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Drodzy Czytelnicy!
Coraz dłuższy dzień i coraz wyższe temperatury to znaki dla przyrody, że nad-

chodzi wiosna. Wszyscy już jej wyczekujemy z niecierpliwością! Na wiosenne po-
południa dobrą lekturą dla wszystkich zwierzolubów będzie najnowsze wydanie 
Zwierzasfery. 

Poruszamy w  nim wiele ciekawych tematów. Piszemy o problemie separacyjnym, 
ujawniamy niezwykle właściwości cynku, dzielimy się z Wami przemyśleniami na 
temat roli zabawki w życiu kota oraz argumentujemy dlaczego kości są ważnym ele-
mentem w diecie BARF. Swoją rubrykę w naszym magazynie ma w tym numerze 
również temat choroby nowotworowej, które coraz częściej doświadczają naszych 
pupili. Dr Thomas Grammel specjalizujący się w Imunoonkologii podpowiada jak 
zwiększyć szanse, by wygrać z rakiem. Jestem przekonana, że ten numer Zwie-
rzasfery będzie porcją niezwykle wartościowej wiedzy.

    
    Zapraszamy do lektury!
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WSTĘP

Marka Dekady 2009-2019
Szanowni Klienci i Partnerzy, 
W minionym miesiącu otrzymaliśmy wyjątkowe wyróżnienie Marka De-

kady 2009-2019, za które chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować. 
Wszelkie nagrody są dla nas oznaką Waszego zaufania! Cieszymy się, że re-
prezentowane przez nas wartości: troska o jakość, pasja, innowacyjność, od-
powiedzialność i zaangażowanie, są Wam bliskie. To, że codziennie lekarze 
weterynarii rekomendują nasze produkty swoim pacjentom;  to, że codzien-
nie opiekunowie czworonogów stosują nasze produkty, to dla nas ogromny 
powód do dumy. 

Jesteśmy szczęśliwi, gdy otrzymujemy od Was listy, komentarze i podzię-
kowania, za to, że przyczyniamy się do poprawy komfortu życia waszych 
czworonożnych przyjaciół lub pacjentów. Od zawsze to było naszą ambicją, 
dostarczać produkty, które są skuteczne! 

Kilka lat temu rozpoczęliśmy wspólnie z wybitnymi specjalistami w dziedzi-
nie stomatologii weterynaryjnej budować świadomość opiekunów, że o hi-
gienę jamy ustnej zwierząt należy dbać, podobnie jak o higienę jamy ustnej 
ludzi. Dziś po 5 latach różnorakich działań,  już 5- ciu na 10- ciu właścicieli 
czworonogów stara się dbać o zdrowe zęby swoich zwierząt stosując specja-
listyczne produkty do higieny jamy usnutej ( gryzaki, żele, pasty, ściereczki). 
To ogromny sukces! 

Ostatnimi laty, dostrzegalny jest trend, że coraz więcej troski poświęca-
my naszym zwierzętom, pragniemy dla nich produktów najlepszej jakości, 
starannie analizujemy składy i wybieramy te, które cechują określone stan-
dardy. To dla nas bardzo dobra informacja. Od początku naszej działalności, 
kładliśmy nacisk na dobrze zbilansowany skład produktu i wysoką zawar-
tość składników aktywnych, powtarzalną jakość. Nie musieliśmy traktować 
jako wyzwania trendu tzw. „czystej etykiety”. Nasze etykiety od zawsze były 
czyste, wszystkie produkty zawierają tylko to co niezbędne, by zachować 
działanie terapeutyczne i zagwarantować trwałość do końca okresu przy-
datności. 

Oferta poszerza się z każdym miesiącem. Dziś nasze portfolio tworzy 55 
unikatowych produktów dla zwierząt towarzyszących. Każdy z nich wyróż-
nia bogaty skład, każdy produkowany jest z surowców jakości spożywczej. 
To wszystko po to by nie pozostawić wątpliwości, że dla nas najważniejsze 
jest dobro zwierząt, które w drodze do zdrowia i dobrej kondycji korzysta 
z naszych preparatów.  

Pozdrawiamy,
Zespół Vetfood
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Rola zabawki w życiu kota

Zabawa to ważna rzecz – obserwuje się ją u bardzo wielu gatunków, nie ma się 
więc co dziwić, że koty także się bawią. Jednak u nich zabawa i wykorzystywane 
w jej trakcie zabawki pełnią rolę szczególną. Dlaczego? Przekonajcie się sami.
Instynkt łowcy
Choć kot jest naszym towarzyszem od ponad 6,5 tysiąca lat, to jednak 

część jego instynktów nie uległa modyfikacji. Zaliczamy do tej grupy przede 
wszystkim instynkt łowiecki, który każe kotu namierzać, ścigać i chwytać 
ofiarę, którą następnie należy zabić i zjeść. Cały ten ciąg nazywamy fachowo 
„łańcuchem łowieckim”, a jego realizacja jest zakodowana głęboko w kociej 
naturze. Znają go nie tylko zwierzaki przygarnięte w akcie dobroci serca 
z podwórek czy piwnic, ale także rasowe, puchate kotki, urodzone w domo-
wych hodowlach. Nie wierzycie? To popatrzcie na 
kota, który zobaczy przelatująca przez pokój mu-
chę. Nawet, jeśli jego polowanie nie zakończy się 
sukcesem (co zresztą nie jest niczym niezwykłym, 
bo badania pokazują, że jedynie około 25 % ko-
cich ataków prowadzi do faktycznego upolowania 
ofiary), to jednak próba będzie podjęta dokładnie 
według tego schematu. 

Pozostańmy jeszcze chwilę w świecie liczb. Otóż 
tak się składa, że kot jest drapieżnikiem polującym 
na małe ofiary – z racji własnej wielkości i związa-
nych z tym możliwości. Aby się więc najeść, musi 
tych polowań wykonać sporo w ciągu doby. Ob-
serwacje kocich zachowań łowieckich pokazują, że 
w ciągu 24 godzin kot polujący samodzielnie zjada 
między 17 a 25 ofiar. Jeśli dodamy do tego wcześniejszą informację o około 
25% skuteczności kociego łowcy, to okazuje się, że dorosły zwierzak, aby 

się najeść, atakuje nawet 100 razy w ciągu doby! To ogromna ilość ruchu, 
wydatkowanej energii, ale też skupienia, oceny otoczenia oraz podejmowa-
nia trudnych i brzemiennych w skutki decyzji o tym kiedy i jak zaatakować. 

Polowanie a zabawa
„No dobrze, ale co to ma wspólnego z zabawą?” - zapyta ktoś po przeczy-

taniu tych danych. Okazuje się, że bardzo wiele. Uważa się bowiem, że zaba-
wa, którą przede wszystkim prezentują kocięta, jest dla nich „szkołą życia”, 
która ma je przygotować do docelowej roli skutecznego łowcy. W co więc 

najchętniej bawią się maluchy? W pogoń i polo-
wanie! A to na brata, a to na ogon mamy, a to na 
uciekającą mysz czy lecącego owada. Dosłownie 
WSZYSTKO może być obiektem zabawy w polo-
wanie – ale najchętniej to, co się oddala!

Natura wyposażyła kota dobrze – w zęby i pa-
zury, które pomagają w schwytaniu zdobyczy, ale 
także w zdolne do widzenia przy bardzo słabym 
świetle oczy. Te oczy są doskonałe do śledzenia 
uciekających ofiar, a co za tym idzie – świetnie wy-
łapują najmniejszy ruch. Dlatego obiekty ruchome 
są dla kota o wiele ciekawsze niż nieruchome. Do-
kładnie z tego powodu leżąca na środku pomiesz-
czenia myszka może zupełnie nie wzbudzić jego 

zainteresowania, ale poruszający się w naszej dłoni długopis w moment 
stanie się obiektem ataku. Dla kota zabawką może być wszystko: nie ma 
wielkiego znaczenia jak wygląda – istotne jest jak się zachowuje.

