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Diety domowe w żywieniu kotów

AGNIESZKA KUROSAD, JOZ;EF 1.1!CPOŃ
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Obecnie na rynku paszowym dominująkarmy go-
towe różnych firm. Większośó z nich proponuje po-
tencjalnemu nabywcy pełen asortyment wysokiej ja-
kości karm bytowych i |eczniczych. Stanowią one
wygodną dla Iekarza opcję wspomaganej terapii, a
właściciela z,łvterzęcia odciĘająod żnudnej czynności
przygotowywania pokarmu w domu. Komercyjne kar-
my charakteryzuj ą się wys oką strawno ścią składników
(białka - 80oń, węglowodany - 85oń, tłlszcz - 90Yr),
s ą chętni e j e dzonę pr zez zw ier zęta i r zadko daj ą ub o c z -

ne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Ich re-
ceptura opracowana jest na podstawie testów rywie-
niowych, którym poddawane są zdrowe, szczepione
zwierzęta. Mimo dużej wygody, jaką zapewniają te
produkty żywieniowe, podstawową ich wadą j est dość
wysoka cena, co altomaĘcznie zmniejsza gTono po-
tencjalnych nabywców. Kolejny problem stanowią
zwierzęta bardzo wybredne (w szczegolności koł),
uczulone na niektóre składniki karm komercyjnych
(barwniki, środki konserwujące iĘ,) i osobniki chore,
u których mimo zmiany die§ na inną nie obserwuje
się poprawy stanu zdrowia. Wówczas jedlmym roz-
wiązaniem jest zalecenie dieĘ przygotowanej sposo-
bem domowym. 'Wymaga to większego zaangńowa-
nla zarowno ze strony lekarza,jak i właściciela złvie-
rzęc|a. Strawność poszczegóInych składników pokar-
mowych w karmach, przygotowanych w domu jest
ntższa niż w karmach gotowych (karmy domowe -
7ż%o,gotowe, suche -860ń, gotowe, wilgotne -90Yo),
jakość komponentów karmy zaleĘ od ich dostępności
na rynku żywieniowym, nie są one tak precyzyjnie
zbilansowane jak die§ gotowe, ale w większościprzy-
padków są chętniej jedzone, a w niektórych przypad-

kach np. alergia pokalTnowa stanowiąjedyne pożyłvie-
nie zvvierzęcia (2, 4, 5).

KoĘ należą obecnie do często spotykanych zwie-
rząt domowych. Wynika to z niewielkich wymagań
życiowych i bezproblemowości ich utrzymania w
rnieszkaniach, Większośc kotów nie wychodzi na zę-
wnątrz, ich okrywa z wyjątkiem długowłosych kotow
rasowych nie wymaga specjalnej pielęgnacji, dobrze
znoszączas oczekiwania na właściciela, akoszty Ę-
wienia nie sąwysokie. SąĘpo\\rymi zwterzętami mię-
sozemymi, zaliczanymi do rzędu drapiezników, na co
wskazują cechy anatomtczne i fizjologlczne,. zęby l
szczęki przysto s owane do spozyłvania świ eże go mi ę -

sa, raczej do cięcia i dzielenia niż do żucta, mniejsza
Iiczb a z ęb ów pr ze dtr zono!\rych i trz o nowych, front al -

ny rozstaw oczl, dający korzystny dla mvierzęcia po-
luj ącego zasięg w idzenta, odpowiednie ustawienie
uszu i ostre pazury, chowane w pochewkach, przewód
pokarmowy o budowie właściwej dla nvterząt mięso-
żemych (1,5,9),

Metabolizm Ęch zwteruąt jest odpowiednio dosto-
sowany do karmy mięsnej (białkowej). Podstawowym
źródłem energii, odmiennie niż l zwterząt wszystko-
żerrny ch, nie s ą pro dukty wę glowo danowe Ie cz tŁlszcz
i białko.

Akfinośc wątrobowej glukokinazy, przekształca-
jącej glukozę do glukozo-6-fosforanu, jest na bardzo
niskim poziomie, a możliwość odpowiedzi heksoki-
nazy w stosunku do zwiększonej ilości glukozy, do-
starczonej do organizmu jest ograniczona. Ko§ mają
więc zdolnośó trawienia mono-, di i polisacharydów
(skrobia) obecnych w pokarmie, ale nie w takim stop-
niu jak czyntąto zwterzętawszystkozerne, a zewzglę-



du na stabilność procesu glukoneogenezy nie uryka-
zują tolerancji w stosunku do pokarmów bogaĘch w
węglowodany (I, 5, 7, 9).

