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Marienne Diez

Marienne Diez ukoƒczyła Uniwersytet Liege (Belgia)
w 1989 roku. W 1991 roku, po krótkiej praktyce w pry-
watnej klinice dla małych zwierzàt, rozpocz´ła prac´
na Wydziale ˚ywienia Zwierzàt. Tytuł doktorski otrzy-
mała w 1998 roku, a w 2000 roku uzyskała dyplom
ECVCN (European College of Veterinary and Compe-
rative Nutrition). Od 1998 roku Marienne Diez zaj-
muje si´ dietetykà klinicznà na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej w Liege, gdzie od 2000 roku jest star-
szym wykładowcà z zakresu ˝ywienia ogólnego zwie-
rzàt oraz dietetyki klinicznej zwierzàt towarzyszàcych.
Jest autorkà oraz współautorkà wielu artykułóww pra-
sie lokalnej i mi´dzynarodowej, a tak˝e wykładowcà
z zakresu otyłoÊci.
W swoich pracach badawczych zajmuje si´ głównie
wpływem dodatku włókna pokarmowego do diety,
prebiotykami, opornoÊcià na insulin´ oraz otyłoÊcià
zwierzàt towarzyszàcych.

Alex German

Alex German ukoƒczył z wyró˝nieniem Uniwersytet
Bristol w 1994 roku.
Po dwóch latach praktyki, powrócił na Uniwersytet,
gdzie uzyskał tytuł doktorski, broniàc pracy dotyczà-
cej immunologii błon Êluzowych psów. Nast´pnie od-
był rezydentur´ z zakresu chorób wewn´trznych ma-
łych zwierzàt.
W paêdzierniku 2002 roku przeniósł si´ na Uniwersy-
tet Liverpool, gdzie aktualnie pełni funkcj´ starszego
wykładowcy chorób wewn´trznych małych zwierzàt.
W 2001 roku Alex German uzyskał certyfikat RCVS
z medycyny małych zwierzàt. We wrzeÊniu 2004 ro-
ku otrzymał dyplom ECVIM (European College of Ve-
terinary Internal Medicine) a w 2006 roku- tytuł spe-
cjalisty chorób wewn´trznych Royal College of
Veterinary Surgeons Recognised Specialist.
Interesuje si´ szczególnie zagadnieniami zwiàzany-
mi z chorobami wewn´trznymi małych zwierzàt, ga-
stroenterologià oraz biologià porównawczà otyłoÊci.

Autorzy

Od lewej do prawej: Albert Lloret, Laurence Yaguiyan-Colliard, Marianne Diez oraz Alex German
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Jest tak˝e dyrektorem Royal Canin Weight Mana-
gement Clinic (www. pet-slimmers. com)- pierwszej
kliniki referencyjnej w Europie, stworzonej specjalnie
w celu doradztwa z zakresu terapii otyłoÊci oraz cho-
rób towarzyszàcych zwierzàt domowych.

Albert Lloret

Albert Lloret urodził si´ 19 kwietnia w 1968 roku,
w Barcelonie. W 1990 roku ukoƒczył Wydział Wete-
rynaryjny na tym˝e Uniwersytecie. Po 7 latach prak-
tyki w lecznicy dla małych zwierzàt rozpoczàł prac´,
jako trener kliniczny z zakresu chorób wewn´trznych
w Veterinary Teaching Hospital. Obecnie jest prze-
wodniczàcym Spanish Feline Study Group (GEMFE)
a tak˝e członkiem European Society of Feline Medi-
cine (ESFM) oraz European Advisory Board in Cat Di-
sease (ABCD).
Albert Lloret jest autorem oraz współautorem licz-
nych artykułów wmi´dzynarodowej oraz lokalnej pra-
sie bran˝owej, a tak˝e wykładowcà z zakresu chorób
wewn´trznych. Szczególnie interesuje si´ choroba-
mi wewn´trznymi kotów oraz onkologià. Od 2006 ro-
ku jest rezydentem ECVIM-CA.

Laurence Yaguiyan-Colliard

Po ukoƒczeniu w 1998 roku Paƒstwowej Szkoły We-
terynaryjnej w Alfort (Francja), Laurence pracowała
w prywatnej lecznicy dla zwierzàt do 2004 roku.
Od 2004 roku, była rezydentem z zakresu ˝ywienia kli-
nicznego wMaison-Alfort, chcàc uzyskaç dyplom Eu-
ropean College in Veterinary Comperative Nutrition.
Uzyskała tak˝e tytuł specjalisty z zakresu dietetyki
psów i kotów (Paƒstwowa Szkoła Weterynaryjna Al-
fort) oraz europejski dyplom z zakresu ˝ywienia klinicz-
nego i terapeutycznego (Necker Hospital, Pary˝).
Do obszarów jej zainteresowaƒ nale˝à otyłoÊç, niedo-
˝ywienie oraz alergie pokarmowe u psów i kotów.
Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu ˝ywie-
nia i dietetyki zwierzàt egzotycznych.
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Wprowadzenie

Koty to trudniejsi pacjenci ni˝ psy...

W niedawno przeprowadzonych badaniach (*), w których
uczestniczyło 600 lekarzy weterynarii, 87% z nich uznało, i˝
przestrzeganie zaleceƒ dietetycznych w przypadku otyłoÊci
u kotów jest znacznie trudniejsze ni˝ u psów.
Przyczyn jest wiele i sà one bardzo zró˝nicowane. Jednà z nich
jest fakt, i˝ właÊciciele nie postrzegajà otyłoÊci, jako choro-
by, która mo˝e byç nawet przyczynà Êmierci. Z drugiej stro-
ny, czemu mieliby tak uwa˝aç, skoro ich lekarz weterynarii
nie informuje, ˝e otyłoÊç jest bardzo wa˝nym problemem?
Bodêcem do powstania niniejszego magazynu była ch´ç za-
oferowania praktycznych rozwiàzaƒ. W tym celu poprosili-
Êmy o pomoc europejskich ekspertów z zakresu dietetyki
i chorób wewn´trznych, którzy przedstawili bardziej prag-
matyczne oraz aktualne zasady post´powania oraz zapobie-
gania otyłoÊci u kotów.
Przedstawione tu schematy post´powania nie pochodzà jedy-
nie zwłasnego doÊwiadczenia naszych ekspertów. Opierajà si´
tak˝e na informacjach uzyskanych z „Weight Management Cli-
nic” z Uniwersytetu Liverpool wWielkiej Brytanii, prowadzonej
przez dr Alexa Germana (WWW. pet-slimmers. com).

Niniejszy numer wydania specjalnego magazynu Focus ma na ce-
lu ułatwienie stosowania ró˝nych karm dietetycznych- suchych, mokrych, domowych lub ró˝nych rodzajów
jednoczeÊnie. Zawiera liczne propozycje i metody, które umo˝liwiajà opracowanie odpowiedniego schema-
tu post´powania, gwarantujàcego skutecznoÊç terapii odchudzajàcej.

JesteÊmy bardzo wdzi´czni wszystkim osobom, które podzieliły si´ z nami swojà wiedzà i cieszymy si´, ˝e
mo˝emy zaoferowaç Paƒstwu ten magazyn, nie tylko ze wzgl´du na korzyÊci zwiàzane z poprawà zdrowia
kotów, ale tak˝e ze wzgl´du na mo˝liwoÊç dzielenia si´ wiedzà i doÊwiadczeniem.

Jean-Christophe Flatin
CEO

Royal Canin
(*) Ankieta telefoniczna przeprowadzona w Anglii, Niemczech,

Hiszpanii, Francji, Włoszech i w Polsce w paêdzierniku 2007 roku.
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1/ Informacje ogólne

A) Definicja otyłoÊci

OtyłoÊç definiowana jest, jako nagromadzenie nad-
miernej iloÊci tkanki tłuszczowej w organizmie. W prze-
ciwieƒstwie do medycyny ludzkiej, gdzie do klasyfika-
cji otyłoÊci i nadwagi stosowane sà bardzo restryk-
cyjne kryteria, brak jest takich informacji w odniesie-
niu do zwierzàt. W jednym z badaƒ przyj´to, i˝ nad-
waga to stan, w którym aktualna masa ciała jest wi´k-
sza o 15% od optymalnej masy ciała, natomiast
w przypadku otyłoÊci- o 30% (Brukholder, 2000). Jed-
nak w praktyce, zastosowanie takiej definicji mo˝e
okazaç si´ trudne i raczej w celu sklasyfikowania oty-
łych pacjentów wykorzystuje si´ ocen´ kondycji cia-
ła (patrz rozdział 2).

B) OtyłoÊç u kotów

OtyłoÊç to obecnie jeden z najcz´Êciej spotykanych
problemów u kotów. W krajach, w których prowa-
dzono badania, dotyczyła od 25 do 40% populacji ko-
tów (Scarlett, 1994; Armstrong, 1996). Ogólnie, da-
ne z tych badaƒ wskazujà, i˝ Êrednio 35% kotów ma
nadwag´, przy czym 5% to koty otyłe. Wielu lekarzy
weterynarii sugeruje, i˝ cz´stotliwoÊç wyst´powa-
nia otyłoÊci wzrasta szczególnie w du˝ych miastach,
aczkolwiek brak jest danych epidemiologicznych po-
twierdzajàcych takie stwierdzenie.

1. Kiedy mówimy o otyłoÊci
u kotów?

Nale˝y pami´taç, ˝e dzienne
zapotrzebowanie energetyczne kota
jest mniejsze ni˝ psa o tej samej masie
ciała. Na przykład, 4-kilogramowy
kot potrzebuje o 31% energii mniej,

ni˝ 4-kilogramowy pies.
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Dzienne bytowe zapotrzebowanie energetyczne (NRC 2006)

*
> Podsumowanie

OtyłoÊç to choroba, która mo˝e dotyczyç wszystkich kotów, ale najcz´Êciej dotyka osobników płci m´skiej,
po kastracji, niewychodzàcych, w wieku powy˝ej 10 lat. Choroba ta mo˝e predysponowaç do rozwoju
innych problemów zdrowotnych takich jak, cukrzyca czy choroby układu ruchu. Ponadto, dodatkowym
problemem jest ryzyko stłuszczenia wàtroby u otyłych kotów, które na poczàtku trwania terapii odchudza-
jàcej nie zaakceptowały zmiany diety.
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C) Przyczyny otyłoÊci u kotów

Najcz´stszà przyczynà otyłoÊci u kotów jest brak rów-
nowagi pomi´dzy pobraniem a wydatkowaniem ener-
gii, co powoduje dodatni bilans energetyczny oraz od-
kładanie tkanki tłuszczowej.
Zaburzenia tej równowagi mogà wynikaç z nadmier-
nej iloÊci po˝ywienia lub z ˝ywienia nieodpowiednià
dietà, np. zawierajàcà zbyt du˝à iloÊç w´glowoda-
nów lub tłuszczu w stosunku do poziomu białka. Po-
niewa˝ koty to bezwzgl´dni mi´so˝ercy, ich metabo-
lizm dostosowany jest do diety wysokobiałkowej
i niskow´glowodanowej. Nadmiar w´glowodanów
gromadzony jest u nich w postaci tłuszczu. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e głównym êródłem energii sà białka,
z których w procesie glukoneogenezy powstaje glu-
koza, nawet w przypadku dostarczenia znacznej ilo-
Êci w´glowodanów.
Kolejnà przyczynà przyrostu masy ciała jest bark ru-
chu, nawet przy podawaniu odpowiedniej iloÊci kar-
my. Jest to spowodowane niewystarczajàcym wy-
datkowaniem energii. Wiele kotów mieszkajàcych
w du˝ych miastach w ogóle nie wychodzi na

zewnàtrz. Ponadto, cz´sto koty takie sp´dzajà du˝o
czasu same i otrzymujà niewiele stymulujàcych bodê-
ców Êrodowiskowych w ciàgu dnia.

D) Choroby, które mogà byç
przyczynà otyłoÊci u kotów
Istniejà pewne ró˝nice w chorobach zwiàzanych z oty-
łoÊcià u psów i kotów. Zaburzenia endokrynologiczne,
takie jak niedoczynnoÊç tarczycy czy nadczynnoÊç ko-
ry nadnerczy, cz´sto spotykane u psów,mogà byç przy-
czynà otyłoÊci. Z kolei, choroby te rzadko spotykane
sà u dorosłych kotów - w literaturze istnieje zaledwie
jedno doniesienie dotyczàce naturalnie wyst´pujàcej
niedoczynnoÊci tarczycy u tego gatunku (Rand, 1993).
Z tych wzgl´dów, nale˝y jedynie pami´taç o obu tych
chorobach, jako omo˝liwej przyczynie otyłoÊci, w przy-
padku gdy obecne sà inne objawy kliniczne sugerujàce
ich wyst´powanie. Obie te choroby mogà jednak wy-
st´powaç u kotów z przyczyn jatrogennych. Na przy-
kład, niedoczynnoÊç tarczycy mo˝e si´ rozwijaç wwy-
niku terapii farmakologicznej lub chirurgicznej sto-
sowanej w przypadku nadczynnoÊci tego gruczołu.

W a l k a z o t y ł o Ê c i à u k o t ó w

Czynniki ryzyka rozwoju otyłoÊci u kotów

Wiek
(doros∏e
<10 lat)

P∏eç
(kocury)

˚ywienie do
woli lub dieta
wysokokalo-

ryczna

Rasa
(domowe
krótko-
w∏ose)

Przebywanie
wy∏àcznie w

domu

Sterylizacja

Czynniki
behawioralne
(niepokój…)

Oty∏oÊç
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Podczas pierwszego badania otyłego pacjenta, lekarz
weterynarii powinien uzyskaç informacje dotyczàce sto-
sowanego u zwierz´cia ewentualnego leczenia, ponie-
wa˝ niektóre leki mogà zarówno pobudzaç apetyt, jak
i sprzyjaç powstawaniu tkanki tłuszczowej (glikokorty-
koidy, fenobarbital, cyproheptadyna, benzodiazepiny czy
progestageny).
Akromegalia (nadmiar hormonu wzrostu) to choroba
endokrynologiczna, która coraz cz´Êciej rozpoznawa-
na jest u kotów. U chorych zwierzàt jednoczeÊnie wy-
st´puje cukrzyca, którà bardzo trudno kontrolowaç, za-
burzenia wzrostu okreÊlonych partii ciała, zwłaszcza
koÊci płaskich oraz narzàdów wewn´trznych jamy
brzusznej. Koty mogà mieç tak˝e nadwag´. Jednak,
poniewa˝ w przebiegu choroby dochodzi do powi´k-
szenia rozmiarówwielu tkanekmi´kkich (nie tylko tkan-
ki tłuszczowej), nie jest to w rzeczywistoÊci prawdzi-
wy czynnik predysponujàcy do rozwoju otyłoÊci.

E) Czynniki ryzyka rozwoju otyło-
Êci

Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju otyłoÊci u ko-
tów:
• Kastracja lub sterylizacja (wi´ksze ryzyko u kastro-
wanych kocurów ni˝ u sterylizowanych kotek).

• Wiek: wy˝sze ryzyko u starszych kotów, u których
spada poziom aktywnoÊci; natomiast po 10 roku ˝y-
cia ryzyko to spada (Scarlett, 1994).

• „Domowy” tryb ˝ycia: wi´ksze ryzyko wÊród kotów
przebywajàcych wyłàcznie w domu (Scarlett, 1998;
Lund, 1999; Robertson, 1999).

• Płeç: wi´ksze ryzyko u kocurów, w przeciwieƒstwie
do psów, u których wi´ksze ryzyko obserwowane
jest u suk.

• Rodzaj karmy: wi´ksze ryzykow przypadku karmwy-
sokoenergetycznych i przy ˝ywieniu ad libitum (Har-
per, 2001).

Cecha Kot Pies

Cz´stotliwoÊç Podobna Podobna

Nawyki Kilka mniejszych posiłków, brak zachowaƒ Du˝e posiłki,
˝ywieniowe społecznych, polowanie nie zwiàzane z głodem zachowania społeczne

Koty mogà całkowicie odmówiç jedzenia

Potrzeby Bezwzgl´dny mi´so˝erca, ni˝sze zapotrzebowanie Wzgl´dny mi´so˝erca
˝ywieniowe energetyczne ni̋ u psa o takiej samejmasie ciała. Koty

niewychodzàcemajà bardzo niskie zapotrzebowanie

Oczekiwania Wzrost aktywnoÊci po utracie masy ciała jest Zwi´kszona aktywnoÊç jest
właÊciciela mniej oczekiwany. motywujàcà nagrodà po utra-

Niektórzy właÊciciele wolà grube koty, które sà cie masy ciała. Psy stajà si´
bardziej leniwe. Ryzyko nadmiernej poda˝y radoÊniejsze, kondycja ciała
karmy jest wysokie. powraca do normy, co jest

wa˝ne u psów wystawowych.

Konsekwencje Cukrzyca II typu (która mo˝e byç odwracalna Problemy stawowe
po schudni´ciu), stłuszczenie wàtroby

Konsekwencje Ni˝sze zapotrzebowanie energetyczne zarówno u psów, jak i u kotów;
sterylizacji u kotów wi´ksze zaburzenia w iloÊci pobierania karmy

Porównanie otyłych kotów i psów
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• Czynniki behawioralne: wydaje si´, ˝e ryzyko wzra-
sta u kotów nerwowych, z depresjà lub sfrustrowa-
nych, co prowadzi do zaburzeƒ w jedzeniu i braku
kontroli uczucia sytoÊci. W takich przypadkach je-
dynym êródłem przyjemnoÊci dla kota jest jedzenie
(Heath, 2005).

• Predyspozycja rasowa: wi´ksze ryzyko u domo-
wych kotów krótkowłosych w porównaniu do ko-
tów rasowych takich, jak kot syjamski (Lund, 2005).

F) OtyłoÊç u kotów a sterylizacja

Sterylizacja to jeden z głównych czynników ryzyka roz-
woju otyłoÊci, co potwierdzono w wielu badaniach.
W niektórych z nich wykazano spadek metabolizmu
podstawowego po zabiegu kastracji, co powoduje zm-
niejszenie zapotrzebowania energetycznego (Ro-
ot, 1996; Harper, 2001). Jednak, je˝eli wydatkowanie
energii wyra˝a si´ beztłuszczowà masà ciała, nie ob-
serwuje si´ ˝adnych ró˝nic w tempie metabolizmu po-
mi´dzy kotami kastrowanymi i niekastrowanymi (Ho-
enig, 2002).W innych badaniachwykazano, ˝e przyrost
masy ciała zwiàzany jest głównie ze zwi´kszeniem po-
brania karmy, wynikajàcym ze zmiany w nawykach ˝y-
wieniowych lub zachowaƒ zwiàzanych z samym po-
bieraniem karmy (Fettman, 1997; Kanchuk, 2003)
a tak˝e z ograniczeniem aktywnoÊci fizycznej. Obie te
zmiany prowadzà do pozytywnego bilansu energetycz-
nego (Nguyen, 2002). W koƒcu, istniejà tak˝e suge-
stie, i˝ im bli˝sze relacje emocjonalne pomi´dzy kotem
a właÊcicielem, tym wy˝sze ryzyko otyłoÊci (He-
ath, 2005).

Podsumowujàc, znajomoÊç czynników predysponujà-
cych jest bardzo przydatna dla lekarza weterynarii, po-
niewa˝ umo˝liwia zidentyfikowanie kotów szczególnie
nara˝onych na rozwój otyłoÊci, np. sterylizowany do-
rosły kot domowy, mieszkajàcy w mieszkaniu, niewy-
chodzàcy, karmiony ad libitum (Kienzle, 2000).

G) Sterylizacja oraz zmiany hor-
monalne

Obecnie, liczna grupa naukowców bada zmiany hor-
monalne zachodzàce po zabiegu kastracji. W niektó-
rych badaniach wykazano szybki wzrost w surowicy
IGF-I (insulinopodobny czynnik wzrostowy I) oraz kon-
centracji prolaktyny, co sprzyja powstawaniu tkanki
tłuszczowej, zwi´ksza mas´ ciała oraz powoduje nie-
tolerancj´ glukozy (Martin, 2006). Wydzielana w nad-
miernej iloÊci przez tkank´ tłuszczowà leptyna, pro-
wadzi do zaburzeƒ w metabolizmie glukozy,
insulinoopornoÊci oraz pobudza dalsze powstawanie
tkanki tłuszczowej.

2/ Choroby spowodowane
lub towarzyszàce otyłoÊci

Podobnie, jak w przypadku ludzi i psów, otyłoÊç u ko-
tów jest czynnikiem predysponujàcym do rozwoju
pewnych chorób. Mo˝na tu wymieniç zapalenie ko-
Êci i stawów a tak˝e inne schorzenia mi´Êniowo-
-szkieletowe, cukrzyc´ typu II, hiperlipidemi´, choro-
by dróg moczowych, choroby dermatologiczne tła
nie-alergicznego oraz niektóre nowotwory. U kotów
istnieje szczególnie wysokie ryzyko rozwoju stłusz-
czenia wàtroby, które cz´sto prowadzi do niewydol-
noÊci tego narzàdu a nawet Êmierci. Badania doty-
czàce chorób towarzyszàcych otyłoÊci u kotów
wykazały, i˝ około 30 % przypadków cukrzycy oraz ku-
lawizny mo˝e byç wyeliminowanych, dzi´ki utrzyma-
niu optymalnej kondycji ciała (Scarlett, 1998).

U otyłych kotów
znacznie trudniej

jest wykonaç wiele badaƒ.
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OtyłoÊç nie tylko zwi´ksza cz´stotliwoÊç wyst´po-
wania wy˝ej wymienionych chorób, ale mo˝e tak˝e
skracaç ˝ycie. Badania przeprowadzone u ludzi i psów
wykazały wpływ otyłoÊci na długoÊç ˝ycia; wydaje
si´, ˝e podobna prawidłowoÊç dotyczy tak˝e kotów.

A) Otyłe koty to „trudni” pacjenci

OtyłoÊç stanowi du˝y problem w codziennej prakty-
ce. Znacznie trudniej bowiem zbadaç otyłego kota.
Ponadto, badanie kliniczne, omacywanie jamy brzusz-
nej czy osłuchiwanie serca i płuc dostarcza znacznie
mniej informacji ze wzgl´du na obecnoÊç du˝ej iloÊci
tkanki tłuszczowej. Do innych technik, które sà znacz-
nie utrudnione i wymagajà dłu˝szego nakładu czasu
nale˝à pobieranie krwi, nakłucie p´cherza moczowe-
go oraz ultrasonografia. Ponadto, wzrasta ryzyko kom-
plikacji podczas znieczulenia ze wzgl´du na dłu˝szy
czas potrzebny do zało˝enia wenflonu, trudnoÊci
w okreÊleniu dawki znieczulajàcej oraz dłu˝szy czas
operacji.