Choć kot jest naszym 
towarzyszem od ponad 

6,5 tysiąca lat, to jednak 
część jego instynktów nie 

uległa modyfikacji.
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R E K L A M A

Tak więc w dużym skrócie: zabawa służy kotu do ciągłego ćwiczenia umie-
jętności związanych z polowaniem. Jest jego wariacją i bazuje w dużej mierze 
na tym samym schemacie. Oczywiście w kontekście poszczególnych osob-
ników zabawa może przybierać rozmaite formy – jedne koty będą kochały 
aportowanie, podczas gdy inne nigdy nie pofatygują się, by odnieść rzucaną 
piłeczkę do Opiekuna, jedne będą ganiać za kulkami, inne wybiorą podłuż-
ne, lekkie elementy takie jak patyczki do uszu, czy plastikowe „trytytki” do 
spinania kabli, jeszcze inne zafiksują się na niewielkiej papierowej kulce, któ-
ra stanie się dla nich najbardziej pożądanym obiektem w domu. Ale zasada 
pozostanie ta sama – dopaść i „zamordować”. Takie jest dziedzictwo kociej 
natury.

Jakie zabawki wybrać kotu?
Przede wszystkim bezpieczne, oraz takie, które pozwolą mu na realizację 

własnych preferencji i potrzeb. Generalnie przez większość behawiorystów 
polecane są zabawki dystansowe, a więc wszelkiego rodzaju wędki. Pozwa-
lają one na zabawę w pogoń i chwytanie, ale w oddaleniu od człowieka. 
Dzięki temu kot skupia się na poruszającym się obiekcie, a nie na ludzkiej 
ręce, która go prowadzi. Co do konkretnego modelu, to tu już należy kiero-
wać się kocimi upodobaniami – jedne zwierzaki wolą piórka, inne zawieszo-
ne na sznurku miękkie myszki, a jeszcze inne zafascynują tasiemki. Jednak 
niezależnie od tego, na co padnie wybór należy pamiętać, by nie zostawiać 
kota z wędką sam na sam – powieszona gdzieś wyżej może być powodem 
tragedii (kot może się na niej powiesić lub owinąć ją ciasno na łapce, odci-
nając krążenie), a pozostawiona na ziemi może zostać rozgryziona i połknię-
ta (szczególnie atrakcyjne są sznurki i piórka), co także może przysporzyć 
ogromnych problemów zdrowotnych.

Jeśli chodzi o wszelkie myszki, piłki czy inne niewielkie zabawki dobre do 
rzucania- tutaj warto wybierać takie, które pozbawione są niewielkich ele-
mentów łatwych do odgryzienia i połknięcia. Dobrze też, by zabawka była 
jednocześnie na tyle mała, by kot mógł ją swobodnie przenosić w pyszczku 
oraz na tyle duża, by był w stanie jednocześnie przytrzymywać ją zębami 
i przednimi łapami oraz kopać tylnymi (element interakcji z ofiarą). 

Obecnie sklepy dla zwierząt oferują ogromny wybór nowości, o których 
kiedyś ani kotom, ani ich opiekunom nawet się nie śniło. Zaliczają się do 
nich m.in. tzw. zabawki edukacyjne, najczęściej przystosowane do tego, by 
ukrywać w nich przysmaki, które kot, podczas zabawy, zdobywa i zjada. To 
bardzo dobra forma rozrywki, ponieważ łączy wysiłek umysłowy (często kot 
musi najpierw wydedukować jak dobrać się do zdobyczy) z natychmiasto-
wa nagrodą w postaci smacznego kąska, który pojawia się po rozwiązaniu 
zagadki. Do grupy takich zabawek zaliczają się wszelkie piłki i walce na 
przysmaki, specjalne konstrukcje z kubeczkami i rozmaitymi pojemnikami, 
z których należy wydobywać smakołyki łapką, a także maty węchowe znane 
wśród psiarzy, ale wciąż mało popularne w gronie kociarzy (a szkoda, bo koty 
doskonale pracują węchowo!). Jednak zabawki edukacyjne i węchowe nie 
zastąpią kotu dziennej dawki ruchu, mogą za to stanowić dobre wyciszenie, 
po aktywnej części zabawowej sesji. 

Nagroda za zabawę?
Dla wielu Opiekunów zabawa z kotem jest nagrodą samą w sobie. I fak-

tycznie sporo zwierząt wyczekuje tego momentu w ciągu dnia. Pamiętajmy 
jednak o początku tego tekstu – zabawa bierze się z polowania, a celem 
polowania jest posiłek. Dlatego sesje zabawy dobrze jest organizować przed 
jedzeniem, w porach naturalnej aktywności kota (np. wieczorem, gdy zwie-
rzak się ożywia), lub też zakańczać je niewielką porcją zdrowych, wysoko-
mięsnych smakołyków, jeśli sesja odbywa się w porze pomiędzy posiłkami. 
Przysmaki mogą też robić dosłownie za uciekającą ofiarę – rzucanie ich po 
domu to świetny sposób na nakłonienie kota do biegania i chwytania zdoby-
czy. Niech poczuje się spełnionym łowcą!

Dobrze jest też co jakiś czas wymieniać zabawki jedne chowając, a drugie 
wyjmując z ukrycia – to powoduje, że kot dłużej wykazuje nimi zaintereso-
wanie i chętniej podejmuje interakcję. W końcu w naturalnych warunkach 
jego środowisko jest bardzo urozmaicone, dobrze jest więc odtwarzać to 
w domu.

Szczęśliwy, wybawiony kot to jednocześnie szczęśliwy (i często wyspany) 
Opiekun. Dlatego serdecznie polecam przyjrzeć się temu jakie zabawki pre-
ferują Wasze koty i wykorzystać tę wiedzę w codziennych sesjach, by wspól-
ne życie stało się jeszcze lepsze.

Autor: tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk
– technik weterynarii, behawiorystka kotów, zoodietetyk psów 
i kotów, autorka poradnika „Co jest, kocie?” oraz SuperQuizu 

KOTY. Od 2012 roku pomaga kocim opiekunom w rozwiązywaniu 
problemów behawioralnych, działając pod marką kocibehawio-
ryzm.pl. Przez 7 lat była wolontariuszką kociej fundacji, prowa-
dziła też dom tymczasowy i szpitalik dla kotów wolno żyjących. 

Publikuje swoje artykuły w prasie branżowej oraz w magazynach 
dla opiekunów zwierząt. Współpracuje z Fundacją Barfne Kore-

petycje popularyzując zdrowe żywienie kotów. Prowadzi też szko-
lenia dla kocich opiekunów, wolontariuszy i służb ratunkowych 

z zakresu behawioru oraz pierwszej pomocy. Prywatnie opiekunka 
4 odratowanych kotów.

Adres strony - www.kocibehawioryzm.pl



5

Kości w diecie BARF  
– aspekt behawioralno – żywieniowy.

Kości są jednym z podstawowych elementów diety BARF. Choć owiane złą sławą 
nie powinniśmy z nich rezygnować. Oprócz dobrotliwych aspektów dietetycznych 
pełnią też funkcje higieniczne i behawioralne. Należy jednak pamiętać, że nie każ-
da kość nadaje się do podania, a nie każdy pies czy kot umie prawidłowo jeść kości.
Kiedy możemy podawać kości?
Kości są niezbędnym elementem diety BARF. Są źródłem dobrze przyswa-

jalnego wapnia i fosforu, zawierają sód, potas, cynk i magnez. Szpik zawiera 
kwasy omega 3, witaminy A, D, E, K. Są niezbędne do prawidłowego roz-
woju psa, a także poprawnego funkcjonowania organizmu. W BARFie po-
dajemy około 15% kości (wartość ta przedstawia same kości, nie kości wraz 
z otulającym je mięsem). Oczywiście dokładną ich ilość ustalamy w oparciu 
o obserwacje zwierzęcia, jego stolców oraz o wyniki badań. Kości nie należy 
podawać psom i kotom karmionym 
karmami komercyjnymi, zwłaszcza 
karmami suchymi. Organizm psa/
kota na suchych karmach może nie 
być wystarczająco przygotowany, 
aby w odpowiedni sposób strawić 
kość, co może prowadzić do poważ-
nych konsekwencji zdrowotnych. 
Pamiętajmy też, że gotowe karmy są 
w pełni zbilansowane i podawanie 
nadprogramowych kości w diecie 
może prowadzić do zaburzenia go-
spodarki wapniowo-fosforowej. Podając kości musimy bacznie obserwować 
zwierzę i sposób w jaki je je. Cześć psów i kotów je zbyt łapczywie. Nie gryzą 
zbyt dokładnie, połykają za duże kawałki. Jeśli zaobserwujemy takie zacho-

wanie u naszego zwierzaka, spróbujmy nauczyć go jeść kości początkowo 
trzymając je w ręce i kontrolując szybkość zjadania. Jeśli mimo tego pies 
lub kot będzie jadł kości w sposób nieprawidłowy, zrezygnujmy z nich na 
rzecz innego źródła wapnia jak mączka kostna, mączka ze skorupek jaj czy 
cytrynian wapnia.