Bardzo dobrym źrodłęm energii jest tłuszcz. Ten
wysoce strawny składnik diety (współczynntk straw-
ności rzędu 90%) dostarcza2,5 razy więcej energltniż
rozpllszczalne węglowodany czy btaka. W zależności
od jego ilości i jakości (zapach, smak, konsystencja)
regulowana jest smakowitośó karmy (produk§ zawię-
rające 40oń łojtt są chętniej jedzone ntż te z I2-25%o
j e go zaw arto ś c i ą) (2), W ykazano równi ęż wi ększą pre -
ferencję kotów w stosunku do karm opartych na łoju
wołowym niż pokarmów z dodatkiem tłuszczu dro-
biowego, masła czy oleju z krokosza (1). Generalnie
zalęca się 5-200ń udział tłlszczów w suchej masie
karmy, ale u kotów nawet ptzy zawartości do 640ńntę
obserwowano ujemnych efektów w postaci biegunek,
czy zapalenia trzustki (I, 4, ]).

T Łlszcz to równi e ż źr o dło witamin ro z pus zczalny ch
w tłuszczach (A, E, D, K) i nienasycońych kwasów
tŁaszczowych (kwas linolowy, linolenowy i arachido-
no!\y). KoĘ nie sąw stanie synteĘzować kwasu gam-
ma-linolowego i arachidonowego , ze względll na brak
aktywności enzymów delta-S i delta-6 desaturazy, Dla-
tego wymagane jest, aby kwasy te byĘ dostarczanę z
pożyłvieniem, w ilości 0,50ń kwasu linolowego i0,02Yo
kwasu arachidonowego w przeliczeniu na 4000 kcal
energii metabolicznej/kg karmy (tab, 3). Głównym
źrodŁem kwasu arachidonowego są tłlszcze zwierzę-
ce (smalec wieprzowy: 0,3-Ioń, łój wołowy,. 0,2oń,
tŁaszcz drobiowy: 0,5-Pń, oleje z ryb:20-25Yo), nato-
miast tłlszcze roślinne nie zawierają go w ogóle, co
wyklucza u kotów ich wyłączne stosowanie (I, 2, 5, 9).

KoĘ wykazująwyższe zapotrzebowanie na białko
niż inne gatunki ssaków (260ń kcal energii metabo-
Iicznej dla dorosłego osobnika). Ich metabolizm jest
nastawiony na stałe wykorzystywanie białek pokarmo-
!\ych w celach energeĘcznych. Odmiennie niż u zwlę-
rząt wszystko- i roślinożemych aktywność wątrobo-
\\ych trans i dezaminaz jest zawsze wysoka i nie obni-
ża się wraz zę zmniejszentem zawartości białka w
pokarmie.

Brak mech anizmow, umożliwiaj ących do sto sowa-
nie metabolizmu do niskiego poziomu białka w po-
karmie, stanowi przyczynę tak ścisłej zależnoścttego
gatunku odkarmy mięsnej. Irrnym powodemjest więk-
sza wrażliwość kotów na niedobory aminokwasów
takich jak: arginina i tauryna. Deficyt ten może poja-
wić się podczas Ąvienia pokarmem nabazię nabiału
lub białek roślinnych (soja, groch) (tab. 1).

PoĄwienie ubogie w białko jest również dla Ęch
zwterząt niesmaczne i niechętnie spożywane (1, 5, 9).

Koty mająwiększe zapotrzebowanie na niektóre wi-
taminy, takie jak: witamina A, 8-6, PP i są bardziej
wrńliwe niż inne rwierzętana niedobór witaminy B-1.
Uwarunkowane jest to brakiem konwersji beta-karo-
tenów do postaci akĘwnej witaminy A, niemożnością
przemlany Ęptofanu do niacyny (Ęptofan jest prze-

kształcany prawie w całości do kwasu glutaminowego,
kwas nikotynowy powstaje jedynie w ilościach ślado-
\\ych) i wysoką aĘrvnością transaminaz lczestniczą-
cych w przemianach białkowych, co 4-krotnie zwięk-
sza zapotrzebowanie na pirodoksynę. Deficyt witami-
n1 B .1 może się r9rwinąć podczas dh,rgotrwałego kar.
mienia surowymi rybami lub wskutek niewłaściwej
obróbki (zbfl wysoka temperatura) i przechowania kar-
my (wysoka temperatura, duża wilgotność w pomiesz-
czeniach, zbyt długie przetrzymywanie) (1, 5,7,9).