B) OtyłoÊç a cukrzyca

Udowodniono, ˝e wi´kszoÊç kotów z cukrzycà (80-
90%) cierpi na cukrzyc´ odpowiadajàcà typo-
wi II u człowieka. Typowe objawy kliniczne obserwu-
je si´ u otyłych, dorosłych kotów. Cukrzyca cz´sto
jest przejÊciowa lub odwracalna.

OtyłoÊç jest jednym z czynników warunkujàcych roz-
wój cukrzycy typu II. Ten typ cukrzycy charakteryzu-

je si´ wyst´powaniem przewlekłej hiperinsulinemii
spowodowanej otyłoÊcià oraz insulinoopornoÊcià
(O'Brien TD 2002), a tak˝e odkładaniem amyloidu lub
amyliny w komórkach beta trzustki. Hiperinsulinemia
mo˝e byç spowodowana otyłoÊcià lub przewlekłym,
nadmiernym spo˝yciem w´glowodanów. Prowadzi
do apoptozy komórek beta lub ich Êmierci programo-
wanej. Wraz z insulinà wydzielana jest amylina, co
oznacza, i˝ zwi´kszone wydzielanie insuliny oznacza
tak˝e zwi´kszonà produkcj´ amyliny. Amylina odkła-
da si´ w trzustce. W przypadku hiperinsulinemii wy-
korzystywana jest mniejsza iloÊç tłuszczu, co zwi´k-
sza ryzyko przyrostu masy ciała. W niektórych
przypadkach dochodzi do wyczerpania komórek be-
ta i zaprzestania wydzielania insuliny. Wszystkie te
szkodliwe zjawiska zachodzàce w komórkach beta
trzustki mogà byç odwracalne, je˝eli utrzymujàca si´
hiperglikemia jest kontrolowana i wydzielana jest
mniejsza iloÊç insuliny.

Połàczenie insuliny oraz diety wysokobiałkowej
i niskow´glowodanowej w wielu przypadkach odwra-
ca zmiany cukrzycowe, zwłaszcza je˝eli cukrzyca nie
trwa zbyt długo. W takich przypadkach koty po kilku
tygodniach lub miesiàcach nie b´dà ju˝ potrzebowa-
ły podawania insuliny. Taki stan okreÊla si´, jako przej-
Êciowà cukrzyc´. Konieczne b´dzie natomiast dalsze
stosowanie diety wysokobiałkowej oraz kontrolowa-
nie masy ciała.

(Patrz strona 54 „Jak nale˝y post´powaç w przypad-
ku dwóch chorób wyst´pujàcych jednoczeÊnie”).

Cz´stym skutkiem otyłoÊci
u kotów jest cukrzyca.
Zdj´cie przedstawia kota
z zaawansowanà cukrzycà

i typowà postawà.©
D
ie
go

E
st
eb

an
,T

ot
ca

t,
B
ar
ce

lo
na



12

W a l k a z o t y ł o Ê c i à u k o t ó w

>

Stłuszczenie wàtroby u kotów (feline he-
patic lipidosis- FHL) charakteryzuje si´
masywnym naciekiem trójglicerydów
w cytoplazmie hepatocytów, co powo-
duje dysfunkcj´ komórek, czasami bardzo
ci´˝kà.
Typowy obraz kliniczny przedstawia oty-
łego kota, który w ciàgu ostatnich tygo-
dni utracił apetyt i schudł o ponad 25%
w stosunku do swojej normalnej masy
ciała. Cz´sto, w wywiadzie uzyskuje si´
informacj´ o wczeÊniej istniejàcych cho-
robach, hospitalizacji, zabiegach chirur-
gicznych lub zmianach w otoczeniu lub
w diecie. Choroba cz´Êciej wyst´puje
u kocurów ni˝ u kotek.

Objawy kliniczne
Najbardziej typowe objawy kliniczne to
apatia, odwodnienie oraz ˝ółtaczka.
Czasami wyst´pujà tak˝e wymioty oraz
biegunka, a w niektórych przypadkach
tak˝e objawy neurologiczne spowodo-
wane encefalopatià wàtrobowà. Nale-
˝y pami´taç, ˝e jedynym objawem en-
cefalopatii wàtrobowej u kotów mo˝e
byç Êlinotok.
Na podstawie zmian kliniczno-patolo-
gicznych nie mo˝na potwierdziç rozpo-
znania stłuszczenia wàtroby, ale zmiany
te mogà stanowiç cennà wskazówk´
diagnostycznà.

Badania laboratoryjne
Wbadaniach biochemicznych krwi stwier-
dza si´ podniesienie st´˝enia enzymów
wàtrobowych; fosfataza alkaliczna (FA)
jest znacznie podniesiona (czasami na-
wet 5-krotnie w stosunku dowartoÊci re-
ferencyjnych), zwykle w wi´kszym stop-
niu ni˝ aminotransferaza alaninowa (ALT).
W przeciwieƒstwie do innych choróbwà-

troby przebiegajàcych z zastojem ˝ółci,
poziom gamma-glutamylotransferazy
(GGT) mieÊci si´ w granicach normy lub
podniesiony jest jedynie nieznacznie; jest
to szczególna cecha tej choroby odró˝nia-
jàca jà od innych hepatopatii u kotów,
w przebiegu których st´˝enie ALP oraz
GGT zwi´ksza si´ w podobnym stopniu.
Do innych, cz´sto stwierdzanych zmian
nale˝à hiperbilirubinemia, hipercholeste-
rolemia, hipoalbuminemia oraz hiperglike-
mia. Ponadto, u około jednej trzeciej ko-
tów ze stłuszczeniemwàtrobywyst´puje
hipokaliemia, co stanowi zły prognostycz-
nie objaw.W badaniu hematologicznym,
cz´sto stwierdzana jest niedokrwistoÊç,
albo regeneracyjna, albo nieregene- ra-
cyjna. Z kolei, obraz krwinek białych cz´-
sto nie wskazuje na toczàcy si´ proces
zapalny. Ostateczne rozpoznanie stłusz-
czenia wàtroby u kotów stawia si´
na podstawie badania histopatologiczne-
go tkanki wàtrobowej. Inne metody dia-
gnostyczne mogà byç jednak pomocne.

Ultrasonografia
Badanie ultrasonograficzne jest przydat-
ne, poniewa˝ wykazanie rozsianych hi-
perechogennych zmian w mià˝szu wà-
troby jest typowe dla tej choroby
i spotykane znacznie rzadziej przy innych
hepatopatiach. Badanie ultrasonograficz-
ne umo˝liwia tak˝e wykazanie zmian ty-
powych dla innych chorób, które mogà
przebiegaç z podobnymi objawami kli-
nicznymi, takich jak choroba zapalna je-
lit (IBD), zapalenie trzustki lub zapalenie
wàtroby i/lub dróg ˝ółciowych (zespół za-
palenia dróg ˝ółciowych kotów).

Zmiany patologiczne
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolà usg

jest metodà małoinwazyjnà, pozwalajà-
cà na rozpoznanie stłuszczenia wàtroby
u kotów. Jednak, swoistoÊç cytologii nie
jest doskonała i pomimo, i˝ wyniki mo-
gà odpowiadaç zmianom w przebiegu
stłuszczenia, pierwotnà ich przyczynà
mogà byç choroby zapalne wàtroby lub
choroby jelit lub trzustki.
Z tych wzgl´dów, w przypadkach gdy
objawy kliniczne lub wyniki badaƒ labo-

Rozsiane zmiany hiperechogenne
w mià˝szu wàtroby sà typowe
dla stłuszczenia wàtroby.
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Badanie histopatologiczne wàtroby
mo˝e potwierdziç rozpoznanie
stłuszczenia i jednoczeÊnie
wykluczyç przyczyny zapalne
lub nowotworowe. Na zdj´ciu
widoczny jest masywny naciek

lipidów w hepatocytach.
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> Rozpoznanie i post´powanie w przypadku stłuszczenia wàtroby u kotów
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Obraz Êródoperacyjny wàtroby u dwóch kotów ze stłuszczeniem wàtroby.
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Zgł´bnik doprzełykowy (z lewej) lub do˝ołàdkowy (z prawej) stanowià dobre rozwiàzania do
˝ywienia dojelitowego u kotów ze stłuszczeniem wàtroby.
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ratoryjnych nie sà typowe dla stłuszcze-
nia wàtroby kotów lub gdy reakcja na le-
czenie nie jest zadowalajàca, biopsja wà-
troby i badanie histologiczne powinny byç
wykonane w celu potwierdzenia rozpo-
znania. W niektórych przypadkach, mogà
tak˝e wyst´powaç koagulopatie, dlatego
przed wykonaniem biopsji cienkoigłowej
nale˝y wykonaç badanie w kierunku krze-
pliwoÊci.

Leczenie
Istniejà 2 główne strategie terapeutyczne:

• pierwsza, wymaga terapii podtrzymujà-
cej oraz skorygowania klinicznych i he-
modynamicznych zaburzeƒ, które spo-
wodowane sà dysfunkcjà wàtroby
(płynoterapia, suplementacja chlorku po-
tasu, Êrodki przeciwwymiotne/ osłania-
jàce błon´ Êluzowà ˝ołàdka, witamina K,
Êwie˝emro˝one osocze lub przetaczanie
pełnej krwi oraz antybiotyki);

• druga, wymaga agresywnego wsparcia
dietetycznego, np. ˝ywienie dojelitowe
poprzez zgł´bnik ˝ołàdkowy lub przełyko-
wy, w zale˝noÊci od preferencji chirurga.

Rokowanie
Rokowanie u kotów ze stłuszczeniem wà-
troby jest bardzo zró˝nicowane, poniewa˝
zale˝y od wielu czynników takich, jak nasi-
lenie zmian w wàtrobie oraz agresywnoÊç
terapii podtrzymujàcej oraz dietetycznej. Ge-
neralnie, wi´kszoÊç kotów z silnym stłusz-
czeniem nie powraca do zdrowia bez odpo-
wiedniegowsparcia ˝ywieniowego.Wa˝ne
jest tak˝e podejÊcie właÊciciela, poniewa˝
w niektórych przypadkach konieczne mo˝e
byç ˝ywienie dojelitowe przez 4-8 tygodni,
na co właÊciciel mo˝e nie wyraziç zgody.
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C) OtyłoÊç a stłuszczenie wàtroby

Stłuszczenie wàtroby jest potencjalnym nast´p-
stwem terapii otyłoÊci u kotów, w przypadku
wprowadzenia diety odchudzajàcej. Choroba mo-
˝e prowadziç do cholestazy oraz ci´˝kiej niewy-
dolnoÊci wàtroby, co w wielu przypadkach koƒczy
si´ zejÊciem Êmiertelnym. Pomimo, i˝ choroba
opisana została poczàtkowo, jako choroba idiopa-
tyczna, obecnie wiadomo, ˝e w wi´kszoÊci przy-
padków towarzyszy innym schorzeniom lub wy-
wołana jest przez czynniki Êrodowiskowe prowa-
dzàce do stanu katabolicznego, takie jak utrata
apetytu, zaburzenia trawienia lub wchłaniania.
Koty ze stłuszczeniem zwykle sà otyłe, nerwowe
i wykazujà cz´Êciowà lub całkowità utrat´ apety-
tu. Najcz´Êciej osobniki takie zjadajà poni˝ej 20%
swojego dziennego zapotrzebowania.

Ostatnie badania sugerujà, i˝ stłuszczenie wàtroby
zwiàzane jest z kilkoma ró˝nymi czynnikami:

• nadmiernà obwodowà mobilizacjà tłuszczu (z po-
wodu uwalniania katecholamin) i w konsekwen-
cji rozwojem niedoborów ˝ywieniowych prowa-
dzàcych do zaburzeƒ w powstawaniu lipoprotein

• wykorzystywaniem przez wàtrob´ tłuszczu, jako
êródła energii

• mobilizacjà trójglicerydów wàtroby.

Koty ze stłuszczeniem wàtroby zwykle majà obni-
˝ony poziom glutationu i w rezultacie nara˝one sà
na wi´ksze ryzyko uszkodzeƒ oksydacyjnych hepa-
tocytów.

D) OtyłoÊç a FLUTD

Otyłe koty mogà wykazywaç objawy ze strony dol-
nych dróg moczowych. W wi´kszoÊci przypadków
u kotów takich obserwuje si´ idiopatyczne zapale-
nie p´cherza; mo˝liwe sà tak˝e kamienie lub czo-
py w cewce moczowej, infekcje bakteryjne, wro-
dzone wady rozwojowe, zaburzenia neurologiczne
czy zmiany nowotworowe. Badania epidemiolo-
giczne wykazały, i˝ choroby dróg moczowych cz´-
Êciej wyst´pujà u kotów otyłych, mało aktywnych,
niewychodzàcych (Willeberg, 1984; Jones, 1997).

E) OtyłoÊç a choroby ortope-
dyczne

Zapalenie koÊci i stawów to choroba, która w prze-
szłoÊci w ogóle nie była rozpoznawana u kotów.
Obecnie jednak zwraca si´ wi´kszà uwag´ na mo˝-
liwoÊçwyst´powania tej choroby i uwzgl´dnia si´ jà
w rozpoznawaniu ró˝nicowymwprzypadku zaburzeƒ
lokomocyjnych, zaburzeƒ behawioralnych, w przy-
padku kotów z objawami apatii oraz kotów w pode-

OtyłoÊç mo˝e byç przyczynà
problemów dermatologicznych, które
mogà wynikaç z braku mo˝liwoÊci

samopiel´gnacji, np. zanieczyszczenie
sierÊci w okolicy odbytu kałem.
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szłymwieku. Przeprowadzone badania wykazały, ˝e ku-
lawizna cz´Êciej stwierdzana jest u kotów z nadwagà
(Scarlett, 1998).

F) OtyłoÊç a inne problemy

Z otyłoÊcià u kotów mogà byç tak˝e zwiàzane nie-
-alergiczne choroby skóry, które cz´sto wynikajà z bra-
ku mo˝liwoÊci lub znacznego utrudnienia codziennej
toalety.

Mo˝na tu wymieniç:

• rozsiane łuszczenie si´ naskórka
• przesuszenie skóry
• tràdzik koci

Do innych potencjalnych problemów towarzyszàcych
otyłoÊci nale˝à choroby serca i układu oddechowego
oraz tendencja do zaparç.

G) Co to sà adipokiny?

Poza chorobami, które mogà byç zwiàzane z fizycznym
lub mechanicznym nadmiarem tkanki tłuszczowej wy-
kazano, i˝ adipocyty posiadajà aktywnoÊç wydzielni-
czà, która wpływa na ró˝ne układy i narzàdy organi-

zmu.Wiele wydzielanych substancji, nazywanych adi-
pokinami, wykazuje działanie pro-zapalne, przez co oty-
łoÊç uznawana jest obecnie za przewlekły stan zapal-
ny. U ludzi, adipokiny uczestniczà w rozwoju zespołu
metabolicznego, insulinoopornoÊci, nadciÊnienia oraz
zakrzepicy. U kotów wykazano ponadto zwiàzek po-
mi´dzy wytwarzaniem leptyn a insulinoopornoÊcià (Ap-
pleton, 2002).

H) OtyłoÊç a nadciÊnienie

Zwiàzek pomi´dzy otyłoÊcià a nadciÊnieniem jest do-
brze udokumentowany i przebadany u ludzi. Polega
na hormonalnych i metabolicznych zmianach okre-
Êlanych jako zespół metaboliczny. U psów, istniejà
badania potwierdzajàce wzrost ciÊnienia u osobni-
ków otyłych w porównaniu do osobników o prawi-
dłowej masie ciała, aczkolwiek rzadko było to nadci-
Ênienie znacznego stopnia (Bodey, 1996;
Bloomfield, 2000; Montoya i wsp., 2006). Do chwili
obecnej brak jest podobnych badaƒ u kotów, które
potwierdzałyby istnienie takiej zale˝noÊci pomi´dzy
otyłoÊcià a nadciÊnieniem u kotów. Jednak˝e, subiek-
tywne kliniczne doÊwiadczenia sugerujà, ˝e u wi´k-
szoÊci kotów z nadciÊnieniem stwierdza si´ raczej
niewydolnoÊç nerek i/lub nadczynnoÊç tarczycy a nie
otyłoÊç. W tym zakresie potrzebne sà jednak dalsze
badania.
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2. OkreÊlenie optymalnej masy
ciała kota

*
> Podsumowanie

W terapii otyłoÊci stosowane sà specjalne diety odchudzajàce. Obliczajàc dawk´ pokarmowà, ustala si´
jà w oparciu o zapotrzebowanie energetyczne zapewniajàce utrzymanie optymalnej masy ciała. To
gwarantuje, ˝e kot b´dzie wykorzystywał rezerwy tkanki tłuszczowej, jako êródło energii, co doprowadzi
do utraty masy ciała. Jednak, aby okreÊliç poczàtkowe zapotrzebowanie energetyczne konieczne jest
okreÊlenie optymalnej masy ciała. Niestety brak jest gotowych tabel, czy przyrzàdów umo˝liwiajàcych
w praktyce uzyskanie takich danych. Istnieje jednak prosta i przebadana naukowo metoda oceny opty-
malnej masy ciała: ocena kondycji ciała.

1/ Dlaczego tak wa˝ne
jest precyzyjne okreÊlenie
optymalnej masy ciała?

W obliczeniach zapotrzebowania energetycznego
przedstawionych w tym wydaniu magazynu Focus,
wykorzystuje si´ beztłuszczowà mas´ ciała zwierz´-
cia (narzàdy, mi´Ênie, koÊci, tkanka łàczna, itp.), która
prawidłowo zawiera u kota około 25% tłuszczu (La-
flamme, 1997). Tkanka tłuszczowa zu˝ywa niewielkà
iloÊç energii na potrzeby bytowe. Przez to, dostarcza-
nie składników od˝ywczych dla tkanki tłuszczowej w ta-
ki sam sposób jak dla mi´Êni prowadzi do zbyt wyso-
kiego szacowania zapotrzebowania energetycznego
zwierzàt i jest głównym powodem niepowodzenia te-
rapii odchudzajàcej.

Na przykład, zapotrzebowanie bytowe na energi´ u 4-
kilogramowego, dorosłego, niekastrowanego kocura
wynosi 240 kcal (60 kcal na kg masy ciała). Kot ten
przytył i obecnie wa˝y 11 kg. Docelowamasa ciała te-
go kota została okreÊlona na 6,5kg. Pobranie energii
pozwalajàce na utrat´ masy ciała wynosi 60% zapo-
trzebowania bytowego przy tej masie ciała (patrz roz-
dział 3), co stanowi około 234 kcal w tym przypadku

(60 x 6,5 x 0,6). Kot ten jednak nie schudnie, poniewa˝
b´dzie dostawał takà iloÊç energii, jakà potrzebował
na utrzymanie 4-kilogramowej beztłuszczowej masy
ciała. A je˝eli docelowa masa ciała zostałaby ustalo-
na na 7 czy 8 kg, tak jak chciałaby wi´kszoÊç właÊci-
cieli takiego kota, kot ten mógłby nawet przytyç.

2/ Metody dost´pne w co-
dziennej praktyce

A) Masa ciała zwierz´cia

Nie istnieje jedna, wspólna prawidłowamasa ciała ko-
ta, np. koty domowe krótkowłose wa˝à Êrednio od 3,5
do 4,5 kg. Waga ta jest jednak mocno zró˝nicowa-
na i uzale˝niono od cech morfologicznych kota; ten za-
kres wagowy nie dotyczy kotów rasowych. Z tych
wzgl´dów, 4 kgmo˝e oznaczaç zarówno kota zbyt chu-
dego, jak i kota o prawidłowej masie ciała i kota oty-
łego. Tak˝e w obr´bie jednej rasy mogà wyst´powaç
ró˝nice wagowe.

Niezale˝nie od tego, masa ciała jest parametrem, któ-
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ry trzeba monitorowaç. Nale˝y pami´taç, ˝e waga do-
rosłego kota powinna utrzymywaç si´ na stałym po-
ziomie. Dlatego wa˝ne jest, aby wa˝yç kota regular-
nie i systematycznie (przynajmniej 3-4 razy w roku)
oraz odnotowywaç wszystkie zmiany w masie ciała.
W medycynie ludzkiej, jakiekolwiek wahania masy
ciała przekraczajàce 2% tygodniowo, 5%- miesi´cz-
nie lub 10% - w przeciàgu 6 miesi´cy, powinny skła-
niaç do przeprowadzenia dokładnej analizy dietetycz-
nej (ANAES, 2003). Takie podejÊcie byłoby tak˝e
wskazane wmedycynie weterynaryjnej, przynajmniej
do momentu wykonania bardziej dokładnych badaƒ
(Chan, 2006).

B) Ocena kondycji ciała zwierz´-
cia
Jedynà metodà dost´pnà dla lekarza weterynarii, po-
zwalajàcà okreÊliç optymalnà mas´ ciała kota, jest
ocena kondycji ciała. Pomimo, i˝ metoda ta jest su-
biektywna i wymaga pewnego doÊwiadczenia, jest
bardzo skuteczna. Waga zwierz´cia oraz ocena kon-
dycji jego ciała powinny byç odnotowywane w ksià-
˝eczce zdrowia oraz w karcie pacjenta przy okazji co-
rocznych szczepieƒ.

Oryginalna skala wykorzystuje 9 kategorii (Laflam-
me, 1997), ale wiele osób uwa˝a, ˝e 5-stopniowa
skala jest łatwiejsza do zastosowania. Po pewnym
czasie, skal´ 5-stopniowà mo˝na podzieliç na pod-
punkty, przez co powróci si´ do oryginalnej skali 9-
stopniowej. System oceny kondycji ciała u kotów
opisano na stronie 21.

System opiera si´ na obserwacji sylwetki zwierz´cia
oraz na omacywaniu okreÊlonych obszarów anato-
micznych. Oceniajàc sylwetk´, oglàda si´ zwierz´ sto-
jàce, z boków i od góry. Czasami mo˝e si´ to okazaç
trudne podczas wizyty w lecznicy, poniewa˝ zdener-
wowany kot mo˝e si´ kłaÊç lub „zwijaç w kulk´”
na stole do badania. Pomimo to, mo˝na uzyskaç pew-
ne wra˝enie dotyczàce kota, w czym pomocny mo-
˝e byç tak˝e właÊciciel.
W kilku przeprowadzonych badaniach wykazano, i˝
właÊciciele zani˝ajà ocen´ kondycji ciała swojego

zwierz´cia, zwłaszcza jeÊli ma ono tylko nadwag´ (Al-
lan, 2000; Colliard, 2008). Badania potwierdziły tak-
˝e, ˝e wykorzystanie ilustracji sylwetek o ró˝nej oce-
nie kondycji ciała jest bardziej przekonywujàce dla
właÊciciela ni˝ sam ustny opis (chudy, szczupły, o pra-
widłowej masie ciała, z nadwagà czy otyły). JeÊli jest
to mo˝liwe, warto zrobiç zdj´cie kota z boku oraz
od góry, co umo˝liwi dokładne przedstawienie wła-
Êcicielowi aktualnej kondycji zwierz´cia. Je˝eli kot ab-
solutnie „odmawia współpracy” w lecznicy, mo˝-
na poprosiç właÊciciela o sfotografowanie kota
w domu i przesłanie zdj´ç. Cz´sto sami właÊciciele
sà bardzo zaskoczeni oglàdajàc takie zdj´cia. UÊwia-
domienie właÊcicielowi problemu jest jednym z klu-
czowych czynników warunkujàcych skutecznoÊç te-
rapii odchudzajàcej.