Jakie kości podajemy psu?
Wybierając kości dla naszych podopiecznych zawsze wybierajmy te, któ-

re otulone są warstwą mięsa, takie jak np. skrzydełka, udka, szyjki. Musimy 
również dopasować wielkość kości 
do wielkości i możliwości naszego 
zwierzęcia. Unikamy kości łysych, 
zbyt dużych oraz zbyt małych. Zbyt 
małe mogą nie zostać prawidłowo 
pogryzione, zbyt duże mogą dopro-
wadzić m.in. do połamania zębów. 
Kości zawsze muszą być surowe. 
Gotowane, pieczone mogą stanowić 
śmiertelne niebezpieczeństwo, po-
nieważ łamią się na ostre kawałki, 
które mogą spowodować m.in. per-

foracje jelit, a w konsekwencji nawet śmierć. Z tego samego powodu nie 
podajemy nigdy kości łysych. Nie polecam też podawania kości pod naszą 
nieobecność. Nawet doświadczone, barfne zwierzę może nie poradzić sobie 

Gryzienie kości przez psa czy kota daje 
również wiele korzyści behawioralnych. 

Zaspokaja naturalną potrzebę 
gryzienia.
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z kością i potrzebować pomocy. Osobiście przeżyłam dwie takie sytuacje. 
Raz „pacjentem” był mój pies, a raz kot. Dexter, alaskan malamute, który 
nigdy nie miał problemów z jedzeniem kości raz odgryzł kawałek tak nie-
fortunnie, że kość utknęła mu przy górnym podniebieniu pomiędzy zębami. 
Przybiegł do mnie z otwartym pyskiem. Kość została wyjęta natychmiast, 
jednak gdyby nikogo nie było w domu pies narażony byłby na dyskomfort 
i poranienie pyska. Druga sytuacja zdarzyła się mojej kotce. Jako maluch 
Mysia jadła skrzydełko kurze, którym się zakrztusiła. Na szczęście nic się nie 
stało, kotka poradziła sobie sama, ale ta sytuacja uświadomiła mi, że gdy-
by zakrztuszenie było poważniejsze, a nikogo nie byłoby w domu mogłoby 
dojść do nieszczęścia. 

Naturalna szczoteczka do zębów.
Kości w diecie kota czy psa to nie tylko wspaniałe źródło wapnia, ale i na-

turalna szczoteczka do zębów. Wbrew powszechnej opinii to nie sucha kar-
ma czyści zębów. Duży kawałek mięsa, poprzerastany, często żylasty czy 
właśnie mięsna kość będzie idealna do czyszczenia zębów. Zwierzę musi się 
sporo napracować, gryźć i żuć by ją zjeść, co pozwala na ścieranie płytki na-
zębnej i zapobiega lub spowalnia narastanie kamienia nazębnego.

Kości a aspekt behawioralny.
Gryzienie kości przez psa czy kota daje również wiele korzyści behawioral-

nych. Zaspokaja naturalną potrzebę gryzienia. Potrzeba ta jest szczególnie 
silna u szczeniaków i młodych psów, wiąże się ona początkowo z wyrasta-
niem zębów, później z ich zmianą, jak również z potrzebą poznawania świata. 
Potrzebę gryzienia, choć wydaje się, że nie aż tak rozwiniętą mają również 
koty. Aby uniknąć pogryzionych butów czy torebek warto podać do zabawy 
mięsną kość. Należy przy tym pamiętać, że taka kość musi spełniać opisa-
ne wyżej warunki. Zawsze musi być dostosowana do wielkości i możliwości 
zwierzęcia, być otulona warstewką mięsa i koniecznie być surowa. Gryzie-
nie wzmaga produkcje serotoniny, dzięki czemu nasze zwierzę będzie miało 
wspaniałe samopoczucie, poczucie uspokojenia i szczęścia. Gryzienie i żucie 
jest również naturalnym sposobem na rozładowanie napięcia, stresu czy fru-
stracji. Różne rodzaje aktywności i stymulacji są niezbędne dla utrzymania 

prawidłowego psychofizycznego funkcjonowania organizmu zwierzęcia. 
Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu, nauki, zabawy 
i zaspokojenie potrzeby gryzienia. 

Posumowanie
Kości mimo iż budzą wiele kontrowersji są bardzo istotnym elementem die-

ty BARF, a także pomocnym narzędziem w zaspokojeniu naturalnej potrzeby 
gryzienia zwierzęcia. Aby nie stanowiły niebezpieczeństwa zawsze musimy 
dopasować kość do możliwości danego psa czy kota. Nie sugerujemy się 
tym, ze zwierzę znajomych zjadło kości z niedzielnego obiadu i nic mu się nie 
stało. Po prostu miało szczęście. Nasz pupil takiego szczęścia mieć nie musi. 
Codziennie do klinik weterynaryjnych trafiają zwierzęta z problemami ukła-
du przewodu pokarmowego spowodowanymi podaniem nieprawidłowych 
kości. Stąd też tyle niepochlebnych opinii o tym składniku diety. Nie należy 
się jednak go bać czy wykluczać z barfnej diety. Po prostu musimy zachować 
zdrowy rozsądek i z rozwagą wybierać kości dla naszych podopiecznych.

Autor: Ewa Salwerowicz-Skoczylas
Dietetyk psów i kotów, pasjonatka żywienia metodą BARF. 

Współtwórczyni projektu BARFNE KORPETYCJE. Opiekunka 
dwóch dachowych kocich przybłęd – Mysi i Florka.

R E K L A M A

Naturalnie,
zdrowo,
BARFnie!
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Informacja o chorobie nowotworowej zwierzęcia dla każdego właściciela jest za-
skoczeniem, po usłyszeniu której jego świat staje na głowie. Nowotwór staje się 
wówczas największym wyzwaniem zarówno dla właścicieli, jak i samych zwierząt, 
z którym wspólnie muszą stoczyć walkę.

Pierwsze pytania, jakie cisną się do głowy właścicieli po usłyszeniu diagno-
zy dotyczą: rodzaju nowotworu rozpoznanego u ich zwierzęcia, możliwości 
skutecznego leczenia, możliwości łagodzenia cierpienia zwierzęcia. 

Innym częstym pytaniem zadawanym sobie przez właścicieli jest „Czy mo-
głem coś zrobić by temu zapobiec?

Nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przygotować się na chorobę, jak 
i nie możemy się również przygotować na późniejszy rozwój sytuacji. 

Nie da się zapobiec chorobie, jednak wczesne jej wykrycie zdecydowanie 
zwiększa szanse na wyleczenie. Profilaktyka i badania przesiewowe w kie-
runku chorób nowotworowych powinny więc dotyczyć już bardzo młodych 
psów. 

Skąd się bierze rak? 
Choroba nowotworowa nie jest 

rzadkim zjawiskiem. Tak samo jak 
u ludzi, u psów wraz z wiekiem zwięk-
sza się prawdopodobieństwo, iż wy-
kryta zmiana będzie złośliwa. Postęp 
medycyny pozwala nam obecnie żyć 
dłużej, przez co im jesteśmy starsi, 
tym większe jest prawdopodobień-
stwo zachorowania na nowotwór. 
Odnosi się to także do czworono-
gów, aczkolwiek należy mieć świadomość, że w ich przypadku możemy pod-
jąć pewne działania, by zapobiec rozwojowi choroby nowotworowej. 

