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List otwarty do lekarzy weterynarii 
 

Czy widziałe kiedy dachowca, który grilluje i suszy sobie myszk na obiad, a swój posiłek 
wieczy deserem w postaci sufletu z mki kukurydzianej? A moe słyszałe o kocie, który 
wybrał si na poszukiwanie ziaren ryu czy te owsianki na niadanie? Nie? To byłoby przecie 
nielogiczne ywi bezwzgldnego misoerc diet zboow o smaku misa, prawda? No wic 
dlaczego cigle karmimy koty tak, jak by były rolinoercami? By moe przeczytałe artykuł z 
grudnia 2002 roku zamieszczony w rubryce „Timely Topics in Nutrition” czasopisma Journal of 
the American Veterinary Medical Association (JAVMA) zatytułowany „The Carnivore 
Connection to Nutrition in Cats” (http://catinfo.org/docs/zorans_article.pdf). Ja po przeczytaniu 
go zastanawiam si dlaczego jeszcze ktokolwiek jest zwolennikiem karmienia kotów 
komercyjnymi suchymi karmami wypchanymi zboem. 

Ten wspaniały artykuł szczegółowo opisuje naukowe aspekty tego, co cz z nas (karmica 
swoje koty w sposób naturalny) wydedukowała ju sama na podstawie zdrowego rozsdku, a 
mianowicie, e koty s bezwzgldnymi misoercami, a odmiennoci w ich  metabolizmie 
oznaczaj, e niektóre diety szkodz ich zdrowiu, a inne nie. Jeli nie masz ochoty czyta tego 
listu – w porzdku, ale przeczytaj przynajmniej powyszy artykuł. Zało si, e jeli logika 
wemie gór, ju nigdy nie zlecisz ani nie przyzwolisz na ywienie swoich kocich pacjentów 
suchymi karmami bazowanymi głównie na zbou. 

Kady weterynarz ma do czynienia z kotami otyłymi, kotami z niewydolnoci nerek, kotami 
cierpicymi na bolesne zapalenie pcherza moczowego, majcymi kamienie moczowe, 
nieswoiste zapalenie jelit (IBD), cukrzyc czy stłuszczenie wtroby. Zapewniam Ci, e po 
przeczytaniu artykułu JAVMA zobaczysz zwizek midzy diet bezwzgldnych misoerców a 
chorobami, które dotykaj naszych mruczcych przyjaciół.  

Ile razy słyszałe od swoich klientów: „Ale doktorze, ja daj Mruczkowi tylko bardzo małe iloci 
tej suchej karmy light, a on cigle jest gruby”? Zaryzykowałabym stwierdzenie, e głównym 
winowajc jest nieadekwatnie dua ilo wglowodanów w tej karmie „light”. 

Bardzo chciałabym widzie lekarzy weterynarii lepiej doradzajcych swoim klientom w 
sprawach ywieniowych. A przynajmniej chciałabym widzie, e weterynarze doradzaj swoim 
klientom podawanie wysokiej jakoci karm w puszkach; karm o duej wilgotnoci i  bazowanych 
na misie zamiast poleca przeładowane wglowodanami suche karmy o bardzo niskiej 
wilgotnoci. To wymagałoby od Ciebie edukowania Twoich klientów w zakresie podstaw 
czytania i analizowania etykiet. Byłoby wspaniale, gdyby standardow czci kadej pierwszej 
wizyty u weterynarza było przystpne uwiadamianie klienta w temacie ywienia kotów 
połczone z wrczeniem broszury z praktycznymi wskazówkami zwizanymi z faktem, e kady 
kot jest misoerc. Lekarz weterynarii powinien uczy swoich klientów jakich informacji szuka 
na etykietach karm, aby znale przynajmniej taki pokarm, który nie jest suchy, zawiera wysokiej 





jakoci miso jako pierwszy i główny składnik oraz nie jest przeładowany w pierwszej kolejnoci 
zboami, wypełniaczami i produktami ubocznymi. Ogromna wikszo komercyjnych karm dla 
kotów (take te, które s sprzedawane w gabinetach weterynaryjnych) jest wypchana po brzegi 
bogatymi w wglowodany wypełniaczami, które nie znajduj adnego zastosowania we 
właciwym ywieniu misoerców. Najzwyczajniej na wiecie powinnimy przesta karmi 
bezwzgldnych misoerców tak iloci zbó. To powoduje, e choruj. 