Ocena kondycji ciała umo˝liwia obliczenie optymal-
nej masy ciała kota. Przy skali 5-stopniowej, ka˝de
pół punktu odpowiada Êrednio odchyleniu o 10-15%
w porównaniu do optymalnej oceny kondycji wyno-
szàcej 3.
W zwiàzku z tym, ocena kondycji ciała wynoszàca 4
odpowiada nadwadze o 20 do 30%. W przypadku
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Ocena kondycji ciała
u kociàt wynosi zwykle

2 do 2,5.
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3. Omacywanie tłuszczu brzusznego

R´ce nale˝y umieÊciç pod brzuchem kota
(jeÊli to mo˝liwe) oraz omacaç tkank´
tłuszczowà w okolicy pachwinowej.

Przy prawidłowej ocenie kondycji ciała,
tłuszcz w tym miejscu mo˝e byç obecny,

ale w niewielkiej iloÊci.

W jaki sposób omacywaç kota
w celu oceny kondycji ciała

1. Omacywanie ˝eber

Obie dłonie nale˝y przyło˝yç po bokach
klatki piersiowej kota i przesuwaç je do
tyłu i do przodu. To umo˝liwia ocen´
gruboÊci warstwy tłuszczu nad ˝ebrami.
Przy optymalnej ocenie kondycji ciała,

bez trudu mo˝na policzyç ˝ebra
koƒcówkami palców, bez wywierania

wi´kszego ucisku.

2. Omacywanie wyrostków kolczystych,
mi´Êni l´dêwiowych oraz wyniosłoÊci

miednicy

Dłoƒ nale˝y przesuwaç wzdłu˝ kr´-
gosłupa, omacujàc mi´Ênie l´dêwiowe

oraz koÊci miednicy. Przy optymalnej oce-
nie kondycji ciała, wyczuwalne powinny
byç wszystkie wyniosłoÊci kostne oraz

odpowiednia warstwa mi´Êni.
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skrajnych ocen - 1 lub 5, wartoÊcià minimalnà jest
40%. Koty, których nadwaga przekracza 100% nie-
stety spotykane sà doÊç cz´sto. W przypadku jakich-
kolwiek wàtpliwoÊci, swoje obliczenia mo˝na oprzeç
na optymalnej masie ciała wynoszàcej 4kg, która jest
prawidłowà wagà dla kota Êredniej wielkoÊci. Usta-
lonà, optymalnà mas´ ciała nale˝y zapisaç na zale-
ceniach, poni˝ej aktualnej masy ciała.

C) Ograniczenia oceny kondycji
ciała
Ocena kondycji ciała (body condition score- BCS)
umo˝liwia przede wszystkim ocen´ tłuszczu podskór-
nego. Jednak, koty mogà mieç prawidłowà (3/5) lub
tylko nieznacznie zwi´kszonà (3,5/5) ocen´ kondycji,
pomimo poszerzenia obrysu brzucha (sylwetka przy-
pomina wówczas kształtem gruszk´). To wskazuje
na znacznà iloÊç tłuszczu trzewnego. W takim przy-
padku nale˝y uznaç, i˝ kot jest otyły i wymaga tera-
pii odchudzajàcej.

U ludzi, nadmierna otyłoÊç brzuszna, której towarzy-
szy charakterystyczny kształt sylwetki, przypomina-
jàcy jabłko, jest kluczowà cechà Êwiadczàcà o zespo-
le metabolicznym.

Rozpoznanie zespołu metabolicznego mo˝e byç po-
stawione, je˝eli obecnych jest 3 z 5 poni˝ej wymie-
nionych kryteriów:
• hiperglikemia
• hipertrójglicerydemia
• nadmierna koncentracja HDL-cholesterolu
• obwód talii > 88cm (kobiety) i 102 cm (m´˝-
czyêni)

• nadciÊnienie
Zespół ten predysponuje do rozwoju cukrzycy, cho-
rób sercowo-naczyniowych, chorób wàtroby oraz
zaburzeƒ rozrodu. We Francji, 1 na 6 dorosłych osób,
niezale˝nie od płci, cierpi z powodu tej choroby; w Pa-
ry˝u, w Hospital Pitie-Salpetriere, istnieje nawet osob-
ny oddział dla osób z tym zespołem. Pomimo, i˝ ze-
spół metaboliczny obserwowany jest głównie
u pacjentów ze zwi´kszonym indeksem masy ciała
(body mass index-BMI= waga/(wysokoÊç)2; prawi-
dłowo=19-24), zdarza si´, ˝e przy prawidłowym BMI,
obserwowana jest otyłoÊç brzuszna, która jest przy-
czynà zespołu metabolicznego (w tym insulinoopor-
noÊci). Podobna sytuacja dotyczy wczeÊniej opisane-
go kota, o sylwetce w kształcie gruszki.

Brak jest specjalistycznych badaƒ dotyczàcych wy-
st´powania zespołu metabolicznego u kotów. Jed-
nak, wa˝ne jest aby identyfikowaç koty, które mogà
mieç nadmiar tłuszczu brzusznego, co mo˝e byç przy-
czynà zaburzeƒ metabolicznych i predysponowaç
do powa˝nych chorób.

20
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• Obserwacja zwierz´cia z boku i od góry oraz porównanie do przedstawionych poni˝ej sylwetek.
• Omacywanie zwierz´cia dłonià (bez wywierania nacisku) nad ˝ebrami, wzdłu˝ kr´gosłupa, omacywanie mi´Êni l´dêwiowych
oraz miednicy i porównanie z zamieszczonym poni˝ej opisem.

• U zwierzàt z długà lub bardzo g´stà sierÊcià, omacywanie jest jedynà metodà oceny kondycji ciała.

Ocena kondycji ciała u kotów

• KoÊci widoczne sà z odległoÊci (˝ebra, wyrostki kolczyste, koÊci miednicy).

•Wszystkie koÊci le˝à bezpoÊrednio pod skórà.
•Słabe umi´Ênienie (zaniki mi´Êniowe).
•Brak wyczuwalnej tkanki tłuszczowej.

•KoÊci mogà byç dostrzegalne, ale rzadko widoczne sà z odległoÊci.

• Wyraênie zaznaczone wci´cie (talia oraz fałd brzuszny).
• KoÊci sà z łatwoÊcià wyczuwalne.
• Słabo rozwini´te umi´Ênienie (umiarkowane zaniki mi´Êniowe).
• Niewielka iloÊç wyczuwalnej tkanki tłuszczowej.

• Talia (patrzàc od góry) oraz fałd brzuszny (patrzàc z boku) trudne do odró˝nienia.

• Obecny tłuszcz brzuszny.
• KoÊci z trudem wyczuwalne, brak mo˝liwoÊci policzenia ˝eber

• Talia (patrzàc od góry) oraz fałd brzuszny (patrzàc z boku) wyraênie widoczne.

• KoÊci niewidoczne z odległoÊci.
• KoÊci wyczuwalne podczas omacywania, z minimalnà iloÊcià tkanki tłuszczowej nad
˝ebrami.

• Dobrze ukształtowana muskulatura.
• Minimalna iloÊç tłuszczu brzusznego.
.

1/5 : WYCHUDZONY = waga przynajmniej o 40% poni˝ej wagi optymalnej

2/5 : SZCZUPŁY = waga o 20 do 30% mniejsza ni˝ waga optymalna

3/5 : OPTYMALNA = optymalna masa ciała

4/5 : NADWAGA = waga o 20 do 30% wi´ksza od wagi optymalnej

• Talia (patrzàc od góry) oraz fałd brzuszny (patrzàc z boku) niewidoczne

• Znaczna iloÊç tłuszczu brzusznego.
• KoÊci niewyczuwalne, znaczne otłuszczenie.

5/5 : OTYŁOÂå = waga przynajmniej o 40% wi´ksza od wagi optymalnej.
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Wprowadzenie

Terapia dietetyczna otyłoÊci wymaga ograniczenia po-
da˝y energii. JednoczeÊnie, zwierz´ powinno otrzymy-
waç odpowiednià iloÊç karmy, tak aby nie powodowaç
u niego frustracji, co mo˝e prowadziç do problemów
behawioralnych. Ponadto, nale˝y ograniczyç jedynie
iloÊç energii a nie iloÊç niezb´dnych składników od˝yw-
czych (białka, kwasy tłuszczowe, sole mineralne, wi-
taminy), co mogłoby prowadziç do powa˝nych niedo-
borów. Z tych wzgl´dów zaleca si´ stosowanie
specjalistycznych diet odchudzajàcych, w których ob-
ni˝ona została koncentracja energii (w kcal na 100g
karmy), a które dostarczajà odpowiedniej iloÊci skład-
ników od˝ywczych.

Z praktycznego punktu widzenia, terapia wprowadza-
na jest po wnikliwym badaniu klinicznym, które wyklu-
czy inne choroby i pozwoli na zidentyfikowanie scho-
rzeƒ towarzyszàcych; wa˝ne jest, aby post´powaç
w sposób usystematyzowany, „krok po kroku”.

1/ Motywowanie właÊciciela

A) TrudnoÊci

WłaÊciciele kotów sà cz´sto mniej zmotywowani
do wprowadzenia terapii odchudzajàcej ni˝ właÊci-
ciele psów. W rzeczywistoÊci, brak aktywnoÊci fizycz-
nej u psów wynikajàcy z otyłoÊci mo˝e stanowiç
główny problem dla właÊciciela, który lubi spacery ze
swoim zwierz´ciem. Ten sam argument, czyli spadek
aktywnoÊci zwiàzany z nadwagà, nie jest istotny
w przypadku kotów niewychodzàcych, kastrowanych,
które sà uwa˝ane, albo nawet wybierane, ze wzgl´-
du na swoje spokojne usposobienie i mało aktywny
tryb ˝ycia. Tu te˝ rodzi si´ bardzo bł´dne przekonanie,
i˝ jest to normalne i prawidłowe zachowanie kota.
Jest to punkt, który koniecznie nale˝y omówiç z wła-
Êcicielem.

Nale˝y tak˝e pami´taç o ró˝nicach pomi´dzy otyłymi
psami i otyłymi kotami (patrz tabela na stronie 9).

W a l k a z o t y ł o Ê c i à u k o t ó w

23

3. Terapia otyłoÊci u kotów

*
> Podsumowanie

Terapia otyłoÊci u kotów powinna przebiegaç według 6 kroków:
1. Zmotywowanie właÊciciela
2. Ustalenie celów programu odchudzajàcego
3. Ustalenie zapotrzebowania energetycznego
4.Wybór diety odchudzajàcej: zalety i wady czterech ró˝nych rodzajów diet (suche lub mokre gotowe
diety, mieszane diety gotowe lub dieta przygotowywana w domu).

5. Zalecenia
6.Wizyty kontrolne
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B) Rozwiàzania

1. Zdrowy kot, to kot aktywny!
Bardzo wa˝ne jest, aby właÊciciel zrozumiał, ˝e dla
kota brak aktywnoÊci, przebywanie wyłàcznie w do-
mu, w odległoÊci 2 metrów od kuwety i miski pełnej
jedzenia, nie jest czymÊ normalnym. Im starsze zwie-
rz´ (i im bardziej otyłe), tym właÊciciel bardziej zapo-
mina, jak zachowywało si´ b´dàc koci´ciem, czy mło-
dym kotem. Korzystne mo˝e okazaç si´ przypomnienie
o tym właÊcicielowi, zadajàc mu pytania pozwalajà-
ce zrozumieç zmiany behawioralne, które rozwijajà
si´ z powodu nadwagi, np. skakanie, zabawa, kon-
takty z innymi zwierz´tami i członkami rodziny.

2. Otyły kot to kot, który b´dzie miał cukrzy-
c´!
Zdanie to mo˝e byç troszk´ „naciàgane”, ale nie od-
biega za bardzo od rzeczywistoÊci. Cukrzyca jest cho-
robà znanà i wzbudzajàcà l´k u ludzi, zwłaszcza z po-
wodu koniecznoÊci codziennych zastrzyków z insulinà.
Aktualnie, jest to najbardziej skuteczny argument
w motywowaniu właÊcicieli otyłych kotów.

3. Dieta nie oznacza pozbawienia czegoÊ zwie-
rz´cia
Słowa „ograniczenie i pozbawienie” majà wydêwi´k
negatywny i od razu sà odrzucane. Otyłe koty to zwy-
kle koty bardzo rozpieszczanew zakresie ˝ywienia, cz´-
sto uwa˝ane przez właÊcicieli za szczególnie „trud-
ne” w zaspokojeniu wybrednego apetytu. Istnieje kilka
rozwiàzaƒ, które mo˝na zaproponowaç i zaadoptowaç

do indywidualnych potrzeb, co zostanie omówione póê-
niej. Obecnie, łàczne stosowanie diety suchej oraz mo-
krej stanowi bardzo dobre rozwiàzanie pozwalajàce
na zachowanie odpowiedniej obj´toÊci dawki pokar-
mowej i unikni´cie niepo˝àdanych zachowaƒ (nieustan-
ne pomiaukiwanie, nadpobudliwoÊç, itp.). W podob-
ny sposób, pomocne mo˝e okazaç si´ zastosowanie
specjalnych zabawek, w których umieszcza si´ odmie-
rzonà dawk´ karmy.

4. Lekarz weterynarii wie, co dla kota jest naj-
lepsze
Dieta nie powinna byç traktowana, jako przejÊciowe
rozwiàzanie, ale jako jedyna mo˝liwoÊç terapii cho-
rego zwierz´cia. Takie podejÊcie zakłada natychmia-
stowe i precyzyjne opracowanie strategii leczniczej
oraz Êcisły nadzór poprzez regularne wizyty kontrol-
ne. Punkty te zostały szerzej omówione poni˝ej.

2/ Ustalenie celów progra-
mu odchudzania

Celem terapii odchudzajàcej dla pacjenta jest osià-
gni´cie optymalnej dla niego masy ciała. Optymal-
na waga jest ocenà subiektywnà, w znacznym stop-
niu uzale˝nionà od doÊwiadczenia badajàcego. Bez
wzgl´du na to, okreÊlenie docelowej masy ciała jest
absolutnie niezb´dne w celu ustalenia dawki pokar-
mowej. Pomocnym sposobem jest oszacowanie po-
˝àdanej utraty masy ciała; wartoÊç t´ nast´pnie odej-

Aby kot był zdrowy
i w odpowiedniej
kondycji, niezb´dna
jest odpowiednia iloÊç
zabawy i stymulacji.
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muje si´ od aktualnej wagi. Alternatywnie, mo˝na wy-
korzystaç wczeÊniejszà, prawidłowà wag´ dorosłe-
go kota, jeÊli taka jest znana.

3/ Ustalenie zapotrzebo-
wania energetycznego

Zanim przejdziemy do aspektów praktycznych, omó-
wionych zostanie kilka punktów dotyczàcych zapo-
trzebowania energetycznego u kotów.

A) Ró˝ne rodzaje energii

Celem tego punktu jest zdefiniowanie ró˝nych rodza-
jów energii, o których mówimy wyliczajàc zapotrze-
bowanie energetyczne. Istniejà trzy rodzaje energii
pokarmowej (patrz rycina poni˝ej):

• Energia brutto (EB) okreÊlania jest podczas spa-
lania w bombie kalorymetrycznej (bezpoÊrednia ka-
lorymetria).

• Energia strawna (ES) obliczana jest poprzez odj´-
cie od energii brutto, energii wydalonej wraz z kałem.

• Energia metaboliczna (EM) to energia wykorzy-
stywana w dietach dla psów i kotów. OkreÊlana jest
poprzez odj´cie od energii strawnej energii traco-
nej w moczu i w gazach trawiennych. U psów i ko-
tów iloÊç energii traconej w gazach trawiennych
jest nieznaczna. Poszczególne składniki od˝ywcze
ró˝nià si´ pod wzgl´dem zawartoÊci energii meta-
bolicznej.

• Energia netto (EN) to iloÊç energii aktualnie do-
st´pnej dla organizmu. OkreÊlana jest poprzez od-
j´cie od energii metabolicznej, energii zu˝ywanej
na termogenez´. Termogeneza to proces, w któ-
rym energia powstaje i zostaje przekształco-
na na ciepło podczas trawienia i wchłaniania skład-
ników pokarmowych w przewodzie pokarmowym.

W drugiej cz´Êci tego rozdziału, omawiana energia
(kcal) odnosi si´ do energii metabolicznej.

Poniewa˝ widomo, i˝ u˝ywajàc miarki
do karmy istniejà zbyt du˝e wahania
w odmierzanych porcjach (20%),

zaleca si´ stosowanie wagi kuchennej.

©
C
.R

en
ne

r

Energia brutto
(EB)

Ka∏ Mocz (+gazy trawienne)

Energia strawna
(ES)

Energia meta-
boliczna (EM)

Energia netto
(EN)

Termogeneza
(trawienie
pokarmu)

Energia stosowana u psów i kotów
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B) Koncentracja energii w ró˝-
nych składnikach od˝ywczych

WłaÊciciel powinien wiedzieç, i˝ tłuszcz stanowi
najbogatsze êródło energii w diecie (patrz Tabela 1
strona 26).

C) Zapotrzebowanie na energi´
bytowà zdrowego kota
U niekastrowanego, dorosłego kota o normalnym
poziomie aktywnoÊci zapotrzebowanie na ener-
gi´ bytowà (maintenance energy requirements-
MER) (w kcal/EM/dz) oblicza si´ w nast´pujàcy
sposób:
MER= 100 M0,67, gdzie M= optymalna masa cia-
ła kota w kg (NRC, 2006). MER nie jest funkcjà li-
niowà zale˝nà od masy ciała i mo˝e wahaç si´
od 80 kcal/kg masy ciała u 2-kilogramowego kota
do 55 kcal/ kg masy ciała u kota 6-kilogramowego
(patrz rycina 1, strona 27).

Po oszacowaniu optymalnej masy ciała kota oraz
ustaleniu jego zapotrzebowania na energi´ bytowà,
nale˝y obliczyç zapotrzebowanie na energi´ koniecz-
ne do zmniejszenia masy ciała. Trzeba pami´taç, i˝
obliczenia te stanowià jedynie punkt odniesienia
i muszà byç modyfikowane podczas trwania tera-
pii, w zale˝noÊci od tempa utraty wagi.

D) Stopieƒ ograniczenia ener-
getycznego w stosunku do za-
potrzebowania bytowego
Je˝eli iloÊç pobieranej energii nie zostanie odpowied-
nio ograniczona, istnieje ryzyko niepowodzenia te-
rapii odchudzajàcej. Z drugiej strony, zbyt restrykcyj-
ne ograniczenie energetyczne (np. iloÊç pobieranej
energii wynoszàca około 25% x MER dla optymal-
nej wagi) mo˝e powodowaç zbyt gwałtowny spa-
dek masy ciała (4% poczàtkowej masy ciała tygo-
dniowo), co z kolei mo˝e byç przyczynà rozwoju
stłuszczenia wàtroby (patrz rycina 2, strona 27).
W zwiàzku z tym nale˝y okreÊliç pewien margines
bezpieczeƒstwa, któryw praktyce przyjmuje sí za 50
do 60% zapotrzebowania bytowego (Markwell, 1994;
Butterwick, 1996; Nguyen, 2002). Tempo spadku
masy ciała jest funkcjà stopnia ograniczenia energe-
tycznego, np. utrata masy ciała o około 1% poczàt-
kowej masy ciała tygodniowo zwykle ogranicza utra-
t´ tkanki beztłuszczowej do około 10%. Je˝eli jednak
ograniczenie energetyczne wynosi 45% MER, tem-
po spadku masy ciała jest wi´ksze, czemu towa-
rzyszy wi´ksza utrata tkanki beztłuszczowej (20%)
(Butterwick, 1995).

W praktyce pokrycie 60% dziennego zapotrzebo-
wania energetycznego daje dobre rezultaty i za-
pewnia margines bezpieczeƒstwa w odniesieniu
do ryzyko rozwoju stłuszczenia wàtroby.

RE ME (kcal/g) ME (kcal/g)
(kcal/g) Dieta domowa Inna dieta

Białka 4.4 4 3.5

Tłuszcze 9.4 9 8.5

W´glowodany 4.15 4 3.5

Tabela 1. Koncentracja energii w ró˝nych składnikach pokarmowych
b´dàcych êródłem energii dla psów i kotów (RE: energia surowa;

EM- energia metaboliczna)
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Zapotrzebowanie na energi´ bytowà (kcal) niekastrowanych, dorosłych kotów, jako funkcja optymalnej masy ciała.
Czerwona linia przedstawia normy NRC (2006); purpurowa linia jest ogólnie akceptowalnà normà dla kota o masie ciała
(BW) od 4 do 5 kg, a zielona - to porównanie do krzywej NRC (2006). Na przykład, zgodnie z tà tabelà, 4-kilogramowy kot
potrzebuje 240kcal/dzieƒ

ss nnn

ME (kcal)

Optymalna masa ciała (kg)

Rycina 1. Zapotrzebowanie na energi´ bytowà dorosłego,
niekastrowanego kota (kcal/dz)

100xBW0.67 40x(BW+2) 60xBW

Rycina 2. Zapotrzebowanie na energi´ bytowà (MER)
obliczane dla docelowej masy ciała

Poziom ograniczenia energetycznego

45%

60%

Odpowiednio

Zbyt wolno (kot nie straci na wadze)

Zbyt szybko:
Efekt jo-jo: kot ponownie zacznie tyç po
zakoƒczeniu terapii
Nadmierna utrata beztłuszczowej masy ciała

Aby uzyskaç prawidłowà utrat´ masy ciała, dieta powinna dostar-
czaç około 45-60% zapotrzebowania bytowego okreÊlonego dla
docelowej masy ciała.
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4/ Wybór diety odchudza-
jàcej: wady i zalety
Koncentracja energii w diecie determinuje iloÊç po-
dawanej zwierz´ciu karmy. Zwykle okreÊlana jest w ki-
lokaloriach (kcal), a czasami w kilod˝ulach (kJ)
na gram, 100 gramów lub kilogram karmy
(1kcal= 4,184 kJ).

