
Mleko, zwłaszcza krowie, oraz produk-
ty z niego wytwarzane mają istotne 

znaczenie w żywieniu człowieka. Wzbo-
gacają dietę w ważne składniki odżywcze, 
między innymi w białko zwierzęce i wapń. 
Już od najmłodszych lat, oglądając różne 
bajki, dzieci uczą się, że mleko jest typo-
wym pokarmem kotów. Z drugiej strony, 
opiekunowie psów i kotów, żyjąc w czasach 
powszechnej komercji, z różnych stron są 
przekonywani, że najlepsze dla ich pod-
opiecznych są karmy komercyjne sprze-
dawane jako kompletne i  zbilansowane. 
Jednocześnie spotykają się z kwestionowa-
niem zasadności stosowania różnych po-
karmów naturalnych, między innymi mle-
ka i przetworów mlecznych. Często słyszą, 
że nie powinno się ich podawać. Celem ar-
tykułu jest opisanie problematyki związa-
nej z mlekiem i przetworami mlecznymi 
w żywieniu psów i kotów.

Pierwszym pokarmem psów i kotów 
jest wydzielina gruczołu sutkowego mat-
ki. W razie potrzeby mleko matki może zo-
stać zastąpione mieszanką mlekozastępczą 
opartą na mleku innych gatunków, zwłasz-
cza mleku krowim. Mleko krowie znajdu-
je więc zastosowanie w żywieniu szczeniąt 
i kociąt w okresie przedodsadzeniowym. 
Warto jednak zastanowić się, czy jest ono 
również użyteczne w żywieniu starszych 
osobników.

Badania nad przydatnością mleka w ży-
wieniu psów i kotów wykonywano już 
w  pierwszej połowie ubiegłego wieku. 
Stwierdzono wówczas, że dawka pokar-
mowa składająca się z gotowanych ziem-
niaków, marchwi i odtłuszczonego mleka 

pozwala zachować w miarę dobry stan 
zdrowia psów (1). Według innej pracy 
zagęszczone mleko z dodatkiem żelaza, 
miedzi, manganu i  tranu zapewnia pra-
widłowy wzrost psów. Jest jednak niewy-
starczające do rozrodu. Wymaga użycia 
dodatku α-tokoferolu w dawce wynoszącej 
40 mg tygodniowo przez cały okres ciąży 
(2). Warto też zwrócić uwagę na badania 
przeprowadzone na dużej grupie kotów, 
których dawka pokarmowa aż w 1/3 skła-
dała się z surowego mleka. Zwierzęta te 
rozwijały się prawidłowo. Wykazywały 
dobrą odporność. Kotki rodziły średnio 
pięć kociąt w miocie. Nie zauważono za-
burzeń w odchowie młodych (3). Ponad-
to opisano dawkę pokarmową zawierają-
cą mleko w proszku, która zapewniła pra-
widłowy wzrost i rozród kotów (4). Część 
opiekunów kotów podaje mleko swoim 
podopiecznym. Znacznie rzadziej jest ono 
pobierane przez koty wolno żyjące, zdzi-
czałe. Wynika to z ograniczonego dostę-
pu do tego pokarmu (5). Jednakże rów-
nież one piją mleko, jeżeli mają do niego 
dostęp. Obserwowano nawet koty, które 
zlizywały mleko z sutków słonia morskie-
go (6). Także pewna część psów pije mle-
ko oraz je różne produkty z niego wytwa-
rzane. Wchodzą one w skład choćby diet 
BARF (biologically appropriate raw food 
– odpowiedni biologicznie surowy po-
karm; 7, 8).

W ostatnim czasie zainteresowano się 
działaniem terapeutycznym surowego 
mleka wielbłądów u psów z doświadczal-
nie wywołaną cukrzycą (9, 10, 11). War-
to zauważyć, że z mleka krowiego izoluje 
się różne substancje czynne, które mogą 
być użyte w celu poprawy stanu zdrowia 
ludzi i zwierząt. Jedną z nich jest lakto-
feryna, która ma właściwości antymikro-
biologiczne i immunomodulujące. Zwią-
zek ten łagodzi objawy kliniczne u kotów 
z  zapaleniem jamy ustnej (12). U  psów 
z  zaburzeniami czynnościowymi neu-
trofilów doszło do złagodzenia objawów 
bakteryjnego zakażenia górnych dróg od-
dechowych po zastosowaniu laktoferyny, 
co wynikało z jej wpływu na funkcjono-
wanie neutrofilów (13, 14). Suplementa-
cja laktoferyną moduluje funkcjonowa-
nie układu immunologicznego również 
u zdrowych psów (15) i kotów (12). Może 

też wpływać na skład mikroflory jelito-
wej, aczkolwiek to działanie jest raczej 
ograniczone (15, 16).