 

Dlaczego weterynarz w ogóle ma zawraca sobie głow i czyta jakie opracowanie laika 
dotyczce ywienia kotów? 

Dobre pytanie! Wierz, e moje laickie zgłbienie kwestii leczenia pewnej okropnej choroby u 
mojego kota oraz nabyte dziki temu dowiadczenie dotyczce ywienia kotów mogłoby by 
pouczajce dla lekarzy weterynarii. Nigdy nie omieliłabym si twierdzi, e znam biochemi 
kota lepiej ni kto, kto ukoczył studia weterynaryjne. Nie lecz dziesitek zwierzt kadego 
dnia ani te nie przeprowadzam wielu rodzajów precyzyjnych zabiegów chirurgicznych czy 
procedur ratujcych ycie. Moj jedyn kwalifikacj, upowaniajc mnie do napisania tego 
tekstu jest fakt, e w 2000 roku zastosowałam u mojego chorego na IBD kota diet, która 
uwolniła go od zapalenia jelit nkajcego go przez 6 przykrych lat. 

Pomimo pracowitego sposobu ycia, spdzałam przez kilka lat znaczn cz mojego czasu na 
forum (prawie codziennie) pomagajc i dajc rady zrozpaczonym opiekunom kotów chorych na 
IBD, którzy wykorzystali ju wszystkie alternatywy proponowane przez ich weterynarzy lub 
którzy niepokoili si efektami ubocznymi licznych leków, które zlecono ich kotom. Na swojej 
stronie internetowej (http://www.catnutrition.org) dziel si swoim dowiadczeniem i 
przemyleniami na temat diety przygotowywanej samemu w domu, któr ja i wiele innych osób 
zastosowało w celu wyleczenia (tak! wyleczenia) IBD, wic nie bd si ju tu rozpisywa na ten 
temat. 

Poród kluczowych stwierdze, które wyniosłam z artykułu JAVMA znajduj si te same zasady, 
których nauczyłam si sama jako laik nieudolnie zgłbiajc temat ywienia kotów. A 
mianowicie, e koty maj:  

• due zapotrzebowanie na białko wysokiej jakoci 
• bardzo specyficzne zapotrzebowanie na aminokwasy 
• fizjologicznie zmniejszon zdolno do wykorzystywania wglowodanów pochodzcych 

z rolin jako ródła energii, spowodowan brakiem amylazy linowej i brakiem 
specyficznych cieek enzymatycznych (obecnych u innych ssaków) 

• krótki przewód pokarmowy w stosunku do wszystkoerców 

Kiedy przeczytałam to wszystko, a nastpnie spojrzałam na etykietk na opakowaniu suchej 
karmy, gdzie pierwszym składnikiem były zboa (mczka kukurydziana, itd.), mczka kostna, 
produkty uboczne – nie mogłam pogodzi tych dwóch rzeczy. Oczywicie kada naturalna dieta, 
która odbiega od polnej myszki i małych ptaków bdzie kompromisem. Ale przeczytaj prosz 
artykuł z JAVMA o ywieniu kotów, a nastpnie spójrz na podstawowe składniki chociaby 





dwóch najpopularniejszych karm komercyjnych i weterynaryjnych oferowanych dla kotów z 
IBD: 

• koncentrat białka ryowego, ry browarniczy, hydrolizowana wtroba z kurczaka, olej 
rolinny zakonserwowany butylohydroksyanizolem (BHA czyli E320, przeciwutleniacz 
dopuszczony w EU), galusanem propylu (E310) i kwasem cytrynowym; kurczak 
hydrolizowany, sproszkowana celuloza, monostearynian glicerolu, tauryna, ethoxyquin 
(zabroniona w krajach EU) 