W terapii odchudzajàcej stosuje si´ albo specjalne
gotowe diety albo diety przygotowywane w domu.

Gotowe diety dost´pne sà w dwóch postaciach: su-
chej (krokiety) lub mokrej (saszetki lub puszki). Poni-
˝ej znajduje si´ opis ka˝dego rodzaju karmy, z wy-
szczególnionymi zaletami i wadami. Zalecone iloÊci
zaokràglono ze wzgl´dów praktycznych: do 5 gra-
mów przy karmie suchej oraz do łatwych iloÊci do od-
mierzania przy dietach mokrych. Aby ułatwiç adapta-
cj´ do nowej diety, zaleca si´ zastosowanie
przynajmniej tygodniowego okresu przejÊciowego,
podczas którego dotychczasowà karm´ stopniowo
zast´puje si´ nowà. To pozwala na przystosowanie
si´ przewodu pokarmowego oraz zmniejsza ryzyko
odrzucenia diety przez kota.
Zdecydowanie korzystne jest tak˝e zwi´kszenie ak-
tywnoÊci fizyczne kota, co ułatwia utrat´ wagi. Na-
le˝y zaleciç odpowiednià iloÊç ruchu i zabawy,
uwzgl´dniajàc indywidualne cechy i upodobania ko-
ta a tak˝e mo˝liwoÊci i ch´ci właÊciciela. Takie po-
st´powanie mo˝e przynieÊç wiele korzyÊci a tak˝e ra-
doÊci, zarówno właÊcicielowi, jak i kotu.

A) Gotowe diety suche

Dziennà iloÊç suchej karmy wylicza si´ na podstawie
wyliczonej poda˝y energii oraz koncentracji energii
w karmie.
Na przykład, dla kota o optymalnej masie ciała wy-
noszàcej 4kg:
pobranie energii zapewniajàce utrat´ masy ciała wy-
nosi 152 kcal. Koncentracja energii w proponowanej
diecie wynosi 3,5 kcal/g karmy (Royal Canin, Obesity
Management, sucha); w takim przypadku zaleco-
na iloÊç karmy b´dzie wynosiła 40 g (152/3,5).

Wa˝ne informacje dotyczàce stosowania su-
chej karmy:

1. Zalecona dawka krokietów powinna byç dokład-
nie odwa˝ona przez właÊciciela. Miarki w postaci ku-
beczków nie sà dokładne przy tak niewielkich ilo-
Êciach; nie mo˝na tak˝e u˝ywaç miarki jednej firmy
do odmierzania karmy innej firmy. Ró˝nice w dawko-
waniu przy pomocy miarki mo˝na z łatwoÊcià zade-
monstrowaç, zlecajàc kilku osobom odmierzenie tej
samej iloÊci karmy: ró˝nica wynosiła a˝ 20%.

2. Zaleca si´, aby mo˝liwie wydłu˝yç czas jedzenia.
Na rynku dost´pne sà specjalne dozowniki do kar-
my (np. w postaci piłki), które umo˝liwiajà dzielenie
dziennej dawki karmy na kilka mniejszych posiłków.
Nale˝y jednak ostrzec właÊciciela, ˝e nie ka˝dy kot
b´dzie zainteresowany tego typu przedmiotami (mo-
˝e nawet odmówiç jedzenia). Innym rozwiàzaniem

//

> Kot z cukrzycà
U kotów z cukrzycà mobilizacja tkanki tłuszczowej powinna równowa˝yç ryzyko ataku kwasicy ketono-
wej. Jednak, utrata masy ciała u kotów z cukrzycà jest bardzo wa˝na, poniewa˝ otyłoÊç jest przyczy-
nà insulinoopornoÊci. Poczàtkowo, poza sytuacjami wymagajàcymi natychmiastowej interwencji me-
dycznej, zapotrzebowanie na energi´ bytowà nale˝y pomno˝yç przez 0,8, opierajàc si´ na aktualnej
masie ciała. Je˝eli podczas kolejnej wizyty, kot nie stracił na wadze, pobranie energii mo˝e byç zmniej-
szone o kolejne 10%. W ten sposób uzyska si´ progresywne ograniczenie energetyczne, jako funkcj´
stanu klinicznego zwierz´cia oraz tempa utraty masy ciała.



jest podzielenie dziennej dawki na 2-3 mniejsze por-
cje, podawane w ró˝nych miejscach (np. na szafce,
na półce, itp.). Prostym sposobem jest tak˝e umiesz-
czenie krokietów w pojemniku, który od góry ma
mniejszà Êrednic´ ni˝ głowa kota; pojemnik taki na-
le˝y przymocowaç do blatu stołu (np. przy pomocy
dwustronnej taÊmy klejàcej); kot b´dzie musiał wy-
ciàgaç krokiety przy u˝yciu łapy, co zajmie mu znacz-
nie wi´cej czasu. Włàczenie właÊciciela w tego ty-
pu przedsi´wzi´cia mo˝e czasami byç trudne, ale
równoczeÊnie zwi´ksza jego zaanga˝owanie.

Głównà korzyÊcià suchych diet jest łatwoÊç stoso-
wania. Najwi´kszà wadà jest stosunkowo niewielka
iloÊç podawanej karmy, co mo˝e spotkaç si´ z wy-
raênym sprzeciwem ze strony kota. Wady i zalety pod-
sumowano w tabeli 1 na stronie 31. Gotowe suche
karmy mogà byç niewskazane dla kotów z przewle-
kłà kamicà moczowà, kiedy stosowanie diet mokrych
mo˝e zwi´kszaç iloÊç wypijanej wody i przyczyniaç
si´ do rozcieƒczenia moczu.

B) Gotowe diety mokre

W wielu przypadkach wykorzystuje si´ diety w po-
staci mokrej, których dawk´ oblicza si´ na podsta-
wie wyliczonego pobrania energii oraz koncentracji
energii w diecie.

W naszym przypadku, dla kota którego optymalna ma-
sa ciała wynosi 4kg, zapotrzebowanie energetyczne
konieczne do zmniejszenia masy ciała wynosi 152 kcal.
Koncentracja energii w zaleconej karmie (Royal
Canin, Obesity Management, saszetka 100g) wyno-
siła 57 kcal/100g karmy. Zalecono podawanie 2 i 2/3
saszetki dziennie (152/57).
Zaleca si´, aby dziennà dawk´ dzieliç na 4 posiłki:

• pierwszy podawany rano.
• drugi - po powrocie pierwszego domownika z pracy.
• trzeci - wieczorem.
• ostatni posiłek podaje si´ tu˝ przed snem. Taki póê-
ny posiłek mo˝e pomóc w unikni´ciu ataku głodu
u kota wczesnym rankiem, co zwierz´ zwykle ma-
nifestuje głoÊnym miauczeniem, które budzi wła-
Êciciela.

Głównà zaletà karm mokrych jest du˝a obj´toÊç po-
dawanego posiłku. Najwi´kszà wadà jest koszt. Wa-
dy i zalety takiego sposobu ˝ywienia podsumowano
w tabeli 2 na stronie 31.

Gotowe mokre diety zalecane sà dla kotów z nawra-
cajàcà kamicà moczowà.
Mo˝liwym rozwiàzaniem jest tak˝e ˝ywienie miesza-
ne, które polega na dzieleniu dziennej dawki pokar-
mowej pomi´dzy karm´ suchà oraz mokrà. To umo˝-
liwia wykorzystanie wszystkich zalet obu karm
i zminimalizowanie wad zwiàzanych z ich stosowa-
niem.

C) Mieszane diety gotowe

Wyliczony pobór energii dzieli si´ pomi´dzy karm´
suchà a mokrà. Z przyczyn praktycznych, zaleca si´
w pierwszej kolejnoÊci odjàç energi´ dostarczanà
z karmà mokrà, starajàc si´ tak dobraç iloÊç podawa-
nej karmy, aby była jak najłatwiejsza do odmierzania.

Jako przykład weêmy ponownie kota o docelowej ma-
sie ciała 4kg, którego zapotrzebowanie energetycz-
ne konieczne do zmniejszenia masy ciała wynosi 152
kcal. Mokra karma (Royal Canin, Obesity Manage-
ment, saszetka 100g) dostarcza 57 kcal/100 g sa-
szetki. Kot b´dzie otrzymywał jednà saszetk´ dzien-
nie, a pozostała cz´Êç energii (152-57 = 95 kcal)
dostarczona b´dzie z karmà suchà (Royal Canin, Obe-
sity Management, sucha, koncentracja energii = 3,5
kcal/g), podawanà w iloÊci 25 g. Łàczna obj´toÊç
dawki b´dzie wynosiła 125 g (w porównaniu do 40 g
przy stosowaniu wyłàcznie karmy suchej).

Sucha karma mo˝e byç podawana w postaci jedne-
go posiłku, z wykorzystaniem ró˝nych, wczeÊniej opi-
sanych metod. Mokra karma powinna byç podzielo-
na na dwa posiłki, jeden - podawany wieczorem, drugi
- tu˝ przed snem. Taki mieszany system ˝ywienia łà-
czy korzyÊci zwiàzane ze stosowaniem obu rodzajów
diet, ograniczajàc jednoczeÊnie ich wady (patrz
tabela 3, strona 31).
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D) Dieta przygotowywana w do-
mu
Niektórzy właÊciciele sà przyzwyczajeni do ˝ywienia
swojego zwierz´cia po˝ywieniem przygotowywanym
w domu i chcieliby nadal kontynuowaç taki sposób
karmienia podczas terapii odchudzajàcej. Dieta do-
mowa polega na przygotowywaniu posiłku ze skład-
ników normalnie przeznaczonych do konsumpcji dla
ludzi. Aby dostarczyç ponad czterdzieÊci niezb´dnych
składników od˝ywczych, dieta domowa musi zawie-
raç pewne składniki:

• białko, pochodzàce z mi´sa, powinno pokrywaç
zapotrzebowanie na niezb´dne aminokwasy
oraz kwas arachidonowy u kotów

• niezb´dne kwasy tłuszczowe, których êródłem
mo˝e byç olej rzepakowy lub inne oleje roÊlinne

• sole mineralne i witaminy, dostarczane w po-
staci specjalistycznych preparatów weteryna-
ryjnych

• włókno (roÊlinne): pomimo, i˝ nie jest to skład-
nik niezb´dny, wpływa korzystnie na stan zdro-
wia przewodu pokarmowego oraz pozwala
zwi´kszyç obj´toÊç dawki

• w´glowodany, które dostarczane sà głównie
w postaci skrobi. Ten składnik nie jest jednak
niezb´dny dla kota.

Nale˝y pami´taç o odpowiedniej jakoÊci surowców,
zarówno z punktu widzenia dostarczenia niezb´dnych
składników, jak i bezpieczeƒstwa. Podczas, gdy pro-
dukty b´dàce êródłem skrobi powinny byç dobrze ugo-
towane, nie dotyczy to mi´sa, które w rzeczywisto-
Êci, podczas gotowania mo˝e utraciç swojà wartoÊç
od˝ywczà (dotyczy to np. tauryny).

W tabeli 4 na stronie 32 znajduje si´ przykład do-
mowej diety odchudzajàcej.
Dieta domowa powinna byç dzielona na trzy posiłki,
przy czym jeden posiłek powinien byç podawany póê-
nym wieczorem, tu˝ przed snem. Taki typ diety po-
siada niewiele korzyÊci w porównaniu z licznymi wa-
dami (patrz tabela 5, strona 32) i powinien byç
stosowany tylko w przypadku najbardziej konserwa-
tywnych właÊcicieli.

Pełnoporcjowa dieta domowa to raczej rzadkoÊç.
W niektórych przypadkach ten rodzaj po˝ywienia sto-
sowany jest łàcznie z gotowà karmà suchà, np. po-
łowa zapotrzebowania energetycznego dostarcza-
na jest wraz z karmà suchà, a druga połowa - z dietà
domowà.
Sucha karma mo˝e byç podawana w postaci poje-
dynczego posiłku, z wykorzystaniem jednej z wy˝ej
opisanych metod wydłu˝ania czasu posiłku. Dieta do-
mowa powinna byç podawana, jako dwa ostatnie po-
siłki, przy czym jeden nale˝y podaç póênym wieczo-
rem, tu˝ przed snem.

5/ Zalecenia

Bardzo wa˝ne jest, aby zalecenia były mo˝liwie jak
najdokładniejsze. WłaÊciciel powinien znaleêç bez tru-
du wszystkie informacje omówione podczas wizyty.
Przykład zaleceƒ przedstawiono na stronie 36.

6/ Wizyta kontrolna

Wizyty kontrolne sà szczególnie wa˝ne, aby dieta za-
koƒczyła si´ powodzeniem. Powinny one rozpoczàç
si´, jak najszybciej. Nale˝y pami´taç, ˝e pomimo i˝
zalecenia opracowywane sà indywidualnie do ka˝de-
go przypadku, podczas trwania terapii odchudzajà-
cej, właÊciciel potrzebuje wsparcia oraz zach´ty.

A) Upewniç si´, ˝e pacjent ma
apetyt
Pami´tajàc o ryzyku stłuszczenia wàtroby, wa˝ne jest,
aby upewniç si´, ˝e kot zjada zaleconà dziennà daw-
k´ karmy (lekarz powinien mieç pewnoÊç, ˝e kot zja-
da co najmniej 75% zaleconej dziennej dawki). Nale-
˝y poprosiç właÊciciela o kontakt po kilku dniach, aby
sprawdziç czy nie doszło do drastycznego spadku spo-
˝ycia zaleconej diety. Telefon taki mo˝e wykonaç tak-
˝e personel techniczny lecznicy najlepiej w ciàgu 24-
48 godzin od rozpocz´cia diety.
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Zalety Wady

• Precyzyjne iloÊci • Potrzeba dokładnego odwa˝ania
• IloÊç łatwa do dostosowania (np. na wadze kuchennej)
• Dłu˝szy czas przechowywania po otwarciu • Kontrolowanie iloÊci pobieranej wody
• Mo˝liwoÊç wydłu˝enia czasu spo˝ywania • Mała obj´toÊç dawki
posiłku (np. dozowniki)

• Dzienny koszt

Zalety oraz wady ró˝nych rodzajów gotowych diet

Tabela 2. Dieta mokra

Tabela 1. Dieta sucha

Tabela 3. Karma mieszana (sucha + mokra)

Zalety Wady

• Precyzyjne dawki (uzupełnianie suchà karmà) • KoniecznoÊç dokładnego wa˝enia karmy
• Łatwa do dostosowania dawka poprzez suchej (np. na wadze kuchennej)
dostosowanie iloÊci krokietów • Ograniczony czas przechowywania

• Mo˝liwoÊç wydłu˝enia czasu posiłku przy karmy mokrej po otwarciu
karmie suchej

• Satysfakcjonujàca wielkoÊç dawki

Zalety Wady

• Du˝a obj´toÊç dawki • Dawka mo˝e byç dla niektórych kotów zbyt du˝a
• IloÊç pobieranej wody • Dawka trudna do dostosowania

• Ograniczony czas przechowywania po otwarciu
• TrudnoÊci w wydłu˝eniu czasu pojedynczego posiłku
• Potrzeba podawania wielu posiłków, aby zapewniç sytoÊç
• Dzienny koszt
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Tabela 5. Wady i zalety diety domowej

Zalety Wady

• Obj´toÊç dawki • Słabo zbilansowana dieta
• IloÊç wypijanej wody • Kot mo˝e wybieraç niektóre składniki,
• ŁatwoÊç w dostosowaniu przez co dieta staje si´ niezbilansowana
do indywidualnych potrzeb • KoniecznoÊç kontrolowania bezpieczeƒstwa i Êwie˝oÊci

• Ograniczony czas przechowywania po przygotowaniu
• Czas potrzebny na przygotowanie
• Koszt mi´sa
• Brak mo˝liwoÊci wydłu˝enia czasu posiłku
• KoniecznoÊç podawania wielu posiłków

Tabela 4. Domowa dieta odchudzajàca
dla zdrowego kota (200 kcal EM)

Składnik IloÊç IloÊç Dawka
mi´sa ryby bez skrobi

Chude mi´so (1) 125 g - 125 g

Dorsz (2) - 150 g -

Olej rzepakowy lub sojowy (3) 2 g 4 g 2 g

Gotowane zielone warzywa (4) 30 g 75 g 90 g

Gotowany biały ry˝ 15 g 15 g -

(zwa˝ony przed gotowaniem) (5 g) (5 g) (-)

MVS (5) Ca/P = 2 (15.5% Ca) 3 g 4 g 3 g

(1) Chude mi´so = mi´so wołowe zawierajàce 5% tłuszczu, pierÊ drobiowa, chuda wieprzowina
(2) Tuƒczyk lub łosoÊ mogà byç traktowane jako chude mi´so
(3) 1 ły˝eczka do herbaty = 4 g oleju; 1 ły˝ka stołowa = 3 ły˝eczki do herbaty = 12 g oleju
(4) Zielone warzywa = zielona fasolka, marchew…Zarówno przy warzywach Êwie˝ych jak i mro˝onych do gotowania nale˝y
dodaç szczypt´ soli.
(5) MVS: Suplementy mineralno-witaminowe (zalecone przez lekarza weterynarii).
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B) Kontrolowanie masy ciała

Masa ciała kota powinna byç sprawdzana regularnie,
przez pierwszy miesiàc- raz w tygodniu. Kota mo˝na
wa˝yç w domu (pod warunkiem, i˝ właÊciciel dyspo-
nuje dokładnà wagà) lub w lecznicy. Kot powinien byç
wa˝ony o podobnej porze dnia, na przykład rano,
po pierwszym posiłku. Regularne kontrolowanie masy
ciała jest jedynà metodà obiektywnej oceny skutecz-
noÊci diety. Póêniej, dwie rutynowe kontrole masy cia-
ła sà wystarczajàce.
Bardzo dobrym rozwiàzaniem jest stosowanie specjal-
nych kart do zapisywania masy ciała (tabela z datà/
waga/ komentarz), które właÊciciel przynosi ze sobà
na ka˝dà wizyt´ kontrolnà. Umo˝liwia to stworzenie
krzywej spadku masy ciała. Jakiekolwiek zwi´kszenie
lub zmniejszenie tempa spadku masy ciała Êwiadczy
o problemie zwiàzanym z zaleconà dietà. Zadanie to
mo˝na bez problemu powierzyç Êredniemu persone-
lowi, który w razie pojawienia si´ nieprawidłowoÊci,
poinformuje o tym fakcie prowadzàcego lekarza. Naj-
wa˝niejsze jest, aby słuchaç właÊciciela i udzielaç od-
powiedzi na wszystkie jego pytania.

C) Terminy wizyt kontrolnych

Zaleca si´ przeprowadzenie pierwszej wizyty kontro-
lnej po dwóch tygodniach od zakoƒczenia okresu prze-
jÊciowego zmiany diety, czyli 3 do 4 tygodni po roz-
pocz´ciu terapii odchudzajàcej. Póêniej, wystarczajàce
sà kontrole raz w miesiàcu. Podczas wizyty kontrol-
nej nale˝y przeprowadziç badanie kliniczne i spraw-
dziç tempo spadku masy ciała, które nie powinno
przekraczaç 2% tygodniowo. Je˝eli utrata masy cia-
ła jest zbyt gwałtowna, zaleca si´ ponowne dosto-
sowanie iloÊci podawanej karmy tak, aby spowolniç
tempo spadku wagi. Zwykle, w takich przypadkach
dawk´ zwi´ksza si´ o 10%.

Je˝eli natomiast kot nie traci na wadze, nale˝y po-
nownie przeanalizowaç diet´ i zasady jej stosowa-
nia. Nale˝y ustaliç, czy właÊciciel przestrzega wszyst-
kich zaleceƒ oraz czy kot nie je nic poza zaleconà dietà
(cz´sto jest to problem, gdy w domu mieszka kilka

kotów). Na tym etapie kluczowa jest wzajemna
współpraca oraz zaufanie pomi´dzy właÊcicielem a le-
karzem. WłaÊciciel nie powinien obawiaç si´ przy-
znaç, i˝ nie przestrzegał zaleceƒ, bojàc si´ reakcji ze
strony lekarza. Lekarz powinien byç przyjazny i jedno-
czeÊnie stanowczy w odniesieniu do dawanych za-
leceƒ. Je˝eli natomiast oka˝e si´, ˝e właÊciciel prze-
strzegał zaleceƒ, lekarz weterynarii musi sam zadaç
sobie pytanie, czy nie popełnił bł´du szacujàc opty-
malnà mas´ ciała lub czy właÊciwie ustalił dawk´?

D) Zaanga˝owanie całego zespo-
łu lecznicy
Warto jest zaanga˝owaç, jak najwi´cej osób pracu-
jàcych w lecznicy (Êredni personel, pracownik recep-
cji) do kontrolowania przebiegu terapii odchudzajà-
cej. Wa˝ne jest, aby w lecznicy wyodr´bnione było
miejsce wyposa˝one w wag´, dost´pne bez ograni-
czeƒ, w godzinach otwarcia lecznicy.

E) Po osiàgni´ciu wyznaczonego
celu, nale˝y ustabilizowaç mas´
ciała
Je˝eli zwierz´ osiàgn´ło optymalnàmas´ ciała, jest to
moment, w którymmo˝na przejÊç na niskoenergetycz-
nà diet´ bytowà. Istniejà ró˝e diety tego typu, które na-
le˝y dobieraç w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb
zwierz´cia, a przywprowadzaniu- zachowaç okres przej-
Êciowy.
Jednym z efektów działania diety o ograniczonym po-
ziomie energii jest spadek metabolizmu podstawowe-
go. To prowadzi do opornoÊci na odchudzanie i sprzy-
ja przyrostowi masy ciała. Je˝eli iloÊç pobieranej przez
kota energii uwzgl´dnia jego optymalnàmas´ ciała, ist-
nieje ryzyko efektu „odbicia”. Jedynà metodà zapo-
biegania, jest zwi´kszenie poziomu aktywnoÊci, co przy-
czynia si´ do przyrostu beztłuszczowej masy ciała, która
jako jedyna zu˝ywa energi´.

Aby ustabilizowaç mas´ ciała, najlepiej jest zastoso-
waç mno˝nik 0,8 dla wyliczonego dla optymalnej ma-
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sy ciała zapotrzebowania bytowego. Nadal koniecz-
ne jest kontrolowanie masy ciała, poniewa˝ zwierz´
szybkomo˝e ponownie przytyç.W praktyce, w pierw-
szymmiesiàcu, po ustaleniu iloÊci nowej diety, zwie-
rz´ powinno otrzymywaç połow´ dawki, uzupełnionà
dotychczasowà dietà odchudzajàcà. Pomiesiàcu,mo˝-
liwe sà trzy ró˝ne „scenariusze”:

• kot nadal traci wag´, ale wolniej. Po całkowi-
tym przejÊciu na nowà diet´, ryzyko ponow-
nego przyrostu masy ciała jest niewielkie.