Przypomnienie metabolizmu i cech anatomiczno-fi -

zjologtcznych, charakterystycznych dla kotów, umoz-
liwtazrozumieniewymagańffi ieniowychĘchzwie-
rzątttchberwzględnejzależnościodpokarmówmięs-
nych.

Jedną z najczęstszych przyczyn wtzyt w gabinecie
weterynaryj nym s ą zablt zenia ż ałądkowo -j e litowe
różnegotła.U chorych osobników obserwuje się zwy-
kle spadek lub zupełny brak apetytu, osowiałość, bie-
gunkę stałąlub okresową wymioty, ubytek masy cia-
ła, co wpĘwa ujemnie na ogólną kondycję TwleTzę-
c ia, P oniew aż l Ę ch zw ierząt głodówka ni e j e st wska-
zana (sthlszczenię wątroby) (3), a komercyjne karmy
ntę zawsze odnosząpożądany efekt, zaleca się lekko-
strawną łatwo przyswaj alną dietę, przygotowaną spo-
sobem domowym, Przy zmianie żywienia naleĄ pa-
miętać o ogólnych zasadach dietetycznych. Zaleca się
posiłki ciepłe, w mniejszych porcjach, częściej, o
zwiększonej smakowitości, co można uzyskać przęz
dodatek: soli, tłuszczów roślinnych lub zwtększając
udział białka w diecie. Ptzy zmntejszonym apetycie
zachętą dla zwtęrzęcia może być karmienie z ręki,
szczegolnie w przypadku schorzeń o podłozu neuro-
gennym. Zdarza się również , że niezbędna jest podaż
sĘmulatorów apeĘtu w postaci diazepamu (0,1 mg/
kg i.v.) lub oxazepamu (2,5 mglkota p.o.). Najbardziej
drastyczna metoda żl,wienia enteralnego polega na
wprowadzeniu sondy do przewodu pokarmowego i
podanie pokarmu tą drogą (6). Opisane postępowanie

Tab. l. Zawartość tauryny w żywności (mg/kg) (7)

Rodzaj żywności

Mięso ssaków

WąhOba

Ne*i

Mięso dtobiu

Produkty dtobiowe

Tuńczyk w sosie własnym

Tuńczyk w oleiu

Mięczaki

Jaia

Mleko

Soia

4Ą4

181

232

337

24 000

151

1 50-690

11g-210

128-440

300-380

1 450-3700

1 04-200

203

113

146

22g

969

681

572

1017

57

ślad

96-390

68_1 84

81-290

,l40_31 
0

962-975

329-1 004

440-588

587_1 700



Tab.3. Minimalne
u kotów dorosłych
licznej (5)

Tab. 2. Zawartość wapnia i fosforu w dodatkach stosowanych
w karmach domowych (5)
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ma swoje odbicie w regule głoszącej: ,jeśli jelita pra-
cują-uzyj ich" (1,5, 10).

Badania eksperymentalne wykazaĘ, że najlepsze
rezultaty w leczeniu biegunek u kotów osiąga się przy
podaniu karmy przygotowanej nabazte mięsa drobio-
wego, aw szczególności indyka (tab.4, dieta 1), Jest
to źrodło łatwo strawnego, niealergennego dla kotów
białka o wysokiej zawartości tauryny (tab. 1). Zewzglę-
du na śladowe jej ilości lub nlpeŁny brak, die§ oparle
na białkach roślinnych (soja, groch), nabiale (mleko,
biĄ ser), czy jajach nie są pełnowartościowe i nie
powinny być stosowane w żywieniu Ęch zwterząt.
Niemniej jednak składniki te można wykorzysĘwać
w celach uzupełnieniabądź modyf,rkacji dawki pokar-
mowej. Zamięnnię w stosunku do mięsa drobiowego
można podawać j agnięcinę.