• mczka z drobiowych produktów ubocznych, ry browarniczy, mczka z glutenu 
kukurydzianego, mielona kukurydza, tłuszcz zwierzcy zakonserwowany BHA, 
galusanem propylu i kwasem cytrynowym; włókno sojowe, suszone jaja, suszony kurczak 

Jak do diabła kto, kto przeczytał artykuł w JAVMA dotyczcy ywienia misoerców moe 
uzasadnia podawanie „koncentratu białka ryowego” zwierzciu które czerpie minimaln 
korzy ywieniow z wglowodanów rolinnych? To mniej ni maleki kompromis w stosunku 
do ideału. To pełny krok w tył w ywieniu, dieta odwrócona do góry nogami. Czy te wszystkie 
zboa słu bezwzgldnym misoercom? Wiem, e literatura producentów ywnoci dla 
zwierzt domowych podaje, e zboa s generalnie „dobrze tolerowane” przez koty. Ale jeli mój 
kot jest chory, to nie chc mu dawa jedzenia, które by moe bdzie w stanie „tolerowa”. Chc 
optymalnego ywienia, które doprowadzi do zdrowia i utrzyma ten stan przez długie lata. 
Nawiasem mówic pragn tego równie, gdy mój kot miewa si dobrze. 

Artykuł w JAVMA podkrela, e koty ywione suchymi karmami s chronicznie odwodnione w 
porównaniu do kotów jedzcych karm w puszkach. Ofiara w naturalnej diecie kota jako łowcy 
składa si w 65 - 75% z wody. Sucha karma o wilgotnoci 5 – 10% wyciga w trakcie trawienia 
cenn wod z wewntrznych rezerw kota. 

Wzrasta ilo dowodów na to, e sucha karma przyczynia si do licznych chorób, które 
powszechnie nkaj koty. Oprócz IBD i nadwagi, poród wszystkich zbyt czstych chorób 
zwizanych z such, przeładowan wglowodanami diet, znajduj si równie: 

• choroby dolnych dróg moczowych u kota (FLUTD), w nomenklaturze polskiej – 
syndrom urologiczny kotów (SUK) 

Karmienie suchymi karmami jest wymieniane jako czynnik ryzyka zachorowania na 
FLUTD. Z drugiej strony – koty spoywajce diet o duej wilgotnoci wydalaj wiksz 
ilo moczu o mniejszym ciarze właciwym. To w efektywny sposób rozrzedza 
minerały tworzce kamienie moczowe, zmniejszajc czsto formowania si kamieni i 
korygujc „efekt papieru ciernego” na cianie pcherza moczowego, który moe 
doprowadzi do jego zapalenia. Zgodnie z doniesieniami opublikowanymi online po 
kongresie AVMA w 2003 roku – naukowcy ju w latach 80-tych połczyli czste 
wystpowanie kamieni struwitowych z wysokim poziomem pH w poywieniu. Natomiast 
w latach 90-tych, naukowcy odkryli, e ywienie kotów majcych struwity dietami 
zakwaszajcymi prowadzi do czstszego tworzenia si kamieni oksalatowych. Dr. 
Deborah Greco zauwayła, e “idealna warto pH wynosi 6,5”, co odpowiada wartoci 
pH myszy. 