• waga kota jest stabilna. Oznacza to, ˝e zapo-
trzebowanie energetyczne zostało prawidło-
wo okreÊlone. Teraz nale˝y zmniejszyç obj´-
toÊç dawki przechodzàc całkowicie na nowà
diet´ lub zwi´kszyç udział mokrej diety.

• kot zaczyna ponownie tyç. Nale˝y dokładnie
przeanalizowaç sytuacj´. Zaleca si´ ponowne
wprowadzenie diety odchudzajàcej, a˝ do mo-
mentu, gdy kot przestanie przybieraç na wa-
dze. Nast´pnie mo˝na obni˝yç pobranie ener-
gii o 10% w celu ustabilizowania si´ masy
ciała.

Po 6 miesiàcach utrzymywania si´ masy ciała na sta-
bilnym poziomie, mo˝na ju˝ zmniejszyç nadzór
nad kotem i „zwolniç” właÊciciela z koniecznoÊci tak
cz´stych wizyt kontrolnych.

W przebiegu terapii
odchudzajàcej powinien byç
tak˝e zaanga˝owany Êredni

personel lecznicy.
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Przed utratà masy ciała - 23/01/2007

> Przypadek kliniczny: Poppy

Po utracie masy ciała - 06/08/2007

5.90 kg 31.6% tłuszczu w organizmie
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4.55 kg

15.3%
tłuszczu w organizmie

• Rasa: domowy krótkowłosy
•Wiek: 11 lat
• Płeç: sterylizowana kotka
• Tkanka tłuszczowa: 31.6%
• Ocena kondycji ciała (BCS): 5/5
• Tryb ˝ycia: niewychodzàcy

• Vet diet, Feline,

Wet Obesity

Management

* Vet diet, Feline,
Dry, Obesity

Management

Masa ciała (kg)
Przebieg terapii odchudzajàcej

Pobranie energii (kcalEM/kg
docelowej masy ciała)
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4.55 kg

* 25 g + • 100 g (30 kcal/kg)

* 35 g (26 kcal/kg)

195 dni

5.9 kg
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Przed utratà
wagi

Po utracie
wagi

Dr A. German and S. Holden, VN, Weight Management Clinic, University of Liverpool.

• Czas trwania terapii odchudzajàcej: 195 dni
• Ârednie tempo spadku masy ciała: 0.82%/tygodniowo
• Zapotrzebowanie bytowe po utracie masy ciała: 47 kcal/kg/d TBW**

• Tkanka tłuszczowa: 15.3%
• BCS: 3/5
**Target Body Weight (docelowa masa ciała)

7

6.5

6

5.5

5

4.5
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1. Dieta
ZZaalleeccaa  ssii´́  ssttoossoowwaanniiee  nnaasstt´́ppuujjààccyycchh  ddiieett  

Royal Canin Obesity Management, saszetka 100 g: jeden raz dziennie

oorraazz  

Royal Canin Satiety Support, krokiety: 20 g dziennie

SSaasszzeettkk´́  nnaallee˝̋yy  ppooddzziieelliiçç  nnaa  ddwwaa  lluubb  ttrrzzyy  ppoossii∏∏kkii,,  nnaattoommiiaasstt  kkrrookkiieettyy  mmooggàà  bbyyçç  uu˝̋yywwaannee,,  jjaakkoo  nnaaggrrooddaa,,  lluubb  ddzziieelloonnee  nnaa  ddwwaa

ppoossii∏∏kkii..

Okres przejÊciowy: ssttooppnniioowwoo  wwpprroowwaaddzzaaçç  nnoowwàà  kkaarrmm´́  pprrzzeezz  ookkrreess  1100  ddnnii,,  aa˝̋  ddoo  ccaa∏∏kkoowwiitteeggoo  zzaassttààppiieenniiaa  wwcczzeeÊÊnniieejjsszzeejj

ddiieettyy..  

UUppeewwnniiçç  ssii´́,,  ˝̋ee  LLoouukkoouumm  zzjjaaddaa  zzaalleeccoonnàà  ddaawwkk´́  kkaarrmmyy..

2. AktywnoÊç fizyczna
WWpprroowwaaddzziiçç  ddwwiiee,,  22--mmiinnuuttoowwee  sseessjjee  zzaabbaawwyy  kkaa˝̋ddeeggoo  ddnniiaa

3. Wizyta kontrolna
WWaa˝̋yyçç  kkoottaa  rraazz  ww  ttyyggooddnniiuu  ww  lleecczznniiccyy  ((ppaammii´́ttaaçç,,  ˝̋ee  kkoosszzyykk  kkoottaa  wwaa˝̋yy    1.4 kg ))  zzgg∏∏aasszzaaçç  ssii´́  nnaa  wwiizzyyttyy  kkoonnttrroollnnee  

rraazz  ww  mmiieessiiààccuu..

Przykład zaleceƒ wydawanych właÊcicielowi dotyczàcy
zastosowania gotowej diety odchudzajàcej

Dr Weit Loss
QQuuiicckkeerr  wwaayy  
5500  554499  FFaatt  CCiittyy
TTeell::  0011990088449955  
EEmmaaiill::  ssooffaatt@@sslliimmffiitt..ccoomm

Loukoum
AAkkttuuaallnnaa  mmaassaa  cciiaa∏∏aa  ==  6.7 kg
SSzzaaccoowwaannaa  ooppttyymmaallnnaa  mmaassaa  cciiaa∏∏aa  ==  4 kg
NNaaddwwaaggaa::  67.5%

Dr Weight Loss
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Wpro wa dze nie

Tak, jak w przy pad ku wi´k szo Êci cho rób, za po bie ga nie
jest lep sze ni˝ le cze nie. Oty łoÊç ma wpływ na ogól ny
stan zdro wia oraz do bro stan, przede wszyst kim zmniej -
sza jàc ja koÊç i dłu goÊç ̋ y cia. Do ̋y wot nie ba da nia prze -
pro wa dzo ne u psów wy ka za ły, i˝ utrzy ma nie opty mal -
nej ma sy cia ła przez ca łe ˝y cie mo˝ li we jest po przez
kon tro lo wa nie po bra nia ener gii. Wpływ na stan zdro -
wia u ta kich psów był bar dzo wy raê ny, np. wy dłu ̋e nie
˝y cia o oko ło 18% oraz spa dek ry zy ka po ja wie nia si´
scho rzeƒ zwià za nych z oty ło Êcià. Dzi´ ki te mu, po pra -
wia ła si´ za rów no ja koÊç, jak i dłu goÊç ˝y cia. Po mi -

mo, i˝ brak jest po dob nych ba daƒ u ko tów, wy da je si´,
˝e za sa da ta do ty czy tak ̋e te go ga tun ku. Po nad to, po -
nie wa˝ skut kiem ka˝ dej te ra pii od chu dza jà cej jest utra -
ta za rów no bez tłusz czo wej ma sy cia ła, jak i ma sy tłusz -
czo wej, ja sne jest, ̋ e kot, któ ry schudł osià ga jàc swo jà
opty mal nà ma s´ cia ła, b´ dzie miał tak ̋e pra wi dło wy
skład cia ła, po dob nie jak kot, utrzy mu jà cy ide al nà wa -
g´ przez ca łe ˝y cie. 

W koƒ cu, za po bie ga nie oty ło Êci jest za wsze naj lep szà
opcjà. Na le ̋ y tak ̋e pa mi´ taç, ̋ e im dłu ̋ej kot jest oty -
ły, tym mniej sze ko rzy Êci spad ku ma sy cia ła w od nie -
sie niu do po pra wy ja ko Êci i dłu go Êci ˝y cia.

4. Zapobieganie otyłoÊci 
u kotów

*
> Podsumowanie
Zapobieganie otyłoÊci jest z całà pewnoÊcià łatwiejsze i lepsze ni˝ jej terapia. Przedstawione tu zalece-
nia opierajà na szeÊciu szczegółowych wskazówkach (od A do F), a przede wszystkim na 3 kluczowych
strategiach: 
1. Kontrolowanie iloÊci zjadanej karmy.
2. Zach´canie do aktywnoÊci fizycznej i zabawy.
3. Kontrolowanie masy ciała i składu ciała.

W przypadku otyłoÊci, znacznie łatwiej i szybciej jest przejÊç 
z etapu 4 do etapu 3, ni˝ z etapu 5 do 3. 

3 = waga prawidłowa4 = nadwaga

5 = otyłoÊç

4 miesiàce

6-7 miesi´cy
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1/ Za le ce nia do ty czà ce
za po bie ga nia oty ło Êci

A) Le karz we te ry na rii po wi nien
pod czas ka˝ dej wi zy ty wa ̋ yç
i oce niaç BCS ka˝ de go ko ta

Za rów no po miar ma sy cia ła, jak i oce na kon dy cji cia -
ła po win ny staç si´ cz´ Êcià stan dar do we go ba da nia

kli nicz ne go. Po mia ry te umo˝ li wia jà wy kry cie zmian
w skła dzie cia ła, co ozna cza, ̋ e nie po ̋ à da ny przy rost
ma sy cia ła (wska zu jà cy na prze kar mia nie) mo ̋e byç
roz po zna ny we wcze snej fa zie. Po mia ry te ma jà szer -
sze zna cze nie dla zdro wia, po nie wa˝ stwier dze nie
nie znacz ne go spad ku ma sy cia ła mo ̋ e wska zy waç
na in ny po wa˝ ny pro blem me dycz ny.

>
> Kluczowe zasady zapobiegania otyłoÊci
• Za po bie ga nie jest lep sze ni˝ le cze nie

• Im szyb sza in ter wen cja, tym le piej
� za po bie ga to roz wo jo wi po wa˝ nych pro ble mów
� im szyb ciej kot za cznie chud nàç, tym dłu ̋ ej utrzy mu jà ce si´ ko rzy Êci
� mi ni ma li zu je czas, w któ rym zwie rz´ by ło oty łe, przez co zmniej sza ry zy ko roz wo ju scho -
rzeƒ zwià za nych z oty ło Êcià

� pro blem łatwiejszy do rozwiàzania, np. je ̋ e li in ter wen cja zo sta nie pod j´ ta przy BCS 6/9
(3,5/5) po wrót do 5/9 (3/5) jest szyb szy i ła twiej szy ni˝ przej Êcie z BCS 9/9 do 5/9

� przy zwy cza je nia oty łe go ko ta sà sła biej utrwa lo ne
� brak ak tyw no Êci
� ˝e bra nie

• Na le ̋ y roz po czàç in ter wen cj´ u jak naj młod szych ko tów
� naj wi´k sze ry zy ko roz wo ju oty ło Êci wy st´ pu je u ko tów od 5 do 10 ro ku ˝y cia
� im szyb ciej kot stra ci na wa dze, tym dłu ̋ ej utrzy mu jà ce si´ ko rzy Êci
� kot mo˝ li we krót ko znaj du je si´ w „sta nie oty ło Êci”

• Skon cen tro wa nie si´ na za po bie ga niu oty ło Êci u ko tów ka stro wa nych. Szcze gól nie ak tyw ne 
kon tro lo wa nie ta kich przy pad ków
• Na le ̋ y szcze gól nie uczu liç no wych wła Êci cie li zwie rzàt, któ rzy mo gà nie wie dzieç, ja kie sà
kon se kwen cje oty ło Êci

• Pro mo wa nie zdro we go try bu ˝y cia ko ta
� na tu ral ne na wy ki ˝y wie nio we ko tów
� po trze ba re gu lar nych za baw

Zapobieganie otyłoÊci jest znacznie lepsze dla zwierz´cia ni˝ jej leczenie. Ma jàc to na uwa dze, le ka -
rze we te ry na rii po win ni zwra caç szcze gól nà uwa g´ na pro fi lak ty k´ oty ło Êci, po przez od po wied nià
edu ka cj´ wła Êci cie li.
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B) Na le ̋ y jak naj wcze Êniej po in -
for mo waç o ko niecz no Êci za po -
bie ga nia oty ło Êci i przy po mi naç
o tym przy ka˝ dej oka zji
Po ra dy do ty czà ce pra wi dło we go, zdro we go ˝y wie -
nia oraz re gu lar nej ak tyw no Êci fi zycz nej po win ny sta -
no wiç cz´Êç ka˝ dej wi zy ty ko ci´ cia a tak ̋e ka˝ dej wi -
zy ty ko ta do ro słe go. Ogól nà za sa dà jest kon tro la ma sy
cia ła i oce na kon dy cji pod czas ka˝ dej ru ty no wej wi -
zy ty, np. pod czas co rocz ne go szcze pie nia.

C) Uwa ga na nad wa g´ u ko tów
mło dych i w Êred nim wie ku
Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ły, ̋ e na oty łoÊç naj -
bar dziej na ra ̋ o ne sà ko ty w Êred nim wie ku, po mi´ -
dzy 5 a 10 ro kiem ˝y cia. Dla te go w tym okre sie na -
le ̋ y szcze gól nie do kład nie kon tro lo waç ma s´ cia ła
ko ta (np. co 6 mie si´ cy), co umo˝ li wi wcze sne wy -
kry cie pro ble mu. 

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e nad wa ga u ko tów w Êred nim
wie ku cz´ sto jest wy ni kiem złych na wy ków po kar -
mo wych (za rów no wła Êci cie la, jak i ko ta), wy two rzo -
nych znacz nie wcze Êniej. Dlatego koty takie powinny
byç obj´te szczególnym nadzorem nawet, je Êli brak
jest ob ja wów nad wa gi. 
Po nad to, skon cen tro wa nie si´ na za po bie ga niu oty -
ło Êci u mło dych ko tów po zwa la na uzy ska nie mak sy -

mal nych ko rzy Êci z in ter wen cji pod j´ tej w opty mal -
nym cza sie. Ma jàc to na uwa dze, za po bie ga nie oty -
ło Êci u tej gru py ko tów b´ dzie mia ło mak sy mal ne ko -
rzy Êci w od nie sie niu do dłu go Êci ˝y cia i zmniej sze nia
ry zy ka roz wo ju in nych cho rób. Z tych sa mych przy -
czyn, u ka˝ de go mło de go ko ta z nad wa gà lub oty łe -
go, na le ̋ y jak naj szyb ciej roz po czàç te ra pi´ od chu -
dza jà cà.

D) Oty ło Êç mo ̋ e byç kon se -
kwen cjà za bie gu ste ry li za cji
Po dob nie, jak wiek, ste ry li za cja jest jed nym z głów -
nych czyn ni ków pre dys po nu jà cych do roz wo ju nad wa -
gi oraz oty ło Êci. Z tych wzgl´ dów, edu ka cja do ty czà -
ca za po bie ga nia przy ro sto wi ma sy cia ła po win na
sta no wiç in te gral nà cz´Êç roz mo wy z wła Êci cie lem
na te mat ka stra cji, jesz cze przed sa mym za bie giem,
a tak ̋e pod czas wi zyt kon tro l nych po za bie gu. Za le ca
si´, aby w cià gu pierw szych 6-12 mie si´ cy po za bie -
gu, wy ko naç 2-3 kon tro le ma sy cia ła. To po zwo li na zi -
den ty fi ko wa nie ko tów na ra ̋ o nych na przy rost ma sy
cia ła i pod j´ cie od po wied nich dzia łaƒ, za nim po ja wi
si´ pro blem.

Kiedy kot wydawany jest po
zabiegu kastracji, właÊciciel

mo˝e byç zbyt
zdenerwowany, aby

zapami´taç to, co mówi do
niego lekarz. Dlatego warto
jest zapisaç zalecenia na
kartce i zaproponowaç
bezpłatnà konsultacj´
dotyczàcà masy ciała,
podczas której mo˝na
przekazaç informacje

dotyczàce prawidłowego
˝ywienia kota

sterylizowanego.
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E) Pod kre Êlanie ko rzy Êci zwià za -
nych ze zdro wym try bem ˝y cia

Na le ̋ à tu: wa ̋ e nie i kon tro lo wa nie iloÊç po da wa nej
kar my, uni ka nie po da wa nia sma ko ły ków czy resz tek
ze sto łu oraz pro mo wa nie re gu lar nej ak tyw no Êci fi -
zycz nej po przez çwi cze nia i za ba w´. W póê niej szej
cz´ Êci te go roz dzia łu omó wio ne zo sta nà głów ne za -
sa dy „zdro we go try bu ˝y cia”. 

Za ch´ ce nie do prze strze ga nia od po wied nich na wy -
ków ˝y wie nio wych obej mu je:

• kon tro lo wa nie ilo Êci zja da nej kar my
• uni ka nie po da wa nia sma ko ły ków

Bar dzo wa˝ ne jest tak ̋e za ch´ ce nie do re gu lar nej ak -
tyw no Êci fi zycz nej po przez:

• çwi cze nia
• re gu lar ne za ba wy
• wzbo ga ce nie oto cze nia ko ta
• za ch´ ce nie do ak tyw no Êci pod czas po sił ków.

Bar dzo wa˝ ne jest za an ga ̋ o wa nie ca łe go per so ne lu
lecz ni cy do pro pa go wa nia ta kiej kon cep cji oraz za -
pew nie nie w po cze kal ni od po wied nich ma te ria łów
in for ma cyj nych i in nych form edu ka cyj nych, prze zna -
czo nych dla wła Êci cie la.

F) Skon cen tro wa nie si´ na no -
wych wła Êci cie lach ko tów
Oso by, któ re po sia da jà ko ta od nie daw na, mo gà mieç
nie wiel kie do Êwiad cze nie w opie ce nad zwie rz´ ciem;
po nad to, mo gły tak ̋e uzy skaç wie le nie pra wi dło wych
po rad z ró˝ nych êró deł (od zna jo mych, z In ter ne tu).
Z tych wzgl´ dów wa˝ ne jest, aby no wi wła Êci cie le
otrzy ma li nie zb´d ne in for ma cje do ty czà ce za po bie -
ga nia oty ło Êci oraz zwià za nych z nià pro ble mów. Mo˝ -
na za czàç od wy ja Ênie nia, na czym po le ga od po wie -
dzial na opie ka nad zwie rz´ ciem oraz ja kie sà ko rzy Êci
wy ni ka jà ce ze zdro we go try bu ̋ y cia (patrz po wy ̋ ej). 

2/ Czyn ni ki sprzy ja jà ce za -
pew nie niu zdro we go try bu
˝y cia

Na le ̋ y za ch´ ciç wła Êci cie la do do sto so wa nia me tod
opie ki nad zwie rz´ ciem tak, aby za pew niç ko tu utrzy -
ma nie opty mal nej ma sy cia ła oraz kon dy cji przez ca -
łe ̋ y cie. Naj bar dziej wła Êci we sà te me to dy, któ re sà
zgod ne z na tu ral ny mi za cho wa nia mi ko tów. 

A) Kon tro lo wa nie iloÊci zja da nej
kar my
1. Wa ̋ e nie i za pi sy wa nie ilo Êci zja da nej kar my
Ist nie jà pew ne sy tu acje, któ re wy ma ga jà bar dzo pre -
cy zyj ne go od mie rza nia daw ki po kar mo wej. Na le ̋ à tu:

• ko ty, któ re za cz´ ły tyç w okre sie po mi´ dzy wy zna -
czo ny mi wi zy ta mi (patrz sy tu acje wy ma ga jà ce in -
ter wen cji, po ni ̋ ej)

• pro ble my w przy pad ku kil ku ko tów w jed nym do -
mu

• wcze Êniej oty łe ko ty, w fa zie utrzy ma nia opty mal -
nej ma sy cia ła.

W ta kich przy pad kach, dzien na daw ka kar my mo ̋e byç
pre cy zyj nie kon tro lo wa na po przez od po wied nie do sto -
so wa nie me tod, po dob nych do tych opi sa nych przy le -
cze niu oty ło Êci (roz dział 3) np.:

• wa ̋e nie kar my przy u˝y ciu do kład nej wa gi
• za pi sy wa nie ilo Êci po da nej i zje dzo nej kar my

2. Po ra dy ˝y wie nio we to „tyl ko” po ra dy
Za le ce nia ̋ y wie nio we ukła da ne sà zwy kle w odniesie-
niu do go to wej kar my dla zwie rzàt i po ma ga jà wła -
Êci cie lo wi w po da wa niu od po wied niej ilo Êci kar my.
Ta kie da ne uzy sku je si´ zwy kle na pod sta wie dzien -
ne go za po trze bo wa nia ener ge tycz ne go okre Êlo ne -
go przez ta kie in sty tu cje, jak Na tio nal Re se arch Co -
un cil (wi´ cej szcze gó łów, patrz NRC 2006). Jed nak ̋e,
na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e za le co ne ilo Êci zwy kle sta no -
wià Êred nie dla okre Êlo nej ma sy cia ła i mo˝ li wie sà
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znacz ne in dy wi du al ne wa ha nia. Z tych wzgl´ dów, po -
mi mo, i˝ za le ce nia do ty czà ce daw ko wa nia mo gà sta -
no wiç punkt wyj Êcia przy wpro wa dza niu no wej die -
ty, na le ̋ y re gu lar nie kon tro lo waç ma s´ cia ła oraz
kon dy cj´ (patrz po ni ̋ ej) i w przy pad ku gdy doj dzie
do wzro stu lub spad ku ma sy cia ła, ko niecz ne jest od -
po wied nie zmo dy fi ko wa nie usta lo nej daw ki.

3. Za wsze na le ̋ y zrów no wa ̋ yç iloÊç po bie ra -
nej ener gii z ilo Êcià ener gii wy dat ko wa nej
Na le ̋ y uprze dziç wła Êci cie la, i˝ w przy pad ku zmia ny
w wy dat ko wa niu ener gii u ko ta, zmia nie mu si tak ̋ e
ulec daw ka po kar mo wa. Po dob nie, wszyst ko, co pro -
wa dzi do zmian w ilo Êci po bie ra nej kar my, sta je si´ przy -
czy nà za bu rzeƒ ener ge tycz nych. Po ni ̋ej przed sta wio -
no ty po we sy tu acje, w któ rych iloÊç po bie ra nej ener gii
nie jest rów no wa˝ na ilo Êcià ener gii wy dat ko wa nej:

Zmia na pro du cen ta kar my dla ko tów. Ró˝ ne kar -
my za wie ra jà ró˝ ny po ziom ener gii, dla te go ko niecz na
jest od po wied nia zmia na daw ki no wej die ty (patrz 
Ta bela 1 po ni ̋ ej). 

Do dat ko we cho ro by czy ura zy. Je ̋e li kot roz cho ru je
si´, mo ̋ e dojÊç do zmia ny w po zio mie ak tyw no Êci.
W ta kim przy pad ku, brak zmia ny w ilo Êci po da wa nej
die ty mo ̋e do pro wa dziç do przy ro stu ma sy cia ła.