Zbilansowana, różnorodna oraz przystosowana do wieku dieta wraz z ak-
tywnym stylem życia, służą niewątpliwie całej rodzinie. Ograniczenie od-
działywania na zwierzęta pewnych bodźców zewnętrzny (np. ekspozycji na 

dym papierosowy), przyczynia się również do zmniejszenia ryzyka zachoro-
wania na nowotwór.

Wiele zwierząt wykazuje predyspozycje rasowe i genetyczne determinują-
ce częstsze zapadanie na określony typ nowotworu. U przedstawicieli takich 
ras regularne badania przesiewowe powinny być obowiązkowe. 

Czym jest nowotwór?
Nowotwór  rozwija się w trakcie naturalnych procesów podziału komór-

kowego. Każdego dnia w ciele zwierzęcia dzielą się komórki. W podziałach 
tych mogą występować błędy, wywołane działaniem czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Do zewnętrznych zaliczamy: substancje rakotwórcze 

np.: tytoń, które mogą hamować 
podziały komórek. Równie groźne 
dla zwierząt, jak i dla człowieka jest 
promieniowanie. Najbardziej znanym 
jest promieniowanie słoneczne - eks-
pozycja niepigmentowanej skóry na 
słońce, może być czynnikiem induku-
jącym nowotworzenie .

Wewnętrzne błędy w podziałach 
komórkowych mogą pojawiać się 
spontanicznie. Im starszy pies, tym 
większe prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia. Tłumaczy to dużą zapadalność na choroby nowotworowe 
zwierząt starszych. 

Organizm może sam bronić się przed następstwem błędnych podziałów 
komórek. Wadliwe komórki zostają rozporoszone przez system immuno-
logiczny i zniszczone. Komórki rakowe mają zdolność chowania się przed 

Nie jesteśmy w żaden sposób w stanie 
przygotować się na chorobę, jak i nie 
możemy się również przygotować na 

późniejszy rozwój sytuacji. 

Zwiększ szanse
by wygrać z rakiem
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systemem immunologicznym. W fachowym języku proces ten nazywa się 
mechanizmem ucieczki. Gdy dojdzie do takiego zjawiska nie jest możliwe 
skuteczne zwalczenie choroby nowotworowej. 

Jedną ze składowych układu immunologicznego organizmu są komórki 
dendrytyczne, odpowiedzialne za uruchomienie swoistej odpowiedzi immu-
nologicznej - ich głównym zadaniem jest rozpoznanie wadliwych komórek. 

Przez to, że komórki rakowe maskują swoją obecność, komórki dendry-
tyczne nie są wytwarzane w ich sąsiedztwie. Tym samym komórki te przesta-
ją spełniać swoje funkcje, nie identyfikując nowo powstałych komórek, jako 
rakowych, a co za tym idzie nie ostrzegają układu immunologicznego przed 
patologią. Nie dochodzi do pobudzenia układu immunologicznego, a komór-
ki patologiczne mają możliwość nieograniczonego podziału, co prowadzi do 
rozwoju nowotworu. 

Sposobem na pobudzenie nieaktywnego układu immunologicznego, jest 
pozyskiwanie komórek dendrytycznych w warunkach laboratoryjnych z krwi 
chorego zwierzęcia. Uzyskane tą drogą, komórki mają możliwość rozpozna-
nia i zwalczania komórek rakowych. Po podaniu ich zaatakowanemu orga-
nizmowi, system immunologiczny dostaje informacje o „wadliwych” komór-
kach i sam jest w stanie reagować, by przywrócić równowagę organizmu.

Czy można zapobiec rozwojowi nowotworu?
Istnieje niewiele sposobów hamowania namnażania się komórek nowo-

tworowych, dlatego też tak ważne jest wczesne jego rozpoznanie. Wczesna 
diagnoza zwiększa możliwości leczenia. 

Kluczem do sukcesu jest profilaktyka. W zależności od wieku, zwierzęta 
powinny być okresowo poddawane określonym badaniom diagnostycznym. 
U młodych osobników, bez większych problemów zdrowotnych i bez wcze-
śniejszej historii choroby, wystarczą badania raz do roku. U starszych bada-
nia powinny być wykonywane częściej. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
predyspozycje rasowe do wystąpienia określonych procesów nowotworo-
wych oraz na fakt, czy nowotwory notowano u osobników spokrewnionych 
z danym zwierzęciem. Badania tego typu wykonywane są zazwyczaj przez 
lekarza weterynarii.

Istotnym jest, by panel badań np. badań krwi, był jak najszerszy. Możemy 
wówczas zyskać pełną informację o stanie zdrowia psa - uzyskujemy pe-
łen obraz stanu narządów wewnętrznych, od wątroby przez śledzionę aż po 
nerki. Dzięki badaniom krwi możemy również uzyskać informację o toczą-
cym się stanie zapalnym w organizmie. Jest to pierwsza informacja, która 

powinna wzbudzić naszą czujność. Stany zapalne są bowiem typową reakcją 
obronną na rozwijającą się chorobę, również nowotworową.

Innym ważnym badaniem przeprowadzanym na etapie wczesnej diagnozy 
jest analiza moczu. Bezpośrednio przyczynia się ono do wykrycia nowotwo-
ru  pęcherza moczowego. 

Kolejnymi, obok badania krwi, istotnymi badaniami wykorzystywanymi 
w diagnostyce nowotworowej, pozwalającymi na ocenę budowy narządów 
wewnętrznych są badania radiologiczne i ultrasonograficzne. Dzięki nim 
możliwa jest ocena wątroby, nerek i śledziony, układu pokarmowego, serca 
i płuc. Techniki obrazowania umożliwiają stosunkowo łatwo rozpoznać i zlo-
kalizować zmiany w strukturze narządów wewnętrznych, a także wykazać 
obecność płynu w jamach ciała.

W przypadku, gdy w badaniu obrazowym stwierdzona zostanie niepożą-
dana zmiana w narządzie wewnętrznym, wskazanym jest pobranie jej próbki 
do badania cytologicznego, lub histopatologicznego, na podstawie których 
to wyników możliwym będzie określenie czy mamy do czynienia z nowotwo-
rem złośliwym, czy łagodnym.

Wstępne rozpoznanie procesu nowotworowego potwierdzone może być 
tomografią komputerową, lub rezonansem magnetycznym pozwalającymi na 
uzyskanie dokładniejszego obrazu zmian w narządach wewnętrznych.  Dla 
bezpieczeństwa i komfortu czworonoga, badania te przeprowadzane są pod 
narkozą.  

Jeżeli zdecydujemy się na tego typu diagnostykę, lekarz weterynarii będzie 
miał wystraczająco dużo  informacji, by zdecydować o kolejnych krokach po-
stępowania z pacjentem. Dalszym etapem po ustaleniu rodzaju nowotworu 
i jego stadium rozwoju, jest opracowanie planu odpowiedniej terapii, która 
w dużej mierze zależy od ogólnego stanu zwierzęcia (wieku pacjenta, innych 
chorób współistniejących).

Istotne zmiany w zachowaniu psa 
Zmiany w zachowaniu psa mogą sygnalizować chorobę nowotworową. 

Dlatego bardzo ważne jest by obserwować pupila i reagować na zmiany jego 
zachowania. W przypadku zwierząt starych często słyszy się stwierdzenia:

„Myślałam, że zachowuje się tak bo jest stary” lub „on już się zachowuje tak 
od jakiegoś czasu, ale nie jest już z tych najmłodszych”. 

Często tego typu spostrzeżenia właścicieli i zmiana zachowania zwierząt 
są efektem zaawansowanego stadium choroby nowotworowej u tych ostat-
nich.

Nie powinniśmy ignorować spadku aktywności naszego zwierzęcia pod-
czas zabawy lub spacerów oraz nagłej zmiany jego zwyczajów żywienio-
wych. 