• cukrzyca 

Bardzo zaintrygowała mnie praca pani dr.n.wet. Elizabeth Hodgkins i jej 
współpracowników na temat tego, jak dieta wysoko-wglowodanowa sieje spustoszenie w 
organizmie prawdziwego misoercy: prowadzi do zmniejszenia iloci komórek 
produkujcych insulin i moe doprowadzi do cukrzycy. Wywnioskowała ona, e 
tradycyjnie polecane przez weterynarzy diety cukrzycowe nie przynosz podanego 
skutku, poniewa „s przeładowane wglowodanami, które podwyszaj dodatkowo 
poziom glukozy we krwi u zwierzcia, które ju nie radzi sobie z jego regulacj.” W 
kolejnych doniesieniach odnoszcych si do pracy dr. Deborah Greco, po kongresie 
AVMA w lipcu 2003 roku, informowano, e „koty s bezwzgldnymi misoercami i w 
zwizku z tym maj ogromn zdolno do produkcji glukozy z białka, maj jednak 
problemy z metabolizowaniem wglowodanów. Wtroba kota wykazuje prawidłow 
aktywno heksokinazy, ale nie glukokinazy. Tak wic koty maj ograniczone zdolnoci 
do metabolizowania nadmiaru glukozy i magazynowania glikogenu.” 

Lekarz weterynarii Graham Robert w swoim artykule z UK Veterinary Times 
opublikowanym w styczniu 1994 roku zauwaył, e ywienie diet bogat w błonnik w 
celu zredukowania jej kalorycznoci zawiera „wysoki poziom wglowodanów, który 
moe prowadzi do nagłego wzrostu poziomu glukozy i zwikszy wydzielanie insuliny.” 
Badanie, którego wyniki zostały opublikowane pod koniec 2004 roku wykazało, e 68% 
kocich pacjentów chorych na cukrzyc (z Animal Medical Center w Nowym Jorku i z 
Uniwersytetu w stanie Kolorado) karmionych diet wysoko-białkow i nisko-
wglowodanow nie potrzebowało ju insuliny do opanowania choroby.  

• otyło 

Główna przyczyna cukrzycy u kotów – otyło, siga alarmujcych rozmiarów. Pomimo 
licznych dowodów naukowych (włcznie z tymi czsto cytowanymi przez renomowanych 
weterynarzy) wskazujcych na to, e włanie suche karmy zawieraj najwicej 
problematycznych kalorii, gdy misoercy przekształcaj wglowodany raczej w tłuszcz 
anieli w energi, poczekalnie przy gabinetach weterynarii a roj si od karm 
specjalistycznych (głównie tych suchych). 

• niewydolno nerek 

Niepokojco jest myle w jaki sposób chroniczne odwodnienie (bdce realnym 
zagroeniem u kotów ywionych tylko such karm) moe przyczynia si do rozwoju 
przewlekłej niewydolnoci nerek. 

Ku mojemu przeraeniu zauwayłam, e producenci karm dla zwierzt agresywnie 
wykorzystuj obecnie panujcy trend zgodnego z natur ywienia zwierzt. Polega to na 
tym, e do toreb o ziemistym kolorze wsypuje si t sam karm opatrzajc j znaczkiem 
„naturalna”, robi si duo szumu wokół witaminy E uywanej jako naturalny konserwant i 
zdobi si opakowanie takiej karmy piknymi zdjciami warzyw i kłosów zbó. 
Marchewka i pełne zboa dla misoerców?! Włosy mi dba staj jak czytam etykiet ze 
składnikami tych nowych „naturalnych” karm. Nie wspominajc ju o szalestwie 





panujcym na punkcie nowej formuły „indoor”. Wewntrz czy na zewntrz – koty s 
misoercami! 

 

Prosz dowiedz si wicej na temat wszystkich diet, aby mógł pomóc swoim pacjentom! 

