyniki ba-
dań, w których oznaczono stężenia dwu-
nastu pierwiastków we krwi psów z tego 
terenu. Oprócz cynku były to: ołów, kadm, 
żelazo, glin, miedź, mangan, arsen, stront, 
chrom, nikiel i wanad. U osobników kar-
mionych wyłącznie jedzeniem domowym 
stężenia tych pierwiastków, z wyjątkiem 
strontu, były niższe niż u otrzymujących 
karmy komercyjne lub karmy komercyj-
ne i jedzenie domowe (58). Można zatem 
wnioskować, że w dietach domowych sto-
sowanych w żywieniu tych psów dominu-
ją składniki ubogie w cynk.

Pokarm nie jest jedynym źródłem cynku

Cynk dostaje się do organizmu również 
przez układ oddechowy. Znaczna część 
psów i  kotów większość czasu spędza 
w domu, dlatego warto zwrócić uwagę na 
kurz domowy jako źródło tego pierwiast-
ka. Ze względu na zwyczaje behawioral-
ne psów i kotów kurz domowy może do-
stawać się do ich organizmów także dro-
gą pokarmową. Według badań polskich 
autorów stężenie cynku w kurzu pobra-
nym w lubelskich mieszkaniach wielokrot-
nie przewyższa stężenia innych ważnych 
metali ciężkich (59). Jest go jednak oko-
ło dwa razy mniej niż w kurzu domowym 
z mieszkań warszawskich, który pobrano 
i zbadano kilka lat wcześniej (60). Godne 
przytoczenia są badania przeprowadzone 
na dzieciach, według których zawartość 
cynku w środowisku może oddziaływać 
na stężenie ołowiu we krwi. Stwierdzono 
w nich dodatnią zależność między zawar-
tością ołowiu w glebie i kurzu z najbliższe-
go otoczenia miejsca zamieszkania a stę-
żeniem tego pierwiastka we krwi. Związek 
ten był jednak znacznie mniejszy na obsza-
rach o wysokiej zawartości cynku w glebie 
i kurzu. Przypuszczalnie mogło to wynikać 
z hamującego wpływu cynku na absorpcję 
ołowiu przez organizm (61).

Podsumowanie

Wybierając sposób żywienia zwierzęcia, 
warto pamiętać, że zrezygnowanie ze świe-
żych, w  jak najmniejszym stopniu prze-
tworzonych pokarmów zwierzęcych, na 
rzecz wyłącznie karmy komercyjnej za-
wierającej syntetyczne dodatki, pociąga 

za sobą zubożenie jego diety o wiele cen-
nych składników odżywczych, między in-
nymi w cynk w formie naturalnej. Nasza 
w tym rola, jako lekarzy weterynarii, aby 
uświadamiać to opiekunom zwierząt. Nie 
znaczy to jednak, że stosowanie dawki po-
karmowej z dużą ilością mięsa sprawi, że 
wszystkie tkanki i narządy będą optymal-
nie zaopatrzone w ten pierwiastek. Znacz-
na część opiekunów zwierząt uwzględnia 
jedynie mięso drobiowe, które jest uboższe 
w cynk niż wiele innych pokarmów pocho-
dzenia zwierzęcego. Dość powiedzieć, że 
niemałą popularnością cieszy się karmienie 
psów wyłącznie ryżem, kurczakiem i mar-
chewką. Nie należy do rzadkości, że taka 
dawka pokarmowa nawet nie jest wzbo-
gacana w odpowiednie suplementy. Rzecz 
jasna, długotrwałe stosowanie takiej die-
ty nie ma nic wspólnego ze zdrowym ży-
wieniem. Z praktycznego punktu widze-
nia jest rzeczą kluczową, żeby dieta była 
urozmaicona. Wskazane jest, aby zawie-
rała jak najwięcej naturalnych pokarmów, 
zarówno tych bogatych w cynk, jak i tych 
o niższym jego stężeniu, które z kolei obfi-
tują w inne ważne substancje. Oprócz na-
turalnych źródeł składników odżywczych 
dieta może zawierać również pokarmy ko-
mercyjne. W ten sposób ułożona dawka po-
karmowa, rozważnie zbilansowana, może 
posłużyć organizmowi lepiej niż jakakol-
wiek monodieta.
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Zapalenie pęcherzyka żółciowego to stan 
kliniczny często występujący u czło-