Obok zmian w zachowaniu również wiele innych objawów może przema-
wiać za chorobą nowotworową jak:

• zmiany zachowania się przy jedzeniu – utrata apetytu, w rzadkich 
przypadkach  (np. w chorobach wątroby ) nadmierny apetyt,

• wzmożone  pragnienie,
• zmiana sylwetki –wzdęty brzuch,
• postępująca utrata masy ciała (grzbiet bądź żebra dziwnie odstają od 

reszty tułowia)
• długotrwałe biegunki,
• częste oddawanie moczu,
• osłabienia, nudności i napady drgawek

Istnieje niewiele sposobów hamowania 
namnażania się komórek 

nowotworowych, dlatego też tak 
ważne jest wczesne jego rozpoznanie. 
Wczesna diagnoza zwiększa możliwości 

leczenia. 
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Nawet nieznaczne zmiany w zachowaniu czworonoga mają dużą wartość 
diagnostyczną.

Codzienne przebywanie w towarzystwie zwierzęcia powoduje, że może-
my zbagatelizować subtelne objawy i zaburzenia chorobowe, pozwalając 
na powolny rozwój choroby. Sytuację taką najlepiej obrazuje następujący 
przykład: często zdarza się nam trochę przytyć, nasz partner prawdopodob-
nie tego nie zauważy natomiast znajomy, z którym widzimy się na kawie po 
dłuższej przerwie wychwyci tą zmianę od razu. Dokładnie tak samo wygląda 
codzienne życie z naszym psem, u którego  możemy nie wychwycić stopnio-
wych zmian.

By mieć lepszy obraz stanu zdrowia naszego pupila, warto prowadzić 
dziennik tygodniowych obserwacji. Istotne jest by zapisywać w nim takie 
informacje jak: zachowanie psa podczas pobierania karmy, częstotliwość 
i wielkość spożywanych posiłków, częstotliwość oddawania moczu, nasta-
wienie do codziennej aktywności. Tego typu notatki są przydatne podczas 
wizyt weterynaryjnych. Na ich podstawie łatwiej określić kiedy zaczęły się 
zmiany (odstępstwo od normy) w zachowaniu, i mogą być pomocne w posta-
wieniu dokładniejszej diagnozy i w rokowaniu. 

Z reguły wystarczające jest prowadzenie tygodniowego dziennika obser-
wacji. Jeśli jednak niepokoją nas dziwne zachowania zwierzęcia, a dodatko-
wo ma ono obciążenia i predyspozycje do danej choroby warto jest prowa-
dzić bardziej precyzyjne zapiski. 

 Im wcześniej tym lepiej.
Decydujący dla rokowania, także w chorobach nowotworowych, jest czas. 

Istotność tego czynnika wzmacnia fakt, że pies jest zdany jedynie na naszą 
pomoc.

Nasi czworonożni przyjaciele, żyją krócej niż ludzie. W związku z tym de-
cyzja o zabiegu/ wdrożeniu leczenia powinna być natychmiastowa. ¼ roku 
u człowieka to dwa tygodnie w życiu psa. Szybka reakcja i właściwa decyzje 
właściciela są więc kluczowe by maksymalnie wydłużyć życie zwierzęcia. 
Oczywiście możliwości wyleczenia są bardzo silnie związane ze stopniem 
zaawansowania choroby.

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym wcześniej można podjąć 
leczenie, dzięki czemu szanse na lepsze i dłuższe życie i spędzenia wielu 
cudownych chwil psa z rodziną,  znacznie wzrastają. 

Decydujący dla rokowania, także 
w chorobach nowotworowych, jest czas. 

Istotność tego czynnika wzmacnia 
fakt, że pies jest zdany jedynie na 

naszą pomoc.

Autor: Dr Thomas Grammel
Lekarz Weterynarii  w Osterode am Harz

Założyciel  Kliniki Weterynaryjnej w Osterode am Harz
Współtwórca projektu PetBioCell (www.petbiocell.com)

Specjalizuje się w Immunoonkologii. 

R E K L A M A

Doskonałe wsparcie
w żywieniu pacjentów onkologicznych.
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Niezwykłe 
właściwości 

CYNKU
Cynk (Zn) jest mikroelementem działającym jako aktywator ponad 200 enzymów, w tym 
regulujących metabolizm kwasów nukleinowych (4). Cynk jest niezbędny do prawidło-
wego rozwoju narządów limfoidalnych oraz aktywności leukocytów (heterofile, bazofile, 
monocyty, limfocyty T i limfocyty B), zapewnia prawidłowy przebieg procesów immuno-
logicznych (14) i wpływa na system antyoksydacyjny (12). Pełni ważną funkcję w zwal-
czaniu stanów zapalnych, polepszając gojenie się ran i utrzymując integralność tkanki 
nabłonkowej (20), wpływa na rozwój jelit i/lub ich regenerację podczas i po przebyciu 
stanów zapalnych (11).

Nieorganiczne formy Zn są stosowane od wielu lat w profilaktyce i lecz-
nictwie (12). Znaczenie cynku podawanego w formie tlenku zostało dość 
dobrze poznane w rozwoju i funkcjonowaniu jelita. Wykazano, że ZnO regu-
luje wydzielanie peptydów mózgowo-jelitowych, które stymulują spożycie 
paszy, a zwiększając stężenie greliny w surowicy krwi, zwiększa uwalnianie 
enzymów do światła jelita. Zwiększa produkcję białek antybakteryjnych 
przez komórki krypt jelitowych, skraca czas trwania procesów mitotycznych 
(3) oraz korzystnie wpływa na regenerację nabłonka jelitowego (1), wpływa 
na utrzymanie struktury i integralności oraz funkcji bariery jelitowej przez 
regulację powstawania połączeń ścisłych i stref przylegających komórek 
błony śluzowej jelita (5, 10, 16). Tlenek cynku pobudzając wzrost nabłonka, 
zwiększa grubość błony śluzowej oraz długość i szerokość kosmków, zwięk-
szając ekspresję jelitowego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF 1) 
i jego receptorów. ZnO wzmacnia barierę jelitową także poprzez zmniej-

szenie przepuszczalności międzykomórkowej. Ten efekt jest konsekwencją 
zwiększonej ekspresji białek połączeń ścisłych błony przypodstawnobocz-
nej w jelicie cienkim. Zwiększa ekspresję okludyny i ZO-1 (16). Redukując 
wydzielanie jonów do światła jelita, zwiększa resorpcję wody i zapobiega 
biegunce. Stabilizuje jelitową florę bakteryjną (19, 21) przez wpływ na meta-
boliczną aktywność bakterii. Zapobiega przywieraniu patogennych bakterii 
(E. coli i Enterococcus spp.) do kosmków jelitowych i ich translokacji w krez-
kowych węzłach chłonnych jelita cienkiego. Ponadto redukuje liczbę Clostri-
dium perfringens. 

Działanie immunomodulujące ZnO polega głównie na zmniejszeniu uwal-
niania prozapalnej histaminy poprzez hamowanie proliferacji, zmniejszeniu 
aktywacji i liczby komórek tucznych. Efektem działania ZnO jest również 
zmniejszenie ilości cytokin prozapalnych jak IL-8 i TNF alfa oraz uwalniania 
prostaglandyn i leukotrienów. 

– ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na jamę ustną psów i kotów
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Działanie antybakteryjne ZnO podanego w formie nanocząstek (NanoZ-
nO) zależy od ich wielkości i kształtu. Uważa się, że aktywne formy tlenu, 
generowane przez te cząstki mogą być głównym mechanizm ich aktywności 
przeciwbakteryjnej. NanoZnO uwalnia jony, które reagują z grupami tiolo-
wymi (-SH) białek na powierzchni otoczki bakteryjnej. Ponadto przenika do 
środka bakterii i wchodzi w reakcję z fosforem lub siarką obecnymi w DNA 
bakterii. Wpływa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne jak i spory. Wy-
kazano przeciwbakteryjne działanie w stosunku do: C. jejuni, S. typhimurium, 
K. pneumoniae, E. coli, L. monocytogenes, V. cholerae. Obecność NanoZnO ha-
muje adhezję bakterii do powierzchni, utrudniając tworzenie się biofilmu. 
Zapobiega spadkowi glutationu (GHS) podczas stresu oksydacyjnego wywo-
łanego przez infekcje.