Nie re gu lar na ak tyw noÊç fi zycz na.Wwie lu przy pad -
kach ak tyw noÊç ko ta uza le˝ nio na jest od je go wła -
Êci cie la. Ta kie ko ty sà na ra ̋ o ne na okre sy zmien nej
ak tyw no Êci ru cho wej, np.:

� ko ty miesz ka jà ce w do mach, któ re mo -
gà wy cho dziç na ze wnàtrz je dy nie wy -
pusz czo ne przez wła Êci cie la

� ko ty nie wy cho dzà ce, któ rych ak tyw noÊç
uza le˝ nio na jest od obec no Êci wła Êci cie -
la, np. wspól na za ba wa

� wa ha nia se zo no we, np. iloÊç ru chu po -
za do mem uza le˝ nio na od dłu go Êci dnia
Êwietl ne go, po go dy, itp

Ko ty od da wa ne do ho te li dla zwie rzàt na czas urlo -
pu wła Êci cie la.W tym przy pad ku do cho dzi do znacz -
ne go za bu rze nia w po zio mie ak tyw no Êci, przy czym
po ziom do star cza nej ener gii nie zo sta je zmniej szo ny.
Po nad to, cz´ sto pra cow ni cy ho te lu zwi´k sza jà daw -
k´ kar my, tak aby mieç pew noÊç, ˝e zwie rz´ nie
schud nie pod nie obec noÊç wła Êci cie la.

Prze pro wadz ka. Prze pro wadz ka jest dla ko ta co naj -
mniej tak stre su jà ca, jak dla je go wła Êci cie la i mo ̋ e
wpły waç na iloÊç po bie ra nej ener gii. Po nad to, po ziom
ak tyw no Êci ule ga zmia nie, po nie wa˝ zwy kle upły wa
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Tabela 1. Porównanie koncentracji energii w ró˝nych gotowych,
pełnoporcjowych karmach dla dorosłych kotów

Porównanie karm bytowych dla dorosłych kotów. Przedstawione koncentracje energii (w kcalEM/100 g) to te, podane
przez producentów. Cyframi od 1 do 11 oznaczono karmy bytowe dla dorosłych kotów ró˝nych firm. Wykres wykazuje, 
i˝ ró˝nice w koncentracji energii pomi´dzy dietami mogà wynosiç nawet ponad 35%. 
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Karma bytowa dla dorosłych kotów



tro ch´ cza su za nim kot przy zwy czai si´ do no we go
oto cze nia, usta li swo je te ry to rium i prze sta nie si´
stre so waç.

4. Uni ka nie do kar mia nia
• Uni kaç po da wa nia sma ko ły ków lub resz tek ze sto -
łu. Po mi mo, i˝ u ko tów jest to ra czej mniej szy pro -
blem ni˝ u psów, kon se kwen cje ta kie go po st´ po -
wa nia sà po dob ne:

� do dat ko we po sił ki za bu rza jà rów no wa g´
zbi lan so wa nej die ty. Prze kà ski cz´ sto za -
wie ra jà du ̋ o tłusz czu i cu kru, pod czas
gdy sà nie zbi lan so wa ne pod wzgl´ dem
za war to Êci mi kro ele men tów.

� wła Êci cie le ba ga te li zu jà ka lo rie do star -
cza ne wraz z drob ny mi prze kà ska mi. Ma -
jàc na uwa dze ró˝ ni c´ w ma sie cia ła po -
mi´ dzy wła Êci cie lem a zwie rz´ ciem, to
co wy da je si´ dla wła Êci cie la ma ło zna -
czà cà prze kà skà, dla ko ta mo ̋e sta no wiç
znacz nà iloÊç po ̋ y wie nia (patrz ta be la
na stro nie 58).

Oka zjo nal ne po da wa nie zwie rz´ ciu sma ko ły ku mo ̋e
byç ak cep to wal ne, ale mu si zo staç uwzgl´d nio ne
przy opra co wy wa niu stra te gii ˝y wie nio wej. W pew -
nych przy pad kach, sma ko ły ki mo gà mieç ko rzyst ne
dzia ła nie, wpły wa jàc na zdro wie (np. przy sma ki po -
ma ga jà ce za cho waç hi gie n´ ja my ust nej) oraz ak tyw -
noÊç ko ta (patrz punkt o ak tyw no Êci fi zycz nej, po ni -
˝ej). Naj le piej, gdy sma ko ły ki te sà zbi lan so wa ne
pod wzgl´ dem skład ni ków od ̋ yw czych.

• Po in for mo wa nie wszyst kich człon ków ro dzi ny oraz
zna jo mych. Aby mieç pew noÊç, ̋ e kot ̋ y wio ny jest
pra wi dło wo, na le ̋ y si´ upew niç, ̋ e wszy scy człon -
ko wie ro dzi ny (a tak ̋ e zna jo mi) wie dzà o tym, i˝
zwie rz´ cia nie wol no do kar miaç.

• Obiad w po sta ci „płyn nej”. Wła Êci ciel mu si byç tak -
˝e po in for mo wa ny, ˝e pły ny (np. mle ko) sta no wià
cz´Êç die ty i ich war toÊç ka lo rycz na mu si byç
uwzgl´d nio na przy opra co wy wa niu pla nu ˝y wie -
nia. Na le ̋ y tak ̋ e pa mi´ taç o po kar mie u˝y wa nym
przy okaz ji po da wa nia le ków, któ ry mo ̋e byç tak -
˝e êró dłem spo rej ilo Êci ka lo rii. 

5. Po zna nie pra wi dło wych na wy ków ˝y wie nio -
wych ko ta
Wie lu wła Êci cie li nie po tra fi od czy ty waç sy gna łów
wy sy ła nych przez ko ta, zwià za nych z przyj mo wa niem
po kar mu. 

Wa˝ ne jest, aby pa mi´ taç, ˝e: 

• ko ty z na tu ry je dzà po wo li, zwy kle wie le ma łych po -
sił ków (10-15 po sił ków na do b´). Po mi mo to, wi´k -
szoÊç wła Êci cie li de cy du je si´ na po da wa nie ko tu 2-
3 po sił ków dzien nie;

• ko ty nie ma jà ̋ ad nej po trze by spo łecz nych in te rak -
cji pod czas po sił ku. Kie dy kot ini cju je ja ki kol wiek
kon takt, wła Êci ciel cz´ sto uzna je to ja ko ob jaw gło -
du i do ma ga nie si´ o je dze nie. Je ̋ e li w ta kiej sy -
tu acji kot za wsze b´ dzie otrzy my wał po ̋ y wie nie,
szyb ko na uczy si´, i˝ ta kie za cho wa nie na gra dza -
ne jest sma ko ły kiem. Je ̋ e li w ten spo sób kot do -
sta je du ̋ à iloÊç po ̋ y wie nia lub sma ko ły ki sà bo ga -
te w ener gi´, ist nie je du ̋ e ry zy ko prze kar mie nia
i roz wo ju oty ło Êci.

Nie ste ty, ta ka bł´d na in ter pre ta cja nor mal nych za cho -
waƒ ko ta zda rza si´ bar dzo cz´ sto i zwy kle zwie rz´ -
ta te zdà ̋ y ły si´ ju˝ na uczyç „nie na tu ral nych” za cho -
waƒ:

1. Na uczy ły si´ jeÊç du ̋à iloÊç po ̋y wie nia pod czas jed -
ne go po sił ku.

2. Na uczy ły si´ do ma gaç o je dze nie, sy mu lu jàc ob -
ja wy gło du.

W ta kich przy pad kach, ko niecz ne jest ure gu lo wa nie
diety ko ta, np. po przez od wa ̋ a nie dzien nej daw ki,
którà nast´pnie dzieli si´ na kli ka mniej szych po sił -
ków po da wa nych w cià gu dnia. 

Po nad to, wy uczo ne „˝e bra nie” mo ̋ e byç do pew -
ne go stop nia od wra cal ne, po przez re ago wa nie w in -
ny spo sób. Na przy kład, za miast po da waç je dze nie,
mo˝ na za ofe ro waç ko tu in nà for m´ in te rak cji ta kà,
jak gła ska nie, za ba wa, cze sa nie. To od wró ci uwa g´
zwie rz´ cia i jed no cze Ênie przy czy ni si´ do wzro stu
wy dat ko wa nia ener gii.
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6. Wpro wa dze nie me tod, któ re po ma ga jà za po -
bie gaç prze kar mia niu
Istnieje kilka sposobów, któ re po mo gà zwol niç tem -
po je dze nia w cza sie po sił ku. 

Mo˝ na tu wy mie niç:

• wy ko rzy sta nie spe cjal nych za ba wek do zu jà cych
kar m´

• podawanie kar my o wi´k szych kro kie tach (któ re
wy ma ga jà dłu˝ sze go gry zie nia za nim zo sta nà prze -
łkni´ te)

• zmia na miej sca mi ski przed lub w trac kie po sił ku
oraz sys tem na gra dza nia po ak tyw no Êci fi zycz nej,
np. kar ma po da wa na tyl ko po wy ko na niu okre Êlo -
ne go za da nia ru cho we go.

B) Ak tyw noÊç fi zycz na oraz za ba -
wa
Zwi´k sze nie wy dat ko wa nia ener gii po ma ga za po bie -
gaç roz wo jo wi oty ło Êci. Mo˝ na to osià gnàç po przez
zwi´k sze nie po zio mu ak tyw no Êci fi zycz nej oraz wpro -
wa dze nie re gu lar nych za baw. Do do dat ko wych ko -
rzy Êci zwià za nych z ru chem, na le ̋ à:

• roz wój ma sy mi´ Ênio wej, dzi´ ki cze mu wzra sta
tem po me ta bo li zmu spo czyn ko we go 

• po pra wa spraw no Êci i ru chli wo Êci
• ko rzyst ny wpływ na układ ser co wo -na czy nio wy
• za cie Ênie nie re la cji po mi´ dzy wła Êci cie lem a zwie -
rz´ ciem po przez wspól nà za ba w´

• do star cza nie bodê ców sty mu lu jà cych
• po pra wa do bro sta nu i ja ko Êci ˝y cia.

Me to dy zwi´k sze nia ak tyw no Êci fi zycz nej
Do kład ny pro gram çwi czeƒ po wi nien byç opra co wy -
wa ny in dy wi du al nie i uwzgl´d niaç wszel kie ewen tu -
al ne pro ble my me dycz ne, a tak ̋ e ak tu al ne mo˝ li wo -
Êci, wiek oraz stan zdro wia i kon dy cj´ wła Êci cie la.
Ce lem jest stop nio we zwi´k sza nie ak tyw no Êci fi zycz -
nej i do pro wa dze nie do sta nu, w któ rym od po wied -
nia daw ka ru chu dzien nie sta je si´ ru ty nà. Ro dzaj ak -
tyw no Êci fi zycz nej w du ̋ ym stop niu uza le˝ nio ny jest
od in dy wi du al nych cech zwie rz´ cia. 

Me to dy po ma ga jà ce zwi´k szyç ak tyw noÊç fi -
zycz nà ko ta to:

• zwi´k sze nie ak tyw no Êci pod czas za ba wy
• za ch´ ce nie ko ta do ru chu
• zwi´k sze nie aktywnoÊci po przez sto so wa nie na -
gród w po sta ci sma ko ły ków (uwzgl´d nia jàc ich po -
da wa nie w dzien nej daw ce kar my)

Po zna nie pra wi dło wych za cho waƒ ko ta oraz
po trze ba za ba wy
U ko tów do mo wych, po lo wa nie oraz za cho wa nia po -
kar mo we mo ty wo wa ne sà w spo sób nie za le˝ ny
od sie bie. Przez to, ko ty po sia da jà fi zjo lo gicz nà po -
trze b´ po lo wa nia (lub wy ko ny wa nia al ter na tyw nych
za daƒ ta kich jak np. za ba wa) na wet, je Êli ich dzien -
ne za po trze bo wa nie ener ge tycz ne jest wcze Êniej za -
spo ko jo ne. Po mi mo, i˝ ch´ç do za ba wy jest znacz nie
wy raê niej sza u mło dych ko tów, wi´k szoÊç wła Êci cie -
li nie zda je so bie spra wy, i˝ jest ona ko niecz na przez
ca łe ˝y cie ko ta. 
Po nad to, ak tyw noÊç w na tu rze skła da si´ z wie lu,
krót kich i in ten syw nych se sji (od po wia da jà cych pró -

W a l k a  z  o t y ł o Ê c i à  u  k o t ó w

43

©
 Y
ve

s 
La

nc
ea

u

U kotów zalecana jest regularna
aktywnoÊç ruchowa. Najlepsze sà

krótkie i cz´ste sesje a nie pojedyncze
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bom po lo wa nia). W zwiàz ku z tym, wpro wa dza jàc
za ba w´ u ko tów, na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e lep szych jest
kil ka krót szych se sji, ni˝ jed na dłu ga. 

Wpro wa dza jàc re gu lar nà ak tyw noÊç ru cho wà, naj le -
piej jest roz po czàç od dwóch, trzech krót kich (2-3-
mi nu to wych) se sji ka˝ de go dnia. Nie b´ dzie to sta -
no wi ło zbyt du ̋ e go ob cià ̋ e nia dla wła Êci cie la i jed -
no cze Ênie po mo ̋ e ko tu przy zwy cza iç si´ do tej for -
my ak tyw no Êci. W rze czy wi sto Êci, mo ̋ e oka zaç si´,
˝e ta ki spo sób in te rak cji z ko tem, mo ̋e byç dla wła -
Êci cie la praw dzi wà przy jem no Êcià. Po osià gni´ ciu re -
gu lar ne go po zio mu ak tyw no Êci, cz´ sto tli woÊç oraz
in ten syw noÊç se sji mo gà byç zwi´k sza ne. 

Za ch´ ce nie do spon ta nicz ne go ru chu, np. po -
przez umo˝ li wie nie wy cho dze nia na ze wnàtrz
Wie le ko tów lu bi za ba wy po za do mem, do cze go
mo˝ na ko ta za ch´ caç pod wa run kiem, i˝ jest to dla
nie go bez piecz ne (spo koj ne oto cze nie, z da la od ru -
chli wych dróg). Ner wo we ko ty mo gà jed nak byç nie -
ch´t ne do od da la nia si´ od do mu, w zwiàz ku z czym
po trze bu jà in nych form ak tyw no Êci ru cho wej.

Wy ko rzy sta nie za ba wek
Za baw ki sà naj lep szym spo so bem za ch´ ce nia do ak -
tyw no Êci ru cho wej. Za pro jek to wa ne sà tak, aby na -
Êla do waç za cho wa nia zwià za ne z po lo wa niem w na -
tu rze. Obec nie do st´p nych jest wie le za ba wek
prze zna czo nych spe cjal nie dla ko tów; ce chy ja kie po -
win na speł niaç do bra za baw ka to:

• zdol noÊç wy ko ny wa nia szyb kich i nie prze wi dy wal -
nych ru chów

• wy da wa nie wy so kich dêwi´ ków
• nie wiel kie roz mia ry 
• mo˝ li woÊç umiesz cze nia w Êrod ku kar my.

Przy kła dem do brej za baw ki jest spe cjal na w´d ka
z umiesz czo nà na koƒ cu za baw kà, po ru sza jà cà si´
w nie prze wi dzia nym kie run ku. Do po bu dze nia ak tyw -
no Êci fi zycz nej, mo˝ na tak ̋ e sto so waç wskaê ni ki la -
se ro we, ale mo gà one wy wo ły waç u ko ta fru stra cj´.
Dzie je si´ tak dla te go, ˝e za ba wa po win na na Êla do -
waç po lo wa nie, w zwiàz ku z czym po trzeb na jest „ofi-
a ra”, któ rà kot mógł by zła paç. Je ̋ e li wi´c do za ba -
wy wy ko rzy stu je si´ wskaê nik la se ro wy wa˝ ne jest,
aby ka˝ dy ruch koƒ czył si´ na ja kimÊ obiek cie, któ ry
b´ dzie peł nił ro l´ „ofia ry”.

Wy ko rzy sta nie spe cjal nych pla ców za baw dla
ko tów
Pla ce za baw dla ko tów to ko lej ny spo sób na za pew -
nie nie ko tu ru chu i jed no cze sne wy peł nie nie na tu ral -
nych po trzeb be ha wio ral nych. Naj lep sze pla ce za baw
skła da jà si´ z ró˝ nych po zio mów i opcji umo˝ li wia jà -
cych wspi na nie; wy po sa ̋o ne sà w zwi sa jà ce za baw -
ki oraz dra pa ki. Dra pa nie to ko lej ny spo sób, w któ ry
ko ty mo gà wydatkowaç swo jà ener gi´; naj lep sze sà
dłu gie dra pa ki, umo˝ li wia jà ce jed no cze sne Êcie ra -
nie pa zu rów tyl nych i przed nich łap. 

Za ch´ ce nie do ak tyw no Êci w cza sie po sił ku
Bar dzo do brà me to dà za ch´ ca jà cà do ak tyw no Êci
fi zycz nej mo ̋e byç tak ̋e po ̋ y wie nie. Ist nie jà spe cjal -
ne za baw ki, któ re umo˝ li wia jà do zo wa nie kar my. Kot,
aby otrzy maç na gro d´ w po sta ci kar my, mu si ba wiç
si´ za baw kà. Ta kie roz wià za nie jest dla ko ta roz ryw -
kà, zmniej sza nu d´, zwłasz cza u ko tów nie wy cho dzà -
cych, a przede wszyst kim zmniej sza iloÊç zja da nej
kar my.
Dla nie któ rych ko tów, po moc ne mo ̋e byç tak ̋ e za -
ch´ ce nie do ak tyw no Êci ru cho wej bez po Êred nio
przed po sił kiem po przez zmia n´ lo ka li za cji mi ski z kar -
mà.
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Warto jest posiadaç w domu miejsce,
w którym kot b´dzie mógł bawiç si´
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C) Kon tro lo wa nie wa gi oraz skła -
du cia ła

Ma sa cia ła
• Za wsze na le ̋y u˝y waç tej sa mej wa gi. Za le ca ne sà
wa gi elek tro nicz ne, któ re po win ny byç re gu lar nie ka -
li bro wa ne w ce lu pre cy zyj ne go i do kład ne go po mia -
ru. Po mia ry ma sy cia ła po win ny byç za pi sy wa ne
w kar cie pa cjen ta.

• Za le ca si´ re gu lar ne kon tro lo wa nie ma sy cia ła:

� ko ty mło de i ro snà ce na le ̋ y wa ̋ yç co naj mniej
raz w mie sià cu

� do ro słe, mło de ko ty (od 6 mie sià ca do 2 lat) naj -
le piej wa ̋ yç co 3-4 mie sià ce, po nie wa˝ za po -
bie ga nie oty ło Êci na tym eta pie po ma ga wy ro -
biç do bre na wy ki ˝y wie nio we

� ko ty do ro słe, w wie ku po wy ̋ ej 2 lat, po win ny
byç wa ̋o ne co 6 mie si´ cy przez ca łe swo je ̋ y -
cie

• Na le ̋ y zwró ciç szcze gól nà uwa g´ na ko ty nie daw -
no ka stro wa ne. Za le ca si´, 3-4-krot nà kon tro l´ ma -
sy cia ła w cià gu pierw szych 12 mie si´ cy po za -
bie gu. Najlepiej, gdy kot po zabiegu b´dzie badany:

� po 1 mie sià cu
� po 3 mie sià cach
� po 6 mie sià cach
� po 12 mie sià cach

• Nale˝y ustaliç list´ problemów, które wymagajà in-
terwencji. Nie wystarczy regularnie wa˝yç zwierz´-
cia, ale w razie koniecznoÊci nale˝y wprowadzaç
zmiany w ˝ywieniu oraz w trybie ˝ycia, je˝eli
pomi´dzy kolejnymi wizytami właÊciciel zaobser-
wuje jakiekolwiek niepokojàce objawy. W gestii
lekarza le˝y ustalenie czy ( i kiedy) nale˝y podjàç
interwencj´ w danym przypadku. 

Poni˝ej przedstawiono wskazówki, dotyczàce wahaƒ
w masie ciała wymagajàcych interwencji:

� wahania wynoszàce 2% w ciàgu 7 dni
� wahania wynoszàce 5% w ciàgu miesiàca
� wahania wynoszàce 10% w ciàgu 6 miesi´cy

Skład ciała
Ocena kondycji ciała to najbardziej rozpowszechniona
metoda oceny składu ciała w codziennej praktyce. W
badaniach wykazano, i˝ ten najcz´Êciej stosowany sys-
tem oceny, w du˝ym stopniu jest zgodny z ocenà masy
tłuszczowej wykonywanej innymi, bardziej skomp-
likowanymi metodami (np. absorpcjometria podwójnej
energii promieniowania X- DEXA).
Do innych metod oceny składu ciała nale˝à pomiary
morfometryczne, analiza impedancji bioelektrycznej
czy DEXA. Ostatnia metoda jest najdokładniejsza, ale
jej dost´pnoÊç jest bardzo ograniczona. Pozostałe dwie
metody nie dajà bardziej dokładnych wyników ni˝
zwykła ocena kondycji ciała (BCS).
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>
> Zapobieganie otyłoÊci - strategie dietetyczne
Me to dà, któ ra mo ̋e byç sto so wa na w ce lu za po bie ga nia prze kar mia nia ko tów, jest zmia na skła du die -
ty. Ge ne ral nie, die ta od chu dza jà ca jest bardzo podobna do diety zapobiegajàcej otyłoÊci. Diety te charak-
teryzujà si´:

• zmniej szo nà kon cen tra cjà ener gii, zwy kle po przez ob ni ̋ e nie za war to Êci tłusz czu;

• od po wied nio zwi´k szo nà kon cen tra cjà mi kro ele men tów (wi ta min i so li mi ne ral nych) w sto sun ku
do kon cen tra cji ener gii. W przy pad ku ko tów nie ak tyw nych, któ rych wy dat ko wa nie ener gii jest bar -
dzo ni skie, nie zb´d ne jest ogra ni cze nie daw ki po kar mo wej. Zwi´k szo na iloÊç mi kro ele men tów za -
po bie ga w ta kich przy pad kach po ja wie niu si´ nie do bo rów, na wet przy ni skim po zio mie po bie ra nej
ener gii by to wej;

• zwi´k szo nym po ziomem biał ka w sto sun ku do za war to Êci ener gii. Po dob nie, jak w przy pad ku mi kro -
ele men tów, po zwa la to unik nàç nie do bo rów biał ka przy ob ni ̋ o nej kon cen tra cji ener gii. Na le ̋ y jed -
nak pa mi´ taç, ˝e po ziom biał ka mo ̋e wpły waç na spon ta nicz ne spo ̋ y cie kar my, w zwiàz ku z czym
na le ̋ y uni kaç nad mier nej po da ̋ y;

• do da tkiem L -kar ni ty ny. L -kar ni ty na chro ni ma s´ mi´ Ênio wà;

• do da tkiem włók na. Pod wy˝ szo ny po ziom włók na w die cie zwi´k sza ob j´ toÊç daw ki i po pra wia uczu -
cie sy to Êci;

• zwi´k szo nà za war toÊcià wo dy. Wy so ka za war toÊç wo dy w die cie zmniej sza po bra nie ener gii, na -
wet w die tach o wy so kim po zio mie tłusz czu. Wiel koÊç daw ki po kar mo wej kar my mo krej (za wie ra -
jà cej 20% su chej ma sy) jest trzy do sze Êciu ra zy wi´k sza od daw ki kar my su chej (90% su chej ma -
sy) przy ta kim sa mym po bra niu ener gii. W zwiàz ku z tym, sto so wa nie mo krej die ty mo ̋e byç przy dat nà
me to dà ogra ni cze nia po bra nia ener gii pod wa run kiem, i˝ kot za ak cep tu je ta ki ro dzaj die ty.
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5. Najcz´Êciej zadawane
pytania 

1/ Py ta nia naj cz´ Êciej za -
da wa ne przez wła Êci cie la

A) Co zro biç, je Êli kot od ma wia
je dze nia za le co nej die ty?