Mleko zawiera szereg wartościowych 
składników odżywczych. Jednym z głów-
nych składników mleka krowiego jest biał-
ko. Jest ono efektywnie wykorzystywane do 
syntezy białek organizmu, co stwierdzono 
w badaniach przeprowadzonych zarówno 
na szczeniętach (17), jak i na psach doro-
słych (18). U dorosłych psów strawność 
pozorna kazeiny może sięgać prawie 90% 
(19). Ogrzewanie w wysokich temperatu-
rach może pogorszyć jej wchłanianie (20). 
W badaniach przeprowadzonych na kocię-
tach wykazano, że obróbka cieplna kaze-
iny może znacznie zmniejszyć dostępność 
lizyny (21). Należy jednak przytoczyć tak-
że pracę, w której nie odnotowano pogor-
szenia się wartości odżywczej białka pod-
czas procesów produkcji mleka w proszku 
i mleka zagęszczonego. Mrożenie również 
nie miało negatywnego wpływu (22). Dzię-
ki obecności wysokowartościowego biał-
ka produkty mleczne ułatwiają zbilanso-
wanie diety wówczas, gdy opiekun zwie-
rzęcia decyduje się nie podawać mu mięsa 
(23). Pokarmy te są zalecane jako źródło 
białka dla pacjentów z encefalopatią wą-
trobową (24). Z białkiem wiąże się jednak 
problem alergii na mleko. Należy ono bo-
wiem do pokarmów mogących wywołać 
reakcje alergiczne (25).

Mleko i przetwory mleczne stanowią 
także źródło tłuszczu. W żywieniu czło-
wieka obserwuje się tendencję do ogra-
niczania spożycia tłuszczu. Próbuje się 
to przenieść na zwierzęta towarzyszące. 
Zmniejszając podaż tłuszczu w diecie tych 
zwierząt zwiększa się podaż węglowoda-
nów. Nie można przenosić mody panu-
jącej w żywieniu człowieka do żywienia 
zwierząt. Tłuszcz jest zasadniczym źró-
dłem energii zarówno dla psów, jak i dla 
kotów. Tłuszczowi mlecznemu przypisuje 
się pewne właściwości prozdrowotne, któ-
re wynikają z jego składu chemicznego (26, 
27). Jednakże tłuszcz ten raczej nie odgry-
wa istotnej roli w żywieniu psów i kotów. 
Jego podaż w diecie tych zwierząt jest na 
tyle niska, że ewentualne korzyści mogą 
nie mieć większego znaczenia.

Głównym węglowodanem mleka 
jest laktoza. Badania dotyczące laktozy 
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w odniesieniu do psów wykonywano już 
na początku ubiegłego wieku. Zauważo-
no wówczas, że duże ilości mleka wydłu-
żają życie psów po operacyjnym usunię-
ciu tarczycy i przytarczyc (28). Badania 
przeprowadzone na psach po takiej ope-
racji wykazały korzystne efekty wysokich 
dawek laktozy, w połączeniu z wysokimi 
dawkami wapnia. Stwierdzono, że może 
ona zwiększać biodostępność tego pier-
wiastka (29). W nowszej pracy nie odno-
towano istotnego wpływu dodatku lak-
tozy w dawce dziennej wynoszącej 1 g/
kg m.c. na wchłanianie wapnia ani pozo-
stałych badanych pierwiastków: fosforu, 
magnezu, sodu i potasu. Taka ilość lak-
tozy nie miała też wpływu na parametry 
metabolizmu mikroflory jelitowej. Doda-
tek ten nie pogorszył konsystencji kału ani 
strawności składników odżywczych (30). 
Wysoka zawartość laktozy w mleku kro-
wim stwarza jednak ryzyko wystąpienia 
zaburzeń przewodu pokarmowego, ob-
jawiających się między innymi luźnymi 
stolcami. Ważne znaczenie ma zdolność 
zwierzęcia do trawienia tego dwucukru. 
Aktywność laktazy, enzymu rozkładają-
cego laktozę, jest najwyższa u osobników 
najmłodszych, a wraz z dorastaniem ule-
ga obniżeniu (31). U niektórych dorosłych 
osobników cukier mleczny w wystarcza-
jącym stopniu jest rozkładany przez lak-
tazę. U innych proces ten może być dale-
ce upośledzony, co sprawia, że duża część 
pobranej laktozy dostaje się do jelita gru-
bego. Zasadnicze znaczenie ma więc ilość 
wypitego mleka (32).

Wprowadzając do diety pokarmy za-
wierające cukier mleczny trzeba to ro-
bić stopniowo i ostrożnie, poczynając od 
bardzo małych ilości. Należy obserwować 
zwierzę i wychwytywać wszelkie niepożą-
dane objawy. Mleko i przetwory mlecz-
ne to bardzo dobry przykład pokarmów, 
który ukazuje jak ważne jest indywidual-
ne podejście do każdego zwierzęcia. Nie 
każdy produkt, który służy jednemu zwie-
rzęciu, posłuży innym. Nie każdy pro-
dukt, który szkodzi jednemu zwierzęciu, 
powinien być wykluczony z diety innych 
osobników. Żyjąc w czasach powszech-
nej komercji z różnych stron słyszymy, że 
najlepszym pokarmem dla psów i kotów 
są karmy komercyjne sprzedawane jako 
kompletne i zbilansowane. Jednocześnie 
ma miejsce kwestionowanie zasadności 
stosowania różnych pokarmów natural-
nych, między innymi mleka i przetworów 
mlecznych. Można też usłyszeć, że jeże-
li opiekunowi na tym zależy, to może je 
zwierzęciu czasami podać – podane od 
czasu do czasu nie zaszkodzą. W rzeczy-
wistości jednak podawanie właśnie w ten 
sposób, czyli od czasu do czasu, zwiększa 
ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych. 
Nie powinny one dziwić w  przypadku 