Wpływ cynku na jamę ustną psów i kotów
Z badań Clarke (2) wynika, iż cynk stosowany w formie żelu  zawierające-

go askorbinian cynku znacznie ogranicza rozwój flory bakteryjnej w jamie 
ustnej kotów, odpowiedzialnej za rozwój zapalenia dziąseł. Czterdziesto-
dwudniowymi obserwacjami objęto dwie grupy kotów (badana i kontrolna), 
w których u zwierząt stosowano askorbinan cynku (grupa badana), lub płyn 
fizjologiczny (grupa kontrolna). Koty 
obu grup badano klinicznie w odstę-
pach dwutygodniowych zwracając 
uwagę na: formowanie się płytki 
nazębnej, obecność nieprzyjemnego 
zapachu z jamy ustnej, stan dziąseł. 
W dniu 0 i 42 trwania doświadczenia 
wykonano badanie bakteriologiczne 
wymazów z dziąseł w kierunku bak-
terii tlenowych oraz beztlenowych. 
W grupie zwierząt, u których stoso-
wano askorbinian cynku, w porówna-
niu do grupy kontrolnej stwierdzono 
mniejszego stopnia odkładanie się 
płytki  nazębnej, zmniejszenie czę-
stotliwości pojawiania się zapaleń 
dziąseł, a także w badaniach mikro-
biologicznych zmniejszoną liczbę 
bakterii beztlenowych izolowanych 
z wymazów z jamy ustnej. Nie stwierdzono natomiast różnic pomiędzy grupą 
badaną, a kontrolną w odniesieniu do ograniczenia nieprzyjemnego zapachu 
z jamy ustnej. Obserwacje te wskazują, iż preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej oparte na cynku znacznie ograniczają możliwość rozwoju stanu zapalne-
go w jej obrębie, w porównaniu do zwierząt, u których takowa profilaktyka 
nie jest prowadzona.

Wytyczne Australian Veterinary 
Association opracowane przez dr 
Tarę Cashman (9) wskazują na sole 
cynku jako skuteczne substancje 
stosowane w profilaktyce i lecze-
niu infekcji bakteryjnych jamy ust-
nej u małych zwierząt. Zarówno 
askorbinian cynku, jak i  glukonian 
cynku przyczyniają się do ogra-
niczenia namnażania się drobno-
ustrojów w jamie ustnej zwierząt, 
konsekwencją czego jest ograni-
czenie nieprzyjemnego zapachu 
z pyska (blokowane jest uwalnia-
nie związków siarkowych przez 
bakterie jamy ustnej). Glukonian 
cynku blokuje odkładanie się płyt-
ki nazębnej oraz zapobiega for-
mowaniu się kamienia nazębnego, 
a w preparatach skojarzonych na-
sila działanie cholrheksydyny 

Z kolei askorbinian cynku sty-
muluje produkcję kolagenu, dzięki 
czemu przyspieszone jest gojenie 
ubytków w jamie ustnej. Taka wła-
ściwość wykorzystywana jest m in 
w leczeniu wspomagającym (te-
rapii prednizolonem) przypadków 
wrzodziejącego zapalenia jamy 
ustnej na tle czynników zakaźnych 
u kotów takich jak wirus białaczki 
(FeLV), wirus niedoboru immuno-
logicznego (FIV), czy kaliciwirus 

kotów (FCV) (18).
Podobny mechanizm działania cynku obserwowano także u psów. Howell 

i wsp (7,8) badali wpływ stosowania sulfadiazyny z solą cynkową (ZnSD) orz 
srebrnej sulfadiazyny (AgSD) na ograniczenie tworzenia się płytki nazębnej 
oraz redukcję nasilenia stanu zapalnego dziąseł u psów rasy beagle. Obser-
wacjami czternastotygodniowymi objęto psy, u których wywoływano zapa-
lenie dziąseł oraz prowokowano powstawanie płytki nazębnej. Następnie 
u części pacjentów dwa razy dziennie stosowano miejscowo 3% sól cynkową 
sulfadiazyny, zaś u czterech zwierząt kontrolnych stosowano żel placebo. Po 
dwóch tygodniach leczenia, u psów z grupy badanej obserwowano znaczne 
ograniczenie stanu zapalnego dziąseł oraz ograniczenie krwawień z dziąseł 
w porównaniu z grupą kontrolną. Także rozwój płytki nazębnej w grupie ba-
danej został istotnie zahamowany w porównaniu do grupy kontrolnej.

Podobne rezultaty uzyskali Richtey i wsp (15), którzy objęli obserwacja-
mi 21 psów z zapaleniem dziąseł. Autorzy w leczeniu tego stanu stosowali 
chlorek cetypirydyny w stężeniu 0,05%, lub chlorek cetylpirydyny w stęże-
niu 0,05% łącznie z chlorkiem cynku. Siedmiotygodniowa terapia zarówno 

samym chlorkiem cetylpirydyny, jak 
i chlorkiem cetylpirydyny z chlorkiem 
cynku przyczyniła się do zmniejsze-
nia nasilenia stanu zapalnego dziąseł 
oraz redukcji płytki nazębnej, nato-
miast przebarwieniom zębów oraz 
gromadzeniu się kamienia nazębnego 
zapobiegał jedynie chlorek cetylpiry-
dyny łącznie z chlorkiem cynku.

Skuteczność cynku w zapobieganiu 
chorobom przyzębia i błony śluzowej 
jamy ustnej został potwierdzony tak-
że u szczurów (13). W jednym z ba-
dań szczury rasy Sprague-Dawley 
podzielono na dwie grupy, z których 
jedna (grupa I) żywiona była karmą 
z niedoborem cynku, podczas, gdy 
grupa druga otrzymywała dietę za-
wierającą cynk. U zwierząt obu grup 

oceniano stan błony śluzowej jamy ustnej, określano wskaźnik dziąsłowy 
oraz wskaźnik  płytki nazębnej. Pierwsze różnice pomiędzy grupami noto-
wano 10-16 dnia eksperymentu. W grupie szczurów otrzymujących cynk 
wartości wskaźnika płytki nazębnej oraz wskaźnika dziąsłowego były niższe. 
Dodatkowo u osobników grupy pierwszej notowano skłonności do hiperke-
ratozy grzbietowej powierzchni języka. Uzyskane wyniki wskazują, iż niedo-

Z badań Clarke (2) wynika, iż 
cynk stosowany w formie żelu  

zawierającego askorbinian cynku 
znacznie ogranicza rozwój flory 

bakteryjnej w jamie ustnej kotów, 
odpowiedzialnej za rozwój zapalenia 

dziąseł.
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bór cynku jest istotnym czynnikiem predysponującym do rozwoju chorób 
jamy ustnej oraz przyzębia.

Identyczne badania do przedstawionych powyżej na szczurach rasy Wistar 
przeprowadzili Seyedmajidi i wsp (17). Uzyskane wyniki były analogiczne jak 
w doświadczeniu Orbaka i wsp. (13). U osobników karmionych dietą zawie-
rająca cynk, wskaźnik dziąsłowy oraz wskaźnik płytki nazębnej był niższy. 
Dodatkowo poziom Zn w surowicy tych zwierząt był wyższy, aniżeli w grupie 
kontrolnej. U zwierząt żywionych karmą z niedoborami cynku obserwowano 
powstawanie owrzodzeń na dnie jamy ustnej, co jest potwierdzeniem na to, 
że cynk bierze udział w syntezie kolagenu, a niedobór tego pierwiastka w or-
ganizmie może skutkować ubytkami błony śluzowej w jamie ustnej.