Dieta przygotowal7ana bazie chudego mięsa wy-
maga wprowadzenia dodatkowego źrodła tłuszczu
(energia, witaminy, kwasy tłuszczowe nienasycone), na
przyldadoleju roślinnego w ilości od Il2 do 7 Ężeczl<l
dziennie. Większe ilości mogą przyczyniać się do wy-
stąpienia biegunek. Ze względu na fakt, że koty nie
wykazują s zczegolnego zapotrzebowania na węglowo-
dany, energtę czerpiąz niecukrowego źrodła,jakim są
białka i tłuszcze, a strawność skrobi jest 2,5 razy niż-
szaniż u psów, niekonieczne staje się wprowadzante
tego składnika na stałe do kociej dieĘ. Można poda-
wać niewielkie ilości gotowanego ry^I, celem uroz-
maicenia żywienta (tab. a). Pełne zbilansowanie kar-
my, wymaga untpełnienia dawki witaminami A i D
or az w apnlem (tab. 2), w g zap otrzeb owania na wy żej

wymienione składniki (ab. 3).

zapotrzebowanie na składniki odżywcze
i rosnących na 400 kcal energii metabo-

Tab.4. Diety domowe dla kotów (1, 7, 10)

Źródło wapnia i losloru llość
Wapń
(mq)

Foslor
(mg)

Mączka kostna

Zmiażdżone skorupki jaj

Fostoran wapnia

Węglan wapnia

1 łyżeczka

1 łyżeczka

1 łyżeczka

1 łyżeczka

1 200

1 950

1 050

2000

630

2

925

0

składniki Kot rosnący Kot dorosły

Białko g

Tłuszcz g

Wapń g

Fosfor g

stosunek ca:p

Kwas atachidonowy

Kwas linolowy

witamina A lu

witamina D lu

28

9

0,5

0,5

0,8

0,02

1

267

20

25

9

0,5

0,5

0,5

0,02

1

267

20

Nr
d iely

przeznaczenie Skład Warlość pokarmowa

1.

2.

3.

4

Ę

6.

Dieta drobiowa dla rosnących lub

dorosłych kolów z obiawami
b iegu nki

Dieta drobiowo-ryżowa dla rosnących
lub dorosłych kotów z objawami
b iegu nki

Dieta wysoce sllawna,
niskowłóknista, wolna od laktozy,
prueznaczona dla kotów ze

schotzeniami ptzewodu
pokarmowego i wąttoby

Dieta eliminacyjna wysoce stlawna,
hypoaletgiczna dla kolów z biegunką
pochodzenia żywieniowego

Dieta dla tosnących i dotosłych
kotów na bazie dziczyzny

Dieta dla kolów dotosłych na bazie
dziczyzny i ryżu

180 g golowanego indyka,l labl. węglanu wapnia
(400 mg Ca), 1i10 tabl. minetalno-witaminowej
dla ludzi

180 g gotowanego indyka,
87,5 g długoziarnistego, golowanego ryŻu,
1 112labl, minetalno-wilaminowei dla ludzi

565 g wątloby gotowanej, siekanei/mielonei,
175 g golowanego ryżu, 1 łyżeczka oleju
roś linnego, 1 łyżeczka węglanu wapnia,
250 mg tauryny

115 g iagnięciny, 175 g gotowanego ryżu,
1 łyżeczka oleju toślinnego,1 112 łyżeczki
losloranu wapnia, 250 mg tauryny, 1/8 łyżeczki
chlotku potasu

135 g dziczyzny gotowanei, 4 łyżeczki oleiu
roślinnego, 114 łyżeczki chlorku potasu ,2 labl.
z mączki kostnej (lub substytut)

90 g dziczyzny golowanej, 87,5 g gotowaneg0,

długoziarnislego ryżu, 1 łyżeczka oleiu toślinnego,
1 /1 0 łyżeczki soli kuchennej , 1 14 lyżeczki chlorku
pOtasu, 2labl,z mączki kostnej,1/10 tabl.
wilaminowo-mineralnej dla ludzi

284 ca|,30,1 g białka, 17,2 g

lłuszczu; pokrywa zapotrzebowanie
enelgetyczne kota o masie 4,5 kg

387 cal, 32,3 g białka, 17 ,4 g

tłuszczu; pokrywa zapottzebowanie
enetgetyczne kota o masie 6 kg

1170 kcal/kg, 15,5% białka,
3,4% tłuszczu, 9,2% węglowodanów,
0,02% włókna

1 590 kcal/ltg, 7"k hialka, 10'k
lłuszczu, 14% węglowodanów,
0,06% włókna

331 kcal, 27,2 g białka,24,6 g
tłuszczu

335 kcal, 20,3 q białka, 18 g tłuszczu



Zvrykle u dorosĘch kotów nie obserwuje niedobo-
rów witamin, głównie tych rozpuszczalnychw wodzie,
niemniej jednak można wprowadzić je do dieĘ do-
mowej w3-4 Ęgodniujej stosowania(1, 10).