wieka, szczególnie w krajach rozwiniętych 
(1). Może ono być postrzegane tylko jako 
pojedynczy objaw, gdyż występuje w prze-
biegu wielu stanów chorobowych. Jednak-
że może być też traktowane jako oddziel-
na jednostka chorobowa z uwagi na to, że 
może występować samodzielnie. Istnieje 
wiele rodzajów zapalenia, rozliczne przy-
czyny, różny przebieg, rokowanie, kom-
plikacje czy strategia postępowania tera-
peutycznego. Choroba ta, czy też tylko ob-
jaw, występuje także u zwierząt (2, 3, 4, 5). 
Przebieg zapalenia jest związany najczę-
ściej z zakażeniem (4, 6), które może też 
dołączać się do innej przyczyny i kompli-
kować przebieg choroby. Zapalenie pęche-
rzyka żółciowego może być ostre lub prze-
wlekłe (7, 8), jednakże czasem trudno je 
zakwalifikować do jednego z tych rodza-
jów (9, 10, 11, 12) z różnych powodów: czy 
to z uwagi na nieprecyzyjne rozpoznanie, 

nieznany czas trwania lub ciężki przebieg 
zaciemniający obraz kliniczny. Stan za-
palny pęcherzyka żółciowego z reguły to-
warzyszy częstej u człowieka kamicy żół-
ciowej, a czasem też zmianom nowotwo-
rowym. Zatem istnieje dość powszechny 
podział zapaleń na kamicze i niekamicze. 
Jednakże niekamicze zapalenia pęcherzy-
ka żółciowego również występują nierzad-
ko (13, 14, 15, 16, 17). Ultrasonografia (4, 
18), często połączona z badaniem histo-
logicznym (4, 11), to najczęstsze metody 
diagnostyczne stosowane w rozpoznawa-
niu opisywanych zapaleń. Natomiast cho-
lecystektomia stanowi najczęstszą metodę 
ich leczenia (8, 12, 19).

Niekamicze zapalenia 
pęcherzyka żółciowego

Niekamicze zapalenie pęcherzyka żółcio-
wego może towarzyszyć niektórym prze-
wlekłym chorobom (20), a  jego przebieg 

mimo tego nie musi być przewlekły. Za-
leży to głównie od intensywności działa-
nia przyczyny i czasu trwania procesu za-
palnego. Jednakże dość często jest to jed-
nak zapalenie o charakterze przewlekłym. 
W tym przypadku najczęstszą przyczynę 
stanowi kamica żółciowa (zapalenie kami-
cze), gdyż cechuje się ona właśnie przebie-
giem przewlekłym. Niekamicze przewle-
kłe zapalenie pęcherzyka żółciowego wy-
stępuje znacznie rzadziej (20). Mogą się 
też zdarzać stany podostre (15).

Etiologia

Przyczyny zapaleń pęcherzyka żółciowego 
są częściowo podobne do tych, które powo-
dują zgrubienia ściany pęcherzyka żółcio-
wego (21). Przyczynami lub choćby tylko 
czynnikami usposabiającymi do powstania 
niekamiczego przewlekłego zapalenia pę-
cherzyka żółciowego mogą być rozpoczy-
nające się w błonie śluzowej zmiany roz-
rostowe na różnym tle (4, 5, 6, 22). Jedną 
z pierwotnych przyczyn jest staza żółcio-
wa (3, 4, 5, 13), a także czynniki stresogen-
ne (stresory; 9) i zakażenia (23). Przewle-
kły stan zapalny pęcherzyka żółciowego 
może towarzyszyć innym chorobom, ta-
kim jak marskość wątroby (10), stany nie-
dokrwienne (24) czy nawet zapalenia płuc 
(15). Zaburzenia motoryczne pęcherzyka 
żółciowego i tworzenie tzw. błotka żółcio-
wego dodatkowo usposabiają do wystąpie-
nia przewlekłego, często bezobjawowego 
zapalenia pęcherzyka żółciowego (25, 26, 

Patologia pęcherzyka żółciowego 
u człowieka i zwierząt.  
Część XIII. Stany zapalne
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