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Stosowanie karmy wilgotnej i suchej w żywieniu psów
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Summary

There has recentl} bć u§e and cats. After long_periods of
storage however, theie is com pe of food due to high_ tempera-
turesidirect .ooihine un cha ay have,a negativę effect on the
health of animals.

The aim of this experiment was to,evaluate the influence of dry and canned pet-food on the health of dogs, with sPecial
attention bein of sa.

Twelve dog _ 6 German Shepherd D98s were used in the experiment. At the age

of 8 rveeks thó in s (3 Dachshunds and 3 German Shepherds). One group was fed dry
and the other group canned pet-food, which contained
matter. Both of the diets had been-especially devised for y
reached the age of 12 months, Any significant lesions wer
evaluation of their gastric muco§a. Howeyer, histopatholog

packaging should contain information concerning its exp
inforń pe1 owners about the dangers of prolonged storage f dry pet-food.

Keywords: dog, nutrition, health, pet-food.

Coraz częstszym modelem zywienia psów i kotów
staje się obecnie wykorzystanie pokarmów suchych ( l).
Ze względuna łatwą dostępnośc, małą pracochłonnośc
zwlązanąz karmieniem i zachęcającymi reklamami
producentów, pokarm suchy stał się powszechnie ak-
ceptowany. W Katedrze i Klinice Chorob Wewnętrz-
nych przeprowadzono badania obrazujące do jakiego
stopnia rożnę postacie pokarmu mogą wpływaó na
zdrowotno śc zw terzęcia. Konieczno ść podj ęcia takiej
tematyki b adań zo staŁa ni ej ako wymu s zona sto sunko -

wo duzą liczbąpacjentów Kliniki, których symptomy
chorob owe zw iązane byŁy ze s c horzeni ami p rzewo du
pokarmowego t narządow z
gólne zainteresowanie budzi
wania karnry suchej na stan
cinka przewodu pokarmowego. Należy podkreślić, że
karmy suche zostały właściwie narzucone zwierzętom
pTzez człowieka, Forma pokarmu suchego jest stoso-
wana głównie z tego względu, że jest to łatwa metoda
kons erwow anta p asz. Karmy suche są szcze golni e na-
r ażone na de strukcj ę zwi ązków tłus z c z owy ch pr zy zbyt
wy s o ki ej temp er ailr ze prz e chowyłvani a, na s łone c zni e -

niu, dostępności powi etrza, zbyt długim okresie prze-
chowywania (4, 6). Niestety, na opakowaniu rzadko
podawane są informacje dotyczące tych ogtaniczeh.
Właściciele zws,erząt często ze wzg|ędow finanso-
wych, decydują się na zaklp dużych opakowań dla
małych psów, poniewaz cena karny za kilogram spa-

da wraz z wielkością opakowania. Sprzyja to ekspo-

py kwasów n-6 (pierwszewlązanl znajdu-
jące się przy szostym węglu) jest lalny za
iworzenie mediatorów zapalnych dów se-
rli 2 l 4.IJznaje się, ze tylko prawidłowe proporcje
kwasów tłuszczowych uwz ględniaj ące przede wszyst-
kimkwas linolowy, linolenowy i arachidonowy zape\łL
niaj ą prawidłowe utrzymanie stanu okrywy włosowej
oraz zapobiegaj ą tłuszczowej degeneracj i wątroby,
anemii, zaburzęń płodności u samców i samic (2, 4,
6). Kwasy n-6 znajdują się głównie w oleju kukury-
dziany m, słon ecznikowym i b awełni anym.

IJważa się również, ze kwasy tłuszczowe - linolo-

bozapalnych mogąbyć przydatne w dietetycznej tera-
pii przewlekłych schorzeń nerek. Takie kwasy zawar-
te sąw olejach pochodzących głównie zryb oraztłusz-
czu zwlęrząt karmionych planktonem (6). Kwas ara-
chidonowy ma jedynie istotne znaczęnie w żywieniu



Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 12 psach 6 jamnikach i 6

owczarkach niemieckich,rożnej płci. Psy w wieku 8 łgo-

i odrobaczone.
Karma przeznaczona do zywienia psów byłaprzebada-

na pod Losowo
wybran przeba-
danew fligazo-
wej. W każdej grupie psów wykon},wano comiesięczne
badania biochemiczne kr-wi, uwzględniające poziom dia-
stazy,Iipazy, GPT, kwasów żółciowych, białka całkowite-
go, albumin, mocznika, amoniaku oraz ghlkozy- Z tąsamą
Ózęstotliwo ścią wykonlłvano badanie morfo1o giczne krwi
(leukocyty, erytro ). Wymie-
nione badania wy hem DT -
firmy Kodak. Ba ocenę hi-

czej 100 cm i średnicy 9,B mm, podłączony do zastlacza
Olympus CLE 10.

Wyniki iomówienie
Do 8 mies . życia psów nie zaobserwowano istot-

dokładnie ptzeanalizowac oba produkty pokarrnowe
pod względem tych składnikóą które mogły mieć
ŻnaczentewaspekciezatstniĘchzmianchorobowych.

paszy pod względ ególnych,frak-
ĆjttłlŚzczowych ) wykazŃa, że
iawaftośc kwasu w katmie su-

strukfu ry fizy cznej karmy na stan błony śluzowej prze-
wodu ów

W ś dzonych badańnie można jed-
llozl7a czy obserwowane zmiany są

S

S
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rzeniach zdrowotny ch zw terząt,

Wnioski
1. Jednostronne żywienie psów karmą suchą nie

Iekarzy o niebezpieczeństwie związanym ze zbyt dłu-
gim i niewłaściwym przechowpvaniem karmy suchej.
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