Rozumiem, e wikszo weterynarzy czuje si bezpiecznie, kiedy po prostu aprobuje róne 
sformułowania powtarzane przez producentów karm, sprzedawanych w ich gabinetach 
weterynaryjnych. Uwierzcie mi – wiem, e weterynarze to bardzo zapracowani ludzie, którzy 
codziennie stawiaj czoła niewdzicznej presji oszczdnoci, ograniczeniom czasowym oraz 
wielu wymagajcym i trudnym pacjentom. O zgrozo, pomylcie tylko jak by to było mie mnie 
jako klientk? Ale czy to nie jest niepokojce, e wielu weterynarzy w kwestii tak wanej jak 
ywienie misoerców objtych ich opiek, polega bardziej na producentach komercyjnych karm 
dla zwierzt anieli na naukowych dowodach i zdrowym rozsdku? Z pewnoci istniej godne 
pochwały wyjtki, ale mam poczucie, e dieta stoi na szarym kocu jeli chodzi o dochodzenie 
przyczyn wielu przewlekłych kocich chorób. Chocia moe zabrzmi to okropnie zarozumiale – 
przygotowałam przystpn ulotk dla klienta, której mona by uywa przy zapoznawaniu si z 
podstawowymi zasadami ywienia kotów i która mogła by pomóc podczas wyboru jedzenia dla 
kota. Poniewa klienci mog pocztkowo czu si przytłoczeni iloci nowych informacji, moim 
celem jest zapewni im pisemn informacj, któr mogliby zabra ze sob do domu i do której 
mogliby w kadej chwili sign. 

Dr. Graham Robert w swoim artykule z UK Veterinary Times z 2004 roku podsumowuje to tak: 

„Czy wolno nam, weterynarzom, cigle jeszcze usprawiedliwia sprzeda komercyjnych karm 
(które s pierwszoplanowym czynnikiem powodujcym problemy u kotów) pod szyldem „super 
premium”, „polecane przez weterynarza”, czy „najlepszej jakoci”?” 

 

Niewłaciwie uywane pojcie „alergia pokarmowa” 

Chyba najbardziej zaskakujcym i szczerze frustrujcym zdaniem, jakie usłyszałam na temat 
mojego kota po przestawieniu go na zbilansowan surow diet, było stwierdzenie, e zniknicie 
u niego IBD było łutem szczcia, który równie dobrze mógłby mie miejsce po zastosowaniu 
komercyjnej diety hipoalergicznej. Z cał pewnoci jednak nie był to łut szczcia, gdy 
bezskutecznie próbowałam ju u niego tak wielu diet zasugerowanych przez weterynarzy, aby 
uly mu w jego cigłych skurczach jelit, bolesnych wzdciach, codziennej biegunce i krwawych 
stolcach. Tym, co go uleczyło była zbilansowana, surowa i bezzboowa dieta zawierajca miso 
z komi i podrobami oraz garstk suplementów, aby wyrówna brak tego, co mogło zosta 
utracone w procesie przygotowywania i przechowywania jedzenia. Mój anielsko cierpliwy 
weterynarz przyznał ostatecznie, e udało mi si osign to, czego jemu si nie udało – 
wyleczenie przy zastosowaniu samej tylko diety. Nie było to zwyczajne wyleczenie choroby lub 
jedynie zamaskowanie objawów sterydami. Pozytywnie zadziałało całkowite odstawienie 
komercyjnych karm. I zapewniam was, e historia tego sukcesu nie jest odosobniona. 





Jeli mój chory na IBD kot był na cokolwiek „uczulony”, to był to nadmiar zbó, produktów 
ubocznych i dodatków wtpliwej jakoci, które pakuje si niemale do wszystkich komercyjnych 
karm, a zwłaszcza do karm suchych. Nie mówi, e nie istniej koty, które maj prawdziw 
alergi pokarmow albo koty czerpice chocia minimaln korzy z jedzenia suchej karmy. Ale 
w naszym przypadku (i w przypadku wielu osób, którym doradzałam, gdy starały si bezpiecznie 
dobiera diet dla swoich bardzo chorych zwierzt) nazywanie „alergi” reakcji układu 
pokarmowego na składniki, które nigdy nie powinny były si znale w diecie misoerców, jest 
błdem. Gdybym ja zachorowała od zjedzenia zmielonego szkła, to czy mój lekarz owiadczyłby, 
e jestem na nie „uczulona”? Albo, e w jaki tajemniczy sposób rozwinła si u mnie 
nadwraliwo na odłamki szkła? Oczywicie, e nie. Mój lekarz przewróciłby oczami, 
powiedział, ebym wicej nie jadła szkła, bo nie jest to pokarm, z którego fizjologicznie 
mogłabym czerpa korzyci ywieniowe, udzieliłby mi rozsdnych porad dotyczcych zdrowego 
ywienia, a póniej miałby niezły ubaw opowiadajc kolegom z pracy o wirze, który zjawił si 
w jego gabinecie (mam jednak wraenie, e gdybym poszła do weterynarza z tym samym 
problemem, sprzedano by mi specjalistyczn drog karm z „formuł przeciw-odłamkom-
szkła”). 