Przedstawiony powyżej przegląd piśmiennictwa wskazuje, iż cynk wykazu-
je działanie wielopłaszczyznowe, a w odniesieniu do jamy ustnej skutecznie 
zapobiega rozwojowi stanom zapalnym śluzówki jamy ustnej oraz przyspie-
sza ich leczenie, a także skutecznie zapobiega formowaniu się płytki nazęb-
nej. Obok tych właściwości dodatkowo podkreślić należy także skuteczność 
soli cynku organicznego w zapobieganiu halitozie (nieprzyjemny zapach 
z pyska). Cynk organiczny zawiera chelatowy związek cynku, który ma uni-
kalną zdolność́ do łączenia się̨ ze związkami zawierającymi siarkę̨. Własności 
tej nie posiadają̨ nieorganiczne związki cynku. Sole cynku poprzez wejście 
w reakcję ze związkami siarki odpowiedzialnymi za przykry zapach poma-
gają̨ likwidować przyczynę̨ powstawania nieświeżego oddechu. Skutecznie 
obniżają̨ poziom lotnych związków siarki i hamują̨ ich powstawanie. Cynk 
organiczny jest nietoksyczny i może być́ stosowany długotrwale. Nie dość́, 
że zapobiega odkładaniu się̨ kamienia nazębnego, to przeciwdziała mecha-
nizmom adsorpcyjnym i hamuje aktywność́ enzymów biorących udział w po-
wstawaniu płytki nazębnej. Cynk nie powoduje przebarwień́, ani nalotu na 
zębach. Nie wpływa również̇ szkodliwie na śluzówkę (6). Wszystko to razem 
sprawia, iż preparaty oparte na bazie tego pierwiastka nadają się idealnie 
do pielęgnacji jamy ustnej zarówno ludzi jak i zwierząt. Zaznaczyć jednak 
należy, że skuteczność leczenia wszystkich omawianych powyżej zaburzeń 
(stanów zapalnych dziąseł, halitozy itd.) będzie wysoka jedynie wtedy, gdy 
aplikacji preparatów cynkowych towarzyszyć będzie postępowanie mające 
na celu eliminację ich przyczyn (usunięcie korzeni zębów i kamienia nazęb-
nego, dokładne oczyszczanie zębów oraz przestrzeni międzyżebrowych).

Piśmiennictwo:
1. Cario E., Jung S., Harder D’Heureuse J., Schulte C., Sturm A., Wie-

denmann B., Goebell H., Dignass A.U.: Effects of exogenous zinc sup-
plementation on intestinal epithelial repair in vitro. Eur. J. Clin. Invest. 
2000, 30, 419-428.

2. Clarke D.E.: Clinical and microbiological effects of oral zinc ascorbate 
gel in cats J. Vet. Dent 2001, 18, 177-183.

3. Duff M., Ettarh R.: Crypt cell production rate in the small intestine 
of the zinc-supplemented mouse. Cells Tissues Organs. 2002;172, 
21-8.

4. Evans P., Halliwell B.: Micronutrients: oxidant/antioxidant status. Br. 
J. Nutr. 2001, 85 Suppl 2, 67-74.

5. Finamore A., Massimi M., Conti Devirgiliis L., Mengheri E.: Zinc de-
ficiency induces membrane barrier damage and increases neutrophil 
transmigration in Caco-2 cells. J. Nutr. 2008, 138, 1664-1670.

6. Gwinner R.: Halitoza- powszechna choroba jamy ustnej. Farmaceu-
tyczny Przegląd Naukowy. 2007, 7, 32-34.

7. Howell T.H., Reddy M.S., Weber H.P., Li K.L., Alfano M.C., Vogel R., 
Tanner A.C., Williams RC.: Sulfadiazines reduce gingivitis and plaque 
formation in beagle dogs. J. Clin. Periodontol. 1990, 17, 734-737.

8. Howell T.H., Reddy M.S., Weber H.P., Li K.L., Alfano M.C., Vogel R., 
Tanner A.C., Williams RC.: Sulfadiazines prevent plaque formation 
and gingivitis in beagles. J. Periodontal. Res. 1990, 25, 197-200.

9. http://www.ava.com.au/sites/default/files/AVA_website/pdfs/
NSW_Division/Dental%20Homecare.pdf

10. Lambert J.C., Zhou Z., Wang L., Song Z., McClain C.J., Kang Y.J.: Pre-
servation of intestinal structural integrity by zinc is independent of 
metallothionein in alcohol-intoxicated mice. Am. J. Pathol. 2004, 
164, 1959-1966.

11. MacDonald R.S.: The role of zinc in growth and cell proliferation. J. 
Nutr. 2000, 130, 1500-1508.

12. Mwangi S.J., Timmons T., Ao M., Paul L., Macalintal A., Pescatore A., 
Cantor M., Ford M., Dawson K.A.:. Effect of zinc imprinting and repla-
cing inorganic zinc with organic zinc on early performance of broiler 
chicks. Poult. Sci. 2017, 96, 861-868.

13. Orbak R., Kara C., Ozbek E., Tezel A., Demir T.: Effects of zinc defi-
ciency on oral and periodontal diseases in rats. J. Periodontal Res. 
2007, 42, 138-143.

14. Prasad A.S., Bao B., Beck F.W., Sarkar F.H.: Zinc-suppressed inflam-
matory cytokines by induction of A20-mediated inhibition of nuclear 
factor-κB. Nutrition. 2011, 27, 816-823.

15. Ritchey T.W., Lamster I.B., Mann P.H., Alfano M.C.: The effect of zinc 
chloride on the development of gingivitis in beagle dogs treated with 
cetylpyridinium chloride. J. Dent. Res. 1982, 61, 1217-1220.

16. Roy S.K., Behrens R.H., Haider R., Akramuzzaman S.M., Mahalanabis 
D., Wahed M.A., Tomkins A.M.: Impact of zinc supplementation on 
intestinal permeability in Bangladeshi children with acute diarrhoea 
and persistent diarrhoea syndrome. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 
1992, 15, 289-296.

17. Seyedmajidi S.A., Seyedmajidi M., Moghadamnia A., Khani Z., Zahed-
pasha S., Jenabian N., Jorsaraei G., Halalkhor S., Motallebnejad M. 
Effect of zinc-deficient diet on oral tissues and periodontal indices in 
rats. Int. J. Mol. Cell. Med. 2014, 3, 81-87.
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PROBLEM SEPARACYJNY
Separacja to według słownika PWN oddzielenie lub odosobnienie osób albo rzeczy; 
Problem – to trudna sytuacja z której należy znaleźć jakieś wyjście, albo poważna spra-
wa, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia.
Dlaczego lepiej mówić o problemie separacyj-

nym zamiast o lęku?
Często spotykam się z określeniem 

lęk separacyjny, podczas gdy część 
moich pacjentów, pod nieobecność 
opiekunów, nie wykazuje emocji 
takich jak niepokój, strach, czy lęk. 
Przeciwnie: po zamknięciu drzwi 
wyjściowych zaczyna zabawę, w po-
szukiwanie, węszenie, żucie. Rusza 
na polowanie. Efekt po powrocie jest 
często dokładnie ten sam: zniszcze-
nia.

Nasze psy do czasu oddzielenia od 
matki i rodzeństwa żyły w grupie, 
społeczności. Tą społeczość tworzą 
później z rodziną w której dorastają 
i żyją. Częściej lęk separacyjny występuję w domach, gdzie żyje jeden czło-
wiek. Zwierzęta przyzwyczaja się do życia w grupie i jej nawet czasowe roz-
proszenie, może powodować niepokój, lęk, czy nawet napady paniki. W trak-
cie rozwoju każdego psa możemy wyróżnić kilka okresów, lecz największym 
punktem zwrotnym jest okres około 7 tygodni, kiedy zwierzę zamiast – jak 

do tej pory na wszystko reagować z ufnością, zaczyna odczuwać emocje 
oparte na strachu, lęku. Jest to zupełnie normalne i z punktu widzenia bez-
pieczeństwa, dla każdego osobnika kluczowe.

Psy zdrowe, bez zaburzeń behawio-
ralnych, prawidłowo zsocjalizowane, 
nauczone, powinny umieć poradzić 
sobie w sytuacjach życia codzienne-
go. Uczymy psy odkąd trafiają do na-
szych domów obowiązujących w nich 
zasad: spania/lub nie w łóżku, asysto-
wania/lub nie przy posiłkach, sposo-
bu spędzania wspólnie czasu, gdy 
jesteśmy w domu, a także tego na jak 
długo i jak często ten dom opuszcza-
my. Uczymy naszych rytuałów, które 
mogą przepowiadać wyjście wspól-
ne, wyjście do pracy, czas osobno.