Nie jest mo˝ li we zmu sze nie ko ta do je dze nia okre -
Êlo nej kar my. Je˝eli kot nie zaakceptuje danej diety,
mo ̋e si´ gło dziç na wet przed dłu gi czas. Dla te go, je -
˝e li kot od ma wia je dze nia przez po nad 24 go dzi ny, na -
le ̋ y po now nie po daç mu po przed nià die t´. Ta ka sta -
now cza od mo wa jest zwy kle wy ni kiem zbyt
gwał tow nej zmia ny die ty. 

Ko ty z na tu ry nie sà przy zwy cza jo ne do ró˝ nych diet,
po nie wa˝ na wol no Êci ró˝ no rod noÊç upo lo wa nych ofiar
jest ra czej ogra ni czo na (gry zo nie, pta ki). Za pach, wiel -
koÊç k´ sa, kon sy sten cja oraz spo sób, w ja ki kar ma jest
roz gry za na w ja mie ust nej mo gà wpły waç na wy bór
kar my. Dla te go no wa kar ma po win na byç wpro wa dza -
na stop nio wo. Pierw sze go dnia na le ̋ y po daç ko tu kil -
ka no wych kro kie tów (w skraj nych przy pad kach - tyl -
ko je den) lub odro bi n´ no wej kar my mo krej, do da jàc
do do tych cza so wej die ty, a na st´p nie stop nio wo za -
st´ po waç „sta rà” die t´, no wà. 

Cał ko wi te przej Êcie na no wà die t´ trwa co naj mniej
ty dzieƒ. W nie któ rych przy pad kach, ko niecz ne jest jesz -
cze wol niej sze wpro wa dza nie no wej die ty. Po le ga to
na usta le niu naj mniej szej ilo Êci no wej die ty, któ ra jest
ak cep to wal na przez ko ta i zwi´k sza nie jej (mak sy mal -
nie po dwa ja nie) co dwa - trzy dni. Je ̋e li kot od mó wi
je dze nia, na le ̋ y po wró ciç do wcze Êniej ak cep to wal -
nej ilo Êci no wej kar my. IloÊç no wej kar my w ta kiej
sy tu acji zwi´k sza si´ bar dzo po wo li. W re zul ta cie,
okres przej Êcio wy mo ̋e trwaç na wet mie siàc, ale jest
to sku tecz na me to da wpro wa dza nia no wej die ty
w szcze gól nych przy pad kach.

B) Jak po st´ po waç w przy pad ku
szcze gól nie wy bred ne go ko ta

Ko ty z na tu ry sà „sma ko sza mi”, co ozna cza, ˝e je ̋ e li
nie sà przy zwy cza jo ne do zmian die ty w mło dym wie -
ku, mo gà staç si´ bar dzo wy bred ne, do te go stop nia,
i˝ od mó wià zje dze nia wszyst kie go, po za jed nà, da nà
kar mà. Na le ̋ y tak ̋ e pa mi´ taç, ˝e ko ty sà ra czej wy -
trwa łe w gło dów ce, je ̋e li nie za ak cep tu jà no wej die -
ty. 
Z dru giej stro ny, w nie któ rych przy pad kach od po wied -
nia die ta jest pod sta wà le cze nia cho re go zwie rz´ cia.
Trud noÊç z wpro wa dze niem no wej die ty nie jest pro -
blemem bez roz wià za nia; wy ma ga je dy nie cier pli wo -
Êci. Le karz we te ry na rii do bie ra die t´, uwzgl´d nia jàc na -
wy ki ˝y wie nio we ko ta (kar ma su cha lub mo kra,
mie sza na). Po staç no wej die ty po win na byç mo˝ li wie
ła twa do za ak cep to wa nia przez ko ta. Zmia na obej muje
okres przej Êcio wy, któ ry mo ̋e trwaç po nad dwa ty go -
dnie, tak aby mo˝ li wie jak naj ła god niej przy zwy cza iç
ko ta do no wej die ty. Wi´k szoÊç szcze gól nie „trud nych”
ko tów za ak cep tu je zmia n´ die ty, je ̋e li okres przej Êcio -
wy b´ dzie trwał oko ło mie sià ca.

C) Kot wy da je si´ szcz´ Êli wy.
Dla cze go wi´c na le ̋ y mar twiç
si´, ˝e jest oty ły?
Kot z nad wa gà jest al bo cho rym zwie rz´ ciem, al bo
na ra ̋ o nym na po ja wie nie si´ powa˝nych pro ble mów
zdro wot nych (ry zy ko cu krzy cy, stłusz cze nia wà tro by).
Je go za cho wa nie, a tak ̋e mo bil noÊç i ak tyw noÊç ule -
ga jà zmia nie. Po nad to, skra ca si´ dłu goÊç ̋ y cia, w po -
rów na niu do ko tów zdro wych. Le cze nie oty ło Êci b´ -
dzie wi´c ra czej dla niego ra tun kiem, a nie ka rà.
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D) Cze mu po dej mo wa ne pró by
od chu dze nia ko ta za koƒ czy ły si´
nie po wo dze niem?
Głów nà ce chà die ty od chu dza jà cej jest ogra ni cze nie ilo -
Êci przyj mo wa nej ener gii. Pobranie energii ob li cza si´
w opar ciu o dzien ne za po trze bo wa nie zwie rz´ cia o opty -
mal nej ma sie cia ła. To wy ma ga spe cjal nie opra co wa -
nej die ty, któ ra b´ dzie za po bie gaç nie do bo rom skład ni -
ków od ̋yw czych. Na le ̋ y przy tym pa mi´ taç, ˝e die ty
ty pu „li ght” nie sà opra co wa ne po to, by zmniej szaç
ma s´ cia ła. 

W or ga ni zmie, tkan ka tłusz czo wa zu ̋ y wa na wła sne
po trze by bar dzo nie wie le ener gii. Z tych wzgl´ dów, je -
Êli kot wa ̋à cy 8 kg, któ re go opty mal na ma sa cia ła wy -
no si 4 kg, b´ dzie otrzy my wał ta kà iloÊç po ̋y wie nia, któ -
rà po trze bu je kot o ma sie cia ła 4 kg, utrzy ma swo jà
ak tu al nà wa g´ 8 kg. Prze ci´t nie, Êred ni kot do mo wy
krót ko wło sy wa ̋y od 3,5 do 4 kg, ale zdarzajà si´ tak˝e
szczupłe koty, wa˝àce nawet 5 kg. Bł´d ne osza co wa -
nie do ce lo wej ma sy cia ła jest jed nà z głów nych przy -
czyn bra ku po wo dze nia die ty od chu dza jà cej. 

Wiel koÊç za le co nej daw ki za le ̋ y od kon cen tra cji ener -
gii w kar mie (iloÊç ener gii na 100g kar my); im wy˝ sza
kon cen tra cja, tym mniej sza ob j´ toÊç daw ki. Die ty od -
chu dza jà ce cha rak te ry zu jà si´ ni skà kon cen tra cjà ener -
gii, co umo˝ li wia po da wa nie od po wied niej wiel ko Êci
daw ki. Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, ̋ e die ty ni sko ka lo rycz -
ne ró˝ nych firm ma jà ró˝ ne ce chy, przez co daw ka mo -
˝e ró˝ niç si´ na wet o po nad 20%. Le karz we te ry na rii za -
le ca okre Êlo nà die t´ (okre Êlo nej fir my i w okre Êlo nej
ilo Êci), któ rej nie mo˝ na wy mie niç na pro dukt in nej fir -
my, je ̋e li nie zo sta nie od no wa usta lo ne daw ko wa nie. 

W koƒ cu, ob j´ toÊç po da wa nej ko tu daw ki jest ogra ni -
czo na, po nie wa˝ jest to ra czej nie du ̋e zwie rz´. W zwiàz -
ku z tym ko niecz ne jest bar dzo do kład ne wa ̋e nie kar -
my; 10 gra mów kro kie tów mo ̋ e nie wy glà da
im po nu jà co, ale mo ̋e sta no wiç a˝ 25% dzien nej daw -
ki. Sto so wa nie tak do kład ne go od mie rza nia mo ̋e byç
jed nym z klu czo wych punk tów wa run ku jà cych sku tecz -
noÊç te ra pii od chu dza jà cej (patrz ta be la 1 po ni ̋ej).
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Tabela 1. Porównanie koncentracji energii w ró˝nych dietach
odchudzajàcych dla kotów

Porównanie suchych diet przeznaczonych do terapii odchudzajàcej u otyłych kotów. Przedstawione koncentracje energii (w
kcalEM/100g) to te, podane przez producentów. Literami od A do H oznaczono diety odchudzajàce dla kotów ró˝nych firm.
Wykres wykazuje, i˝ ró˝nice w koncentracji energii pomi´dzy dietami mogà wynosiç nawet ponad 20%. 
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E) …prze cie˝ mój kot nie je
za du ̋ o…

Praw da czy fałsz? Bar dzo wa˝ ne jest, aby do kład nie
okre Êliç, co ozna cza „nie je za du ̋ o”. Nie za du ̋ o to
po j´ cie wzgl´d ne…-„ma ła mi ska kar my” mo ̋e do -
star czaç bar dzo du ̋ o ener gii. Je ̋ e li zda nie to jest
praw dzi we (i je ̋ e li kot fak tycz nie nie do sta je po za
tym ˝ad nych sma ko ły ków), na le ̋ y po rów naç iloÊç en-
er gii wy dat ko wa nej (głów nie po przez ak tyw noÊç fi -
zycz nà) z ilo Êcià ener gii do star cza nej. Ko ty o ni skiej
ak tyw no Êci ma jà bar dzo nie wiel kie za po trze bo wa nie
ener ge tycz ne. W ta kich przy pad kach war to jest wy -
ko rzy staç ta kà die t´, któ ra umo˝ li wia po da wa nie sto -
sun ko wo du ̋ ych, pod wzgl´ dem ob j´ to Êcio wym, da -
wek. 

F) Od kàd kot schudł, stał si´
nad mier nie ak tyw ny
Ko ty z nad wa gà lub oty łe zwy kle nie sà zbyt ak tyw -
ne; po ru sza jà si´ tyl ko wów czas, gdy idà coÊ zjeÊç
lub chcà sko rzy staç z ku we ty; ko ty ta kie ra czej si´
nie ba wià i nie wy ma ga jà zbyt du ̋ ej uwa gi ze stro ny
wła Êci cie la. Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, ˝e zdro wy kot,
o opty mal nej ma sie cia ła, na wet je Êli Êpi doÊç du ̋ o
(16 go dzin dzien nie) lu bi si´ ba wiç i wy ma ga za in -
te re so wa nia ze stro ny wła Êci cie la. 

Z chwi là, gdy kot schud nie, stop nio wo po wra ca
do swo je go nor mal ne go po zio mu ak tyw no Êci i przez
to sta je si´ dla wła Êci cie la bar dziej „za uwa ̋al ny”. Ta -
ka zmia na jest cał ko wi cie nor mal na i po ̋ à da na, na -
wet je Êli b´ dzie dla wła Êci cie la tro ch´ za ska ku jà ca
i Êwiad czy o po pra wie ja ko Êci ˝y cia ko ta. Za da niem

wła Êci cie la jest za pew nie nie ko tu Êro do wi ska, któ re
do star czy mu licz nych bodê ców sty mu lu jà cych
i umo˝ li wi za ba w´, na Êla du jà cà na tu ral ne za cho wa -
nia. Ta kie nor mal ne za cho wa nia na le ̋ y jed nak od ró˝ -
niç od za cho wa nia agre syw ne go: zwie rz´ ba wi si´
w spo sób bru tal ny, ata ku je, gry zie lub dra pie oraz
znacz nie go rzej to le ru je no sze nie na r´ kach czy gła -
ska nie. U ko tów, uczu cie gło du mo ̋ e cza sa mi pro -
wa dziç do sil nej agre sji wo bec wła Êci cie la. Je ̋e li tak
si´ dzie je, wła Êci ciel po wi nien jak naj szyb ciej zgło siç
si´ do pro wa dzà ce go le ka rza, któ ry do sto su je die t´
oraz oto cze nie ko ta, tak aby wy eli mi no waç nie po -
˝à da ne za cho wa nia. 

G) Co zro biç, je ̋ e li kot jest sta le
do kar mia ny przez sà sia dów?
Na po czàt ku, na le ̋ y usta liç czy sà siad do kar mia
wszyst kie ko ty w oko li cy, czy po pro stu kar mi swo je
zwie rz´ ta na ze wnàtrz. W dru gim przy pad ku, mo˝ -
na po pro siç go o zmia n´ spo so bu ̋ y wie nia, w pierw -
szym - oso ba ta ka zwy kle do brze zro zu mie, jak po -
wa˝ ne sà kon se kwen cje oty ło Êci dla ko ta. Aby
prze ko naç ta kà oso b´, wła Êci ciel po wi nien do kład -
nie jej wy ja Êniç, dla cze go nie wol no do kar miaç zwie -
rz´ cia. Na przy kład, mo˝ na po wie dzieç, ˝e kot otrzy -
mu je wy łàcz nie spe cja li stycz nà die t´ z przy czyn
zdro wot nych. Je ̋ e li ta kie ar gu men ty na dal nie prze -
ko na jà na sze go sà sia da, po moc ne mo ̋e oka zaç si´
po rów na nie oty ło Êci do in nych pro ble mów me dycz -
nych ta kich, jak cu krzy ca czy ka mi ca mo czo wa.
W skraj nych przy pad kach, ko niecz ne mo ̋e byç „prze -
trzy ma nie” ko ta w do mu, tak aby unik nàç do kar mia -
nia.
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2/ Py ta nia naj cz´ Êciej za -
da wa ne przez le ka rzy we -
te ry na rii

A) Dla cze go oty łoÊç u ko ta jest
nie po ko jà ca?

Jak ju˝ wspo mi na no wcze Êniej, oty łoÊç jest cho ro -
bà, któ rej jed nà z form le cze nia jest od po wied nia die -
ta. Na pew no ko niecz ne jest po Êwi´ ce nie cza su
na omó wie nie za gad nieƒ zwià za nych z tym pro ble -
mem, zwłasz cza pod czas pierw szej wi zy ty; czas ten
przy no si wie le ko rzy Êci za rów no wła Êci cie lo wi, jak
i le ka rzo wi. Bar dzo cz´ sto zda rza si´, ˝e wła Êci ciel
ni gdy nie usły szał od le ka rza, ̋ e je go kot jest oty ły lub
znaj du je si´ w gru pie pod wy˝ szo ne go ry zy ka roz wo -
ju oty ło Êci. W ta kiej sy tu acji, je ̋ e li wła Êci ciel wcze -
Êniej nie uzy skał nie zb´d nych in for ma cji do ty czà cych
oty ło Êci, na le ̋ y po Êwi´ ciç czas na omó wie nie te go
pro ble mu.

B) Jak za cho waç si´ w sy tu acji,
gdy wła Êci ciel jest oty ły?

Ma jàc do czy nie nia z oty łym wła Êci cie lem, le karz we -
te ry na rii po wi nien pa mi´ taç, i˝ od po wia da wy łàcz -
nie za zdro wie zwie rz´ cia. Nie na le ̋ y uni kaç roz mo -
wy o oty ło Êci zwie rz´ cia tyl ko dla te go, ˝e je go
wła Êci ciel ma nad wa g´. Naj prost szà me to dà jest
skon cen tro wa nie si´ wy łàcz nie na zwie rz´ ciu: „Pa -
ni/ Pa na kot jest oty ły i w zwiàz ku z tym na ra ̋ o ny jest
na…”. Na tym eta pie roz mo wy cz´Êç oty łych wła -
Êci cie li mo ̋ e czuç si´ nie co za kło po ta na i mo ̋ e po -
rów ny waç wła sne go ko ta do sie bie.. „on wy glà da
po dob nie do mnie”. Po mi mo, i˝ ist nie je wie le po do -
bieƒstw po mi´ dzy oty ło Êcià u lu dzi i u zwie rzàt, na -
le ̋ y jak naj szyb ciej po wró ciç do dys ku sji na te mat
oty ło Êci ko ta.

C) Jak na le ̋ y po st´ po waç z wła -
Êci cie la mi kil ku ko tów

Du ̋à trud no Êcià jest wpro wa dze nie sku tecz nej te ra -
pii od chu dza jà cej u jed ne go ko ta. Na to miast sku tecz -
ne od chu dze nie ko ta w przy pad ku kil ku zwie rzàt w do -
mu jest praw dzi wym wy zwa niem. Jed nà z opcji jest
kar mie nie wszyst kich ko tów jed na ko wà die tà (np.
die tà od chu dza jà cà). Jed nak ̋ e, ta kie „gru po we” ˝y -
wie nie uwa ̋a ne jest za je den z czyn ni ków, któ ry przy -
czy nia si´ do roz wo ju oty ło Êci u ko tów na ra ̋ o nych;
w ta kim przy pad ku, je ̋ e li kar ma po da wa na jest
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Nie któ rzy le ka rze oba wia jà si´, i˝ po ru -
sza jàc te mat oty ło Êci stra cà klien ta. Jed -
nak ̋ e, le ka rze we te ry na rii po win ni
uni kaç an tro po mor fi zmu. Zgod nie
z tym, nie na le ̋ y roz wa ̋ aç aspek tów
es te tycz nych, a sku piç si´ wy łàcz nie
na oty ło Êci, ja ko cho ro bie. 



wszyst kim ko tom, osobniki „˝ar łocz ne” b´ dà mia ły
ten den cj´ do prze ja da nia si´ w prze ci wieƒ stwie
do tych, któ re le piej kon tro lu jà wła sny ape tyt. 

W zwiàz ku z tym, je dy nym roz wià za niem jest usta -
le nie in dy wi du al ne go pla nu ̋ y wie nia dla ka˝ de go ko -
ta. Mo˝ na to zro biç w na st´ pu jà cy spo sób:

• kar miç ko ty w od dziel nych po miesz cze niach lub
w ró˝ nych miej scach

• kar miç ko ty w tym sa mym miej scu, ale pod sta łym
nad zo rem i za bie raç mi ski za raz, jak tyl ko da ny kot
za koƒ czy po si łek

• kar miç ko ty o ró˝ nych po rach
• umiesz czaç kar m´ ko tów o pra wi dło wej ma sie cia -
ła w ta kich miej scach, któ re sà nie do st´p ne dla ko -
tów oty łych. Na przy kład, mi ski z kar mà mo˝ na po -
sta wiç na pod nie sie niu, pod wa run kiem, ̋ e oty ły kot
nie jest w sta nie si´ wspi naç; in nym spo so bem jest
umiesz cze nie kar my w pu deł ku, do któ re go wej Êcie
jest na ty le wà skie, ˝e kar m´ z Êrod ka mo ̋ e wy do -
byç tyl ko kot o pra wi dło wej ma sie cia ła.

Po bra nie kar my przez ko ci´ ta mu si byç tak˝e szcze -
gó ło wo i in dy wi du al nie nad zo ro wa ne. Na le ̋ y re gu -
lar nie oce niaç ma s´ cia ła oraz kon dy cj´ ko ci´ cia tak,
aby mieç pew noÊç, i˝ przy rost ma sy cia ła na st´ pu je
w od po wied nim tem pie. Za le ca si´ po da wa nie spe -

cjal nej kar my dla ko ciàt oraz kon tro lo wa nie, czy ko -
ci´ fak tycz nie zja da „swo jà” kar m´ (a nie kar m´ dla
in nych zwie rzàt prze by wa jà cych w do mu).

D) W ja ki spo sób zwi´k szyç ak -
tyw noÊç fi zycz nà ko ta?
Pro gram çwi czeƒ mu si byç do sto so wa ny do ka˝ de -
go przy pad ku i uwzgl´d niaç współ ist nie jà ce scho rze -
nia. Na le ̋ y tak ̋ e pa mi´ taç o ak tu al nych mo˝ li wo -
Êciach, a tak ̋ e wie ku, sta nie zdro wia oraz kon dy cji
wła Êci cie la. Ce lem jest stop nio we zwi´k sza nie po -
zio mu ak tyw no Êci oraz re gu lar na ak tyw noÊç fi zycz -
na ka˝ de go dnia. Ro dzaj ak tyw no Êci fi zycz nej za le ̋ y
od in dy wi du al nych cech. Do me tod zwi´k sze nia ak -
tyw no Êci fi zycz nej u ko tów na le ̋ à:

• za ch´ ce nie do za ba wy
• za ch´ ce nie ko ta do spon ta nicz nej ak tyw no Êci
• za ch´ ce nie do ru chu przy u˝y ciu po ̋ y wie nia

Wpro wa dza jàc re gu lar nà ak tyw noÊç ru cho wà, naj -
le piej jest za czàç od dwóch, trzech krót kich (2-3-mi -
nu to wych) se sji dzien nie. To nie ob cià ̋ y zbyt nio wła -
Êci cie la i umo˝ li wia ko tu przy zwy cza je nie si´ do
çwi czeƒ. Po za ak cep to wa niu przez ko ta re gu lar nej ak -
tyw no Êci fi zycz nej, mo˝ na stop nio wo zwi´k szaç cz´ -
sto tli woÊç oraz in ten syw noÊç çwi czeƒ. 
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W przy pad ku kil ku ko tów w do mu, osobniki szcze gól nie ła ko me i oty łe mo gà
zja daç kar m´ in nych ko tów. Jed nà z me tod w ta kim przy pad ku jest umiesz cze -
nie kar my dla ko tów o pra wi dło wej ma sie
cia ła w pu deł ku, do któ re go wej Êcie

jest zbyt wà skie, aby do stał
si´ tam kot z nad wa gà. 