Przyczynąbiegunki u kotów możę być nietoleran-
cja pokarmowa, wynikająca z braku lub niedoboru
pewnych enzymów, np.laktazy. W tym przypadku
do cho dzi do zmniej s zenta akĘwno ś c i en4rmu r o zl<ła-
dającego laktozę i spadku tolerancji w stosunku do
prodŃtów zawier ających tęn składnik, Korzystna j est
wówczas zmiana diety na łatwo strawną niskowłók-
nistą wolną od laktozy,przygotowaną nabazie goto-
wanej, drobno siekanej wątroby i ryżru z dodatkiem
oleju roślinnego i tauryny (dieta 3).

Przy podelrzeniu alergii pokarmowej dieta mazna-
czefllę diagnostyczne. Jeżeli składniki w niej zawarte
mają charakter alergenów naleĘ na stałe wykluczyć
je z jadłospisu zwierzęcia. Pomocna możę okazać się
karma, zawierająca Ęlko jedno źródło wysoce straw-
nego, hypoalergicznęgo białka (np. mięso jagnięce) i
ryż jako jedyny produkt węglowodanowy. Właściwe
jest uĄcie takiego rodzaju mięsa, z ktorym rwierzę
wcześniej się nie zetknęło. Dieta powinna być podawa-
naprzynajmniej przezZ-3 Ęgodnie, a po wycofaniu się
objawów alergii (głównie zmiany skórne, I}Yoprzypad-
ków to zablrzenia ze strony przewodu pokarmowego),
wprowadza się poszczególne składniki z poprzedniej
dieĘ w celu potwierdzenia lub wykluczenia ich aler-
genności. CĄ proces eliminacji i ustalenia lisĘ pro-
duktów dopuszczalnych do spozycia możetrwaó nawet
do 6 miesięcy. Domowe diety eliminacyjne,mające za-
stosowanie w przypadku biegunek o podłożu alerg1cz-
nym podano w tab. 4 (dieta 4, 5, 6) (1, 8-10).

Po dokonaniu wyboru karmy adekwatnej do stanu
zdrowia, wskazane jest określenie dziennej dawki po-
karmowej, W łm cell naleĘ ocenić dzienne zapo-
trzebowanie energeĘc zne kota (w przypadku zwierząt
chorych należy pomnożyć wyliczoną wartośc przez
określony współczynnik chorobo!\y) (1, 5) i zawar-
tość energii metabolicznej, a następnie podzielić te
wartości pTzęz siebie. Uzyskana Iiczba wskazuje na
ilość karmy (w gramach), jaką powinno się podać
zwierzęcitt w ciągu dnia (1, 2, 5, ]). Przykłady diet
domowych dla kotów z objawami biegunki podano w
tab.4.
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STAN zAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w sierpniu 2002 r,-)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 5 wojewodztwach, a mianowicie: lubelskim (3-

3), podkarpackim (1-1), podlaskim (2-3), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim (4-4).
Wściekliznę stwierdzono u 1 psa, 6 kotów i 5 sztuk bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 10 województwach: dolnośląskim (2-3), lubelskim
(10-13), małopolskim (2-2), mazowieckim (4-5), podkarpackim (4-4), podlaskim (5-5), pomor-
skim ((1-1), śląskim ('1-1), warmińsko-mazurskim (3-4), wielkopolskim (9-20). Zanotowano ją u
48 lisów,6 jenotów, 1 kuny,2 borsuków i1 nietoperza.

3) Gąbczasta encefalopatia bydła - wystąpiła w wojewodztwie lubelskim (1-1).

4) Zgnilec złośliwy pszczół - wystąpił w 7 województwach, a mianowicie: dolnośląskim (1-3),
kujawsko-pomorskim (,1-1), lubelskim (1-3), pomorskim (1-1), śląskim (1-1), warmińsko-ma-
zurskim (2-2) i zachodniopomorskim (1-1),

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okesie sprawozdawczym