Potrzeby
Aby psy umiały sobie poradzić w sytuacjach życia codziennego tj. wyjścia 

z domu właścicieli na kilka godzin, muszą mieć zaspokojone potrzeby i mu-
szą zostać przyzwyczajone do naszej nieobecności. Potrzeby psów poza 
podstawowymi tj. jedzenie, picie, sen, możliwość oddania moczu, kału, doty-
czą również takich stref życia jak kontakty socjalne z innymi psami, kontakty 

Nasze psy do czasu oddzielenia od 
matki i rodzeństwa żyły w grupie, 
społeczności. Tą społeczość tworzą 

później z rodziną w której dorastają 
i żyją. 
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socjalne z ludźmi, potrzeba węszenia, poszukiwania, eksplorowania, żucia, 
szczekania/wokalizacji, kopania, zbaw łowieckich. Która z tych potrzeb jest 
dla danego psa istotna jest kwestią indywidualną, uzależnioną od genów, 
użytkowości psa, jego wieku, współistniejących chorób, które mogą utrud-
niać np. ruch, lub powodować bolesność podczas określonej aktywności fi-
zycznej (np. u pacjentów starszych z dysplazją). Nie ma możliwości zastąpie-
nia jednej potrzeby inną. Stopień zaspokojenia tych potrzeb decyduje o tym 
czy nasze psy na co dzień są szczęśliwe, znajdują się w strefie komfortu, są 
rozluźnione. Psy, które tych potrzeb nie mają zaspokojonych w odpowiedni 
sposób stają się bardziej pobudliwe, łatwiej wytrącić je ze stanu tzw. BIS (be-
hawioralnego układu hamowania), a wytrącenie to uruchamia mechanizmy 
mające na celu poprawę samopoczucia: psy wokalizują, niszczą, mogą odda-
wać kał i mocz. Wytrącenie ze strefy behawioralnego układu hamowania, 
może nastąpić w wyniku braku zaspokojenia potrzeb lub w związku z poczu-
ciem zagrożenia. Jeśli wcześniej wymienione zachowanie jest spowodowane 
lękiem z powodu izolacji, rozłąki mówimy o lęku separacyjnym.

Lęk separacyjny jest częstym problemem diagnozowanym u psów. Szacuje 
się, że około 20-40% pacjentów jest konsultowanych behawioralnie z tego 
powodu. Częściej może występować u pacjentów po adopcji ze schronisk, 
u pacjentów silnie zestresowanych, u starszych psów, pacjentów nieprawi-
dłowo socjalizowanych. Zjawisko to często poprzedzone jest stanami nie-
pokoju.

Lęk separacyjny może występować również podczas obecności właści-
ciela, kiedy jego zachowanie zwiastuje wyjście. Często zmiany w zachowa-
niu psów są zauważalne wcześniej. Kluczowe znaczenie ma rytuał wyjścia 
z domu: ubiór, który może świadczyć o wyjściu „do pracy” lub „żeby wyrzu-
cić śmieci”, pora dnia (rano/wieczór), zdarza się, że lęk może dotyczyć tylko 
wyjść nadprogramowych, poza godzinami pracy. Czasami ma znaczenie nie-
obecność jednego z domowników, czasami wystarczy, aby pojawił się petsit-
ter podczas nieobecności właścicieli. Niektóre psy zachowują się niespokoj-
nie gdy zostanie im ograniczona przestrzeń, zabrany dostęp do miejsc gdzie 
czują się bezpiecznie. W pracy behawioralnej identyfikacja tych czynników 

ma kluczowe znaczenie.

Jak objawia się lęk separacyjny?
Często – jak już zostało wspomniane, pierwszymi sygnałami może być 

nadmierne przywiązanie do właściciela w domu: uporczywe podążanie, asy-
stowanie w łazience; objawy mogą być zauważalne nie tylko podczas nie-
obecności, ale także podczas czynności które ją przepowiadają. Najczęstszy-
mi objawami obserwowanymi są:

• niszczenie (żucie, drapanie), często w okolicy drzwi, lub okien
• wokalizacja (wycie, szczekanie, skomlenie, popiskiwanie),
• defekacja i mikcja w domu,
• brak apetytu
• nasilona aktywność ruchowa (kręcenie się, chodzenie, wiercenie, cią-

głą zmiana pozycji)
• samookaleczenia (otarcia, zranienia, ślady podrażnienia wynikające 

z nadmiernego wylizywani)

Przyzwyczajamy do nieobecności
Zasady obowiązujące w danym domu, powinny być wprowadzone i prze-

strzegane od pierwszego dnia pobytu nowego domownika. Z całą pewnością 
nie jest wskazane, aby brać urlop na pierwsze kilka tygodni. Psy, które nie 
mają współistniejących chorób (dlatego tak ważna jest rzetelna diagnosty-
ka pod kątem chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego) i mają 
zaspokojone potrzeby powinny umieć zostawać w domu (powinny dać się 
nauczyć). Uczymy więc.

1. Stopniowo przyzwyczajamy psa do nie poświęcania mu uwagi mimo na-
szej obecności, nie mówimy ciągle, nie dotykamy, nie jesteśmy „zawsze 
i na każde zawołanie”.

2. Nie dopuszczamy do sytuacji kiedy pies asystuje nam podczas pobytu 
w łazience, nie pozwala wyjść na balkon samemu, przemieszcza się leżąc 
u naszych stóp za każdym razem, gdy poruszamy się po swoim domu.

3. Uczmy psa samodzielności – podczas jedzenia karmy z zabawek inte-
raktywnych tj. mata węchowa, kong, nie asystujemy, nie mówmy, nie 
zachęcamy. Pozwalamy psu samemu podchodzić i próbować, samemu 
się uspokajać i relaksować.

4. Stwarzamy psu miejsce gdzie się wycisza, odpoczywa i z którym ma do-
bre skojarzenia. Do tego miejsca pies powinien mieć dostęp, gdy nas nie 
ma. Jeśli pies niszczy pod naszą nieobecność, ograniczenie go do prze-

strzeni, w której na co dzień nie lubi przebywać lub nie przebywa często, 
do przestrzeni, z którą nie ma dobrych skojarzeń np. korytarza, może 
potęgować frustrację, czy niepokój/lęk i tylko brak rzeczy, które można 
zniszczyć, powoduje, że nic nie jest niszczone. Z punktu widzenia stanu 
emocjonalnego – nie rozwiązujemy problemu.

5. Zmieniamy rytuał wyjścia z domu
6. Nagradzamy samodzielność – czyli bycie po prostu grzecznym, a na 

krótkie okresy naszej nieobecności zapewniamy psu zajęcie.
7. Nie wrzucamy psa „na głęboką wodę” wychodząc od razu na kilkanaście 

godzin, stopniowo wydłużamy wyjścia planowane. Na początku, jeśli 
tylko jest to możliwe, pies nie powinien zostawać sam w domu – każde 
wyjście może wzmacniać reakcje lękowe. Warto skorzystać z pomocy 
petsitterów, świetlic dla psów.

W treningu rehabilitacyjnym olbrzymią rolę odgrywa czas: zarówno ten, 
po którym pies zaczyna prezentować zachowania świadczące o niepokoju, 
lęku, jak i czas potrzebny psu na naukę. Nagrania pozwalają pomóc w za-
planowaniu procesu terapeutycznego. Ocenić po jakim czasie pies odczuwa 
dyskomfort, niepokoi się, zaczyna się bać, czy wpada w panikę. Nagrania po-
zwalają również odróżnić w dużej mierze, czy zniszczenia są efektem stanów 
lękowych, czy problemów z frustracją. Każdorazowo pacjenci z problemami 
separacyjnymi powinni być poddani dokładnej ocenie pod kątem współist-
niejących chorób somatycznych, przez doświadczonego lekarza weterynarii.

W treningu rehabilitacyjnym 
olbrzymią rolę odgrywa czas: 

zarówno ten, po którym pies zaczyna 
prezentować zachowania świadczące 

o niepokoju, lęku, jak i czas potrzebny 
psu na naukę. 

Zasady obowiązujące w danym 
domu, powinny być wprowadzone 
i przestrzegane od pierwszego dnia 

pobytu nowego domownika. 
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