Ale piszc powanie, trzymanie si Matki Natury, najbliej jak tylko daj rad w kuchni, jest tym 
co uleczyło mojego kota. Był chory przez 6 lat, a nastpne lata na samej tylko surowej diecie był 
całkiem zdrowym kotem. Bez adnej biegunki, ju nigdy. Jadł wszystkie rodzaje misa bez 
adnych problemów (a dokładniej – królika, kurczaka, indyka i perliczk). Nie był uczulony na 
nic, co bezwzgldni misoercy powinni je na pierwszym miejscu.  

By moe inny kot (taki, który jest potomkiem z mocniejsz pul genow) byłby w stanie 
„tolerowa” zboa i wypełniacze z komercyjnych karm. Ale koty chore na IBD czsto nie s w 
stanie tego zrobi. Przez wszystkie te lata, kiedy starałam si pomóc ludziom majcym zwierzta 
cierpice na IBD, nauczyłam si, e s one kocim odpowiednikiem przysłowiowego „kanarka w 
kopalni wgla”, to znaczy s pierwszymi, które wykazuj dietetyczn wraliwo na składniki, 
które s ewolucyjnie nieodpowiednie dla ich gatunku. Zdecydowałam, e naraam mojego 
chorego kota na znacznie wiksze ryzyko karmic go nieodpowiednimi dla tego gatunku 
karmami komercyjnymi, anieli karmic go starannie przygotowan, zbilansowan, bezzboow, 
surow diet bazujc na misie.  Ta dieta najpewniej nie uleczy wszystkich przypadków, ale 
powinno si j rozway jako jedn z moliwoci u kadego małego pacjenta z opornym na 
leczenie IBD.  

 

Solidne kształcenie dotyczce ywienia oparte na obiektywnych ródłach – po prostu to 
zrób. 

Ludzie pragn rozsdnych i obiektywnych informacji od lekarzy weterynarii, dziki którym bd 
mogli podj wiadom decyzj w kwestii jak i czym bezpiecznie karmi swoje koty. 
Chciałabym widzie, e lekarze weterynarii po studiach posiadaj dokładn wiedz na temat 
ywienia tych gatunków zwierzt, które w przyszłoci bd leczy. Wtedy mogliby by skarbnic 
wiedzy dla swoich klientów, oferujc rzetelne i obiektywne informacje. Gdyby tak si stało, 
dałabym sobie spokój z pisaniem tego listu.  





Wykładowcy na kierunkach weterynaryjnych robi tej profesji niedwiedzi przysług, 
zamiatajc zagadnienia ywieniowe pod dywan i pozwalajc producentom ywnoci dla zwierzt 
wystpowa w roli pełnomocnika w tak wanej kwestii jak podejmowanie decyzji ywieniowych. 
Apeluj do Ciebie, aby rozwaył to, co napisałam i zaufał, e powoduje mn wyłcznie 
pragnienie pomocy chorym zwierztom, a nie szydzenie ze społecznoci weterynarzy czy 
przemysłu ywieniowego zwierzt. Pokładam w Was wiele nadziei, weterynarze. Złoylicie 
przysig, e bdziecie chroni zdrowia zwierzt, a przede wszystkim, e nie bdziecie szkodzi.  

Zbłdzilimy na drodze do prawidłowego ywienia kotów – najwyszy czas, eby odnale 
prawidłow drog. 

Teraz kolej na Twój ruch! 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tłumaczenie: Aleksandra Urbanik 

Wicej informacji w jzyku polskim: www.barfnyswiat.org 

 