Do brym spo so bem za ch´ ce nia do ak tyw no Êci ru cho -
wej sà za baw ki. Przy kła dem lu bia nej przez ko ty za -
baw ki jest spe cjal na w´d ka z umiesz czo nà na koƒ cu
za baw kà, po ru sza jà cà si´ w nie prze wi dzia nych kie -
run kach.

Spe cjal ne „pla ce za baw” dla ko tów to ko lej ny spo sób
na za pew nie nie ko tu ru chu i jed no cze sne wy peł nie -
nie na tu ral nych po trzeb be ha wio ral nych.

Bar dzo do brà me to dà za ch´ ca jà cà do ak tyw no Êci fi -
zycz nej mo ̋e byç tak ̋ e po ̋ y wie nie. Ist nie jà spe cjal -

ne za baw ki, któ re umo˝ li wia jà do zo wa nie kar my, np.
w po sta ci pi łek (patrz po ra dy w roz dzia le 4 na stro -
nach 45 i 46). 

E) Co zro biç, gdy kot sta je si´ na -
tar czy wy a na wet agre syw ny?
U ko tów, brak jest po wià za nia po mi´ dzy in stynk tem
ło wiec kim a uczu ciem gło du. W zwiàz ku z tym do -
st´p do po ̋ y wie nia nie zmniej sza ch´ ci po lo wa nia;
ko ty do mo we po win ny mieç mo˝ li woÊç za stà pie nia
tej for my ak tyw no Êci in nà. Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç,
˝e uczu cie gło du mo ̋ e pro wa dziç do na si le nia dra -
pie˝ nych za cho waƒ: zwie rz´ za czy na in ten syw nie po -
lo waç, co cza sa mi pro wa dzi do agre sji wo bec jed ne -
go lub kil ku człon ków ro dzi ny. W ta kiej sy tu acji
zmniej sza si´ rów nie˝ po ziom to le ran cji ko ta, co pro -
wa dzi do agre sji wy ni ka jà cej ze zde ner wo wa nia.

Bar dzo wa˝ ne jest, aby pa mi´ taç o tym zja wi sku
wpro wa dza jàc ogra ni cze nie ener ge tycz ne. Aby zmi -
ni ma li zo waç ry zy ko po ja wie nia si´ niepo˝àdanych za -
cho waƒ, sto pieƒ ogra ni cze nia nie po wi nien byç zbyt
dra stycz ny, a po da wa na iloÊç kar my po win na byç dla
ko ta wy star cza jà ca. Na le ̋ y tak ̋ e uprze dziç wła Êci -
cie li o mo˝ li wo Êci wy stà pie nia ta kie go za cho wa nia
i za le ce nie jak naj szyb sze go kon tak tu w ra zie po ja -
wie nia si´ agre sji.

Mo˝ li we sà dwa roz wià za nia:
1. Je ̋ e li tem po spad ku ma sy cia ła jest zbyt szyb kie,
na le ̋ y zwi´k szyç po bra nie kar my o 10%.

2. Je ̋e li tem po spad ku ma sy cia ła jest od po wied nie,
na le ̋ y zwi´k szyç udział po da wa nej kar my wil got -
nej tak, aby zwi´k szyç ob j´ toÊç daw ki.

Do dat ko wo, na le ̋ y za sta no wiç si´ nad me to da mi wy -
dłu ̋ e nia cza su je dze nia, np.:
• za sto so wa nie au to ma tycz nych do zow ni ków do kar -
my

• dzie le nie dzien nej daw ki na kil ka mniej szych po -
sił ków

• cz´st sze za ba wy, itp.

52

W a l k a  z  o t y ł o Ê c i à  u  k o t ó w

Spe cjal ny dra pak dla ko ta umo˝ li -
wia ko tu za rów no za ba w´, jak
i speł nie nie po trzeb be ha wio ral nych
(dra pa nie, wspi na nie, itp.).



F) Jak na le ̋ y po st´ po waç w przy -
pad ku dwóch cho rób wy st´ pu jà -
cych jed no cze Ênie, np. cho ro by
dróg mo czo wych i oty ło Êci?

Nie któ re ko ty, zwłasz cza w po de szłym wie ku, mo gà
jed no cze Ênie cier pieç na dwie cho ro by, któ re wy ma -
ga jà osob nych diet. W ta kich przy pad kach, cza sa mi
trud no zde cy do waç, któ rà die t´ na le ̋ y za le ciç i któ -
re le cze nie jest w da nej chwi li wa˝ niej sze.

1. FLUTD i oty łoÊç
Pierw szym przy kła dem mo ̋e byç kot z cho ro bà dol -
nych dróg mo czo wych (fe li ne lo wer uri na ry tract di -
se ase  - FLUTD), któ ry jed no cze Ênie ma nad wa g´, jest
oty ły lub znaj du je si´ w gru pie ry zy ka roz wo ju oty ło -
Êci (kot nie wy cho dzà cy, ka stro wa ny, itp.). Pierw szym
kro kiem jest usta le nie do kład nej przy czy ny FLUTD u ko -
ta. Wi´k szoÊç ko tów cier pi z po wo du idio pa tycz ne go
za pa le nia p´ che rza mo czo we go, a tyl ko nie któ re ma -
jà ka mie nie mo czo we. Cz´ sto, w mo czu ko tów z idio -
pa tycz nym za pa le niem p´ che rza stwier dza si´ obec -
noÊç krysz ta łów trój fos fo ra nów (stru wi ty). U ko tów
ta kich bł´d nie roz po zna je si´ ka mi c´ poniewa˝ wmo -
czu wie lu zdro wych ko tów stwier dza si´ pew nà iloÊç
krysz ta łów stru wi to wych, zwłasz cza je ̋ e li prób ka nie
zo sta ła prze ba da na od ra zu.  

Ka mie nie stru wi to we mo gà byç roz pusz czo ne, dzi´ -
ki od po wied niej die cie, któ ra in du ku je po wsta wa nie
kwa Êne go mo czu. Głów nà oba wà do ty czà cà sto so -
wa nia die ty roz pusz cza jà cej ka mie nie stru wi to we jest
to, ̋ e zwy kle za wie ra ona du ̋ à iloÊç tłusz czu, co mo -
˝e sprzy jaç przy ro sto wi ma sy cia ła. Ta ki ro dzaj die ty
po wi nien byç za le co ny na kil ka ty go dni (4-8 ty go -
dni) łàcz nie z an ty bio ty ko te ra pià (je ̋ e li przy czy nà ka -
mie ni stru wi to wych by ła in fek cja bak te ryj na). Dzien -
na daw ka kar my po win na byç sta ran nie do bra na tak,
aby nie po wo do waç gwał tow ne go wzro stu ma sy cia -
ła. Po roz pusz cze niu ka mie ni, mo˝ na przejÊç na die -
t´ by to wà, któ ra ma mniej re stryk cyj ne ogra ni cze nia
do ty czà ce po zio mu biał ka. 

Ko ty z idio pa tycz nym za pa le niem p´ che rza mo czo -
we go, u któ rych nie wy ka za no obec no Êci ka mie ni mo -
czo wych, nie mu szà otrzy my waç ni sko biał ko wej, za -
kwa sza jà cej die ty. Wy ka za no jed nak, i˝ u ta kich ko tów

do brze jest po da waç kar m´ mo krà, któ ra przy czy nia
si´ do pro duk cji wi´k szej ilo Êci mo czu. Po nie wa˝ idio -
pa tycz ne za pa le nie p´ che rza cz´ Êciej spo ty ka ne jest
u ko tów oty łych (patrz roz dział 1), od po wied nia die -
ta od chu dza jà ca po ma ga tak ̋e zmniej szyç ry zy ko epi -
zo dów za pa le nia p´ che rza. 

2. Prze wle kła nie wy dol noÊç ne rek i oty łoÊç
Ta kie „po łà cze nie” na le ̋ y ra czej do rzad ko Êci w co -
dzien nej prak ty ce. Ob ja wy kli nicz ne oraz zmia ny pa -
to lo gicz ne (izo ste nu ria, azo te mia) u ko tów z prze wle -
kłà nie wy dol no Êcià ne rek po ja wia jà si´ przy usta niu
funk cjo no wa nia 2/8 do 3/4 cał ko wi tej ma sy ne rek;
w zwiàz ku z tym cho ro ba roz po zna wa na jest w za -
awan so wa nym sta dium tak, ̋ e wi´k szoÊç ko tów zdà -
˝y ła ju˝ schud nàç. W zwiàz ku z tym ry zy ko nad wa gi
nie jest ra czej pro ble mem. W przy pad ku prze wle kłej
nie wy dol no Êci ne rek za le ca si´ die t´ o obni˝onym po -
zio mie biał ka, co ogra ni cza aku mu la cj´ tok syn mocz -
ni co wych. Die ta ta ka za le ca na jest przy okre Êlo nym
po zio mie azo te mii w ce lu zmniej sze nia na si le nia ob -
ja wów kli nicz nych to wa rzy szà cych mocz ni cy. Po nie -
wa˝ nie wy ka za no ko rzyst ne go dzia ła nia ogra ni czo -
ne go po zio mu biał ka, za le ca nie ta kiej die ty ko tom
z wcze snym sta dium cho ro by, nie jest uza sad nio ne. 

3. Kor ty ko ste ro idy i oty łoÊç
Bar dzo wie le ko tów wy ma ga dłu go ter mi no wej te ra pii
kor ty ko ste ro ido wej. Dzie je si´ tak w przy pad ku cho rób
aler gicz nych lub im mu no lo gicz nych, a zwłasz cza
przy prze wle kłym za pa le niu dzià seł i ja my ust nej ko tów,
ast mie ko tów, cho ro bie za pal nej je lit, aler gicz nym za pa -
le niu skó ry lub ze spo le ziar ni nia ka kwa so chłon ne go ko -
tów. Kor ty ko ste ro idy po bu dza jà ape tyt i zwi´k sza jà od -
kła da nie tkan ki tłusz czo wej w okre Êlo nych cz´ Êciach
cia ła. Ko ty ta kie sà na ra ̋o ne na roz wój cu krzy cy z po -
wo du nad wa gi lub oty ło Êci a tak ̋ e z po wo du sto so -
wa nia samych kor ty ko ste ro idów, któ re dzia ła jà an ta go -
ni stycz nie w sto sun ku do in su li ny. W re zul ta cie ko ty
otrzy mu jà ce prze wle kle kor ty ko ste ro idy wy ma ga jà spe -
cja li stycz nej die ty za po bie ga jà cej przy ro sto wi ma sy cia -
ła. Na le ̋y tak ̋e uni kaç nad u˝y wa nia kor ty ko ste ro idów
i roz wa ̋yç in ne, al ter na tyw ne me to dy le cze nia cho ro -
by ta kie, jak in ha la cyj ne kor ty ko idy w przy pad ku ast my
lub cy klo spo ry na w przy pad ku ato po we go za pa le nia skó -
ry. To po zwa la zmniej szyç ry zy ko roz wo ju oty ło Êci oraz
cu krzy cy. 
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4. Cu krzy ca i oty łoÊç
W wi´k szo Êci przy pad ków cu krzy ca u ko tów od po -
wia da cu krzy cy ty pu II u lu dzi, któ ra cha rak te ry zu je
si´ oty ło Êcià, in su li no opor no Êcià, prze wle kłà hi per in -
su li ne mià oraz od kła da niem zło gów amy lo idu w ko -
mór kach be ta trzust ki, co pro wa dzi do ich uszko dze -
nia. 

Pierw szym kro kiem jest usta bi li zo wa nie cu krzy cy; ko -
ty ta kie wy ma ga jà te ra pii in su li no wej w ce lu utrzy ma -
nia pra wi dło we go st´ ̋e nia glu ko zy we krwi oraz spe -
cja li stycz nej die ty. Po usta bi li zo wa niu cu krzy cy, mo˝ na
roz wa ̋ yç wpro wa dze nie die ty od chu dza jà cej, acz kol -
wiek die ta prze zna czo na do te ra pii cu krzy cy mo ̋e byç
tak ̋ e sto so wa na, ja ko die ta od chu dza jà ca.

W cià gu ostat nich lat wy ka za no ko rzyst ne dzia ła nie
die ty wy so ko biał ko wej i ni sko w´ glo wo da no wej w le -
cze niu cu krzy cy. Dieta taka cz´ sto umo˝ li wia zmniej -
sze nie daw ki in su li ny i jed no cze Ênie zwi´k sza praw -
do po do bieƒ stwo re mi sji cu krzy cy (cu krzy ca przej Êcio-
wa), dzi´ ki od wró ce niu zja wi ska tok sycz no Êci w ko -
mór kach be ta trzust ki (Rand, 2005). 

5. Ste ry li za cja i oty łoÊç
Ste ry li za cja ko tów z nad wa gà lub oty łych sta no wi do -
dat ko wy pro blem, po nie wa˝ zwi´k sza praw do po do -

bieƒ stwo pogł´bienia nad wa gi i utrud nia te ra pi´ od -
chu dza jà cà. W ta kich przy pad kach za le ca si´ die t´
wy so ko biał ko wà i ni sko w´ glo wo da no wà, któ ra jest
bar dziej zbli ̋ o na do die ty ko ta w na tu rze. Ab so lut -
nie nie zb´d na jest re gu lar na kon tro la ma sy cia ła. IloÊç
po da wa nej kar my mu si byç bar dzo sta ran nie wy li czo -
na, uwzgl´d nia jàc in dy wi du al ne za po trze bo wa nie by -
to we ko ta. Rów nie istot ne co die ta, jest wzbo ga ce -
nie Êro do wi ska, za ch´ ca jà ce do za ba wy i ak tyw no Êci
fi zycz nej, co zwi´k sza wy dat ko wa nie ener gii. 

G) Czy tak wy so ki po ziom biał ka
w die cie nie jest nie bez piecz ny
Teo re tycz nie, spa dek ma sy cia ła mo ̋e byç osià gni´ -
ty na dwa spo so by:

• przy u˝y ciu nor mal nej kar my by to wej, ogra ni cza jàc
jej dzien nà daw k´

• sto su jàc die t´ o ob ni ̋ o nej kon cen tra cji ener gii

Zde cy do wa nie nie za le ca si´ sto so wa nia zwy kłej die -
ty by to wej i ogra ni cze nia daw ki po kar mo wej. Wi´k -
szoÊç skład ni ków od ̋ yw czych jest zbi lan so wa nych
w od nie sie niu do po zio mu ener gii w za le co nej daw -
ce po kar mo wej. W zwiàz ku z tym, zmniej sze nie daw -
ki stwa rza ry zy ko po ja wie nia si´ nie do bo rów. Dla te -
go w te ra pii od chu dza jà cej na le ̋ y sto so waç die ty
o ob ni ̋ o nej kon cen tra cji ener gii. Die ty te za wie ra jà
od po wied nio wy so ki po ziom biał ka i skład ni ków od -
˝yw czych w sto sun ku do po zio mu ener gii. 

Po wszech nà oba wà (w rze czy wi sto Êci bez pod staw -
nà) zwià za nà ze sto so wa niem wy so ko biał ko wej die -
ty od chu dza jà cej, jest ne ga tyw ny wpływ wy so kie -
go po zio mu biał ka na stan zdro wia, zwłasz cza
u star szych zwie rzàt. Z te go wzgl´ du, wie lu le ka rzy
oba wia si´ sto so wa nia ta kiej die ty u ko tów z ist nie -
jà cà prze wle kłà cho ro bà ne rek. Brak jest jed nak da -
nych po twier dza jà cych zwià zek po mi´ dzy wy so kim
po zio mem biał ka i roz wo jem prze wle kłej cho ro by ne -
rek u psów i ko tów. 
Po nad to, le ka rze po win ni pa mi´ taç, ˝e po ziom biał ka
wzra sta je dy nie w od nie sie niu do kon cen tra cji ener gii.
Dla te go, przy ogra ni cze niu po zio mu ener gii, zwie rz´
otrzy mu je od po wied nià (a nie za du ̋à) iloÊç biał ka. 
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10g

32g

19g
16g

9g

Porównanie iloÊci pobieranego białka w trakcie terapii
odchudzajàcej w przypadku diety bytowej i odchudzajàcej

Białko 42% 32%
Energia 3500 kcal/kg 4100 kcal/kg
Białko/1000 kcal      133 g 78 g

Dieta odchudzajàca

Minimalne
zapotrze-
bowanie na
białko (NRC
2006)

Dieta bytowa

Dieta bytowa nie pokrywa minimalnego zapotrzebowania na
białko u otyłego kota podczas terapii odchudzajàcej. 

Dorosły kot- docelowa waga 4kg
Zapotrzebowanie bytowe = 240 kcal
- 120 kcal pobieranych podczas terapii
odchudzajàcej

˚y wie nie przy pra wi -
dło wej ma sie cia ła

˚ywienie podczas
terapii odchudzajàcej
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>
> Rutynowe badanie krwi oraz moczu przed rozpocz´ciem terapii dietetycznej
Oty łe ko ty na ra ̋ o ne sà na roz wój ró˝ nych cho rób, o czym mo wa by ła we wcze Êniej szych roz dzia łach. Nie któ re z tych cho rób
ta kie, jak stłusz cze nie wà tro by czy cu krzy ca, po czàt ko wo prze bie ga jà bez wi docz nych ob ja wów kli nicz nych. Wie le oty łych ko -
tów roz po czy na jà cych te ra pi´ od chu dza jà cà to ko ty star sze lub w po de szłym wie ku. Dla te go nie zb´d ne jest wy ko na nie do kład -
ne go ba da nia kli nicz ne go i pod sta wo wych ba daƒ krwi (mor fo lo gia, pod sta wo wy pro fil bio che micz ny) oraz mo czu, co umo˝ li -
wia do kład nà oce n´ sta nu zdro wia zwie rz´ cia. Nie wiel kie lub umiar ko wa ne pod nie sie nie ALT lub ALP u ko ta nie wy ka zu jà ce go
ob ja wów kli nicz nych, mo ̋ e wska zy waç na stłusz cze nie wà tro by (lub in nà cho ro b´ wà tro by, nie zwià za nà z oty ło Êcià). W ta -
kim przy pad ku na le ̋ y si´ za sta no wiç nad roz po cz´ ciem te ra pii od chu dza jà cej, wpro wa dza jàc die t´ wy so ko biał ko wà i ni sko w´ -
glow da no wà. Bar dzo wa˝ ne w ta kim przy pad ku jest tak ̋ e stop nio we wpro wa dza nie no wej die ty tak, aby kot nie od mó wił je -
dze nia, co mo gło by po gł´ biç stłusz cze nie wà tro by. 

Cza sa mi trud no jest roz po znaç cu krzy c´ u ko ta z po wo du hi per gli ke mii wy wo ła nej stre sem zwià za nym z po bie ra niem krwi.
Po ziom cu kru we krwi w wa run kach stre so wych wzra sta do po dob ne go po zio mu, co u ko tów z cu krzy cà (14-22 mmol/l; 250-
400 mg/dl). Przy czy nà te go zja wi ska jest wy rzut ka te cho la min. Hi per gli ke mia wy wo ła na stre sem utrzy mu je si´ na ty le dłu go,
by spo wo do waç po ja wie nie si´ cu kru w mo czu, na wet u ko ta któ ry nie cho ru je na cu krzy c´. W ta kich przy pad kach przy dat ne
mo ̋e byç ozna cze nie po zio mu fruk to za mi ny; sto pieƒ wzro stu st´ ̋ e nia fruk to za mi ny jest pro por cjo nal ny do na si le nia hi per gli -
ke mii utrzy mu jà cej si´ od 2-3 ty go dni.

Ba da nia ta kie nie sà nie zb´d ne u wszyst kich ko tów z nad wa gà roz po czy na jà cych te ra pi´ od chu dza jà cà; do ty czy to zwłasz cza
ko tów nie wy ka zu jà cych ob ja wów kli nicz nych ˝ad nej in nej cho ro by. Na le ̋ y jed nak pa mi´ taç, i˝ uzy ska ne in for ma cje mo gà byç
bar dzo po moc ne i dlatego za le ca si´ wy ko na nie badaƒ w mia r´ mo˝ li wo Êci fi nan so wych wła Êci cie la oraz u wszyst kich ko tów
ge ria trycz nych. Je ̋ e li w trak cie trwa nia te ra pii od chu dza jà cej po ja wià si´ u ko ta pro ble my zdro wot ne, uzy ska ne wcze Êniej wy -
ni ki ba daƒ b´ dà mo gły peł niç ro l´ wy ni ków re fe ren cyj nych. 
.

Za i przeciw wykonywaniu badaƒ krwi u otyłych kotów

Za Przeciw

• zi den ty fi ko wa nie cho rób prze bie ga jà cych sub kli nicz -
nie ta kich, jak cu krzy ca czy cho ro by ne rek i wà tro by

• oty łoÊç to cho ro ba - wy ko na nie ba daƒ mo ̋e byç spo -
so bem na uÊwia do mie nie te go fak tu wła Êci cie lo wii

• obro na - je ̋ e li w trak cie trwa nia te ra pii od chu dza jà -
cej kot za cho ru je lub gdy ist nie je in na, bar dziej po -
wa˝ na cho ro ba

• je ̋ e li wy ni ki ba daƒ sà pra wi dło we, jest to do bra in -
for ma cja dla wła Êci cie la

• przy czy ny tech nicz ne
• przy czy ny fi nan so we
• ba da nia mo gà nie byç ko niecz ne u mło dych ko tów
z nad wa gà, któ ra po ja wi ła si´ nie daw no
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IloÊç kalorii w powszechnie stosowanych smakołykach

IloÊç   
Pobór 
energii 
(w kcal)

Nadmiar 
pobieranej energii
dziennie (w %)

2 ły˝eczki  
jogurtu

41 16

2 ły˝eczki 
chudego sera

54 21

100 ml 
tłustego mleka

58 23

25 g 
Êmietany

96 38

25 g 
tuƒczyka w sosie

własnym

28 11

43 g 
pasztetu z
wàtróbki

154 61

25 g 
wàtróbki

30 12

30 g 
skórki od szynki

255 101

60 g 
tłustego serka 
topionego

62 25

• Je ̋e li wła Êci ciel po da je ko tu do dat ko wo sma ko ły ki, po wo du je to dra stycz ny wzrost dzien ne go po bra nia
ener gii*. To mo ̋e byç przy czy nà przy ro stu ma sy cia ła u ko tów ̋ y wio nych na po zio mie by to wym oraz zwol -
nie nia/ za ha mo wa nia/ od wró ce nia utra ty ma sy cia ła u ko tów otrzy mu jà cych die t´ od chu dza jà cà. Po ni ̋ ej
przed sta wio no kil ka przy kła dów ilu stru jà cych po ten cjal ny wpływ sma ko ły ków na po bra nie ener gii.

* dla kota o masie ciała 4 kg
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