zwierząt nieprzyzwyczajonych do danego 
pokarmu. Trzeba w tym miejscu podkre-
ślić, że dużych ilości laktozy należy uni-
kać nawet w żywieniu osobników, które 
dobrze ją trawią. Warto zwrócić uwagę 
na badania przeprowadzone na doro-
słych kotach, w których wykazano, że or-
ganizm stosunkowo słabo metabolizuje 
ten związek (33).

Niekorzystnych efektów związanych 
z  laktozą pozwala uniknąć mleko o ob-
niżonej zawartości tego dwucukru. God-
ne uwagi są także produkty fermentowa-
ne. Część opiekunów psów podaje swo-
im podopiecznym zsiadłe mleko (34). Jest 
ono lepiej trawione niż mleko słodkie (1). 
Innymi zamiennikami mleka słodkiego są 
jogurty i kefiry (8). W Indiach przeprowa-
dzono badania nad użytecznością tradycyj-
nego produktu fermentowanego jako do-
datku probiotycznego dla psów. Ich wyniki 
wskazują, że ma on pozytywny wpływ na 
mikroflorę jelita grubego, strawność nie-
których składników odżywczych (zwłasz-
cza wapnia) i parametry hematologiczne. 
Należy jednak podkreślić, że psy uczestni-
czące w tym doświadczeniu były żywione 
karmą raczej niskiej jakości (35).

Trzeba pamiętać, że mleko i przetwory 
mleczne muszą być świeże. Nie powinno 
się zostawiać mleka w misce przez dłuż-
szy czas, zwłaszcza w gorące dni. Twaróg 
trzeba zużyć jak najszybciej po otwarciu 
opakowania. Nie należy do rzadkości sto-
sowanie twarogów leżących przez dłuż-
szy czas w lodówce. Wynika to z przeko-
nania, że jeżeli nie upłynęła jeszcze data 
ważności, to twaróg, mimo że opakowa-
nie zostało otwarte, wciąż jest świeży. 
Taki twaróg może jednak już nie nada-
wać się do jedzenia i nie powinno się go 
podawać zwierzęciu. Może bowiem spo-
wodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, 
co sprawi, że opiekun będzie przekonany, 
że produkty mleczne nie służą jego pod-
opiecznemu. Mleka i przetworów mlecz-
nych nie powinno się podawać zimnych, 
prosto z lodówki. Przed podaniem zwie-
rzęciu, muszą zostać trochę podgrza-
ne. Raczej należy unikać żółtych serów. 
Trzeba ponadto pamiętać, że mleko nie 
może być zamiennikiem wody. Zwierzę 
powinno mieć stały dostęp do czystej 
i świeżej wody.

Podsumowanie

Polska literatura weterynaryjna jest uboga 
w publikacje dotyczące użyteczności mleka 
i przetworów mlecznych w żywieniu psów 
i kotów. Pokarmy te nie są niezbędne dla 
dorosłych osobników. Co więcej, niektó-
rym szkodzą. Nie powinno się ich jednak 
dezawuować. Można brać je pod uwagę 
w żywieniu zwierząt, które dobrze je to-
lerują. Zarówno w przypadku osobników 

żywionych wyłącznie posiłkami przygoto-
wanymi w domu, jak i tych otrzymujących 
karmy komercyjne. W niewielkich ilościach 
mogą wchodzić w skład diety, stanowiąc 
jednak jedynie jej uzupełnienie. Przy każ-
dej okazji powinniśmy przypominać na-
szym klientom, że podstawą żywienia zwie-
rząt jest konieczność zachowania umiaru 
i zdrowego rozsądku. Warto przytoczyć 
pracę, w której opisano przypadki defor-
macji nadgarstków u odsadzonych szcze-
niąt. Niewykluczone, że miały one związek 
ze sposobem żywienia. Szczeniętom tym 
podawano głównie mleko krowie razem 
z różnymi karmami komercyjnymi (36).
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Żółć stanowi unikatowy płyn ustrojowy, 
który może być zaliczany zarówno po 

części do wydzielin (soków trawiennych), 
jak też do wydalin. Niepowtarzalność żół-
ci bierze się stąd, że zawiera takie składni-
ki wydzielane przez wątrobę, które nie są 
wytwarzane de novo przez żaden inny na-
rząd w organizmie. Żółć jest sokiem tra-
wiennym, mimo że nie zawiera enzymów 
trawiennych (choć niewielkie ilości enzy-
mów się w niej znajdują), ale wspomaga 
trawienie w obrębie przewodu pokarmo-
wego. Wydzielanymi do żółci składnika-
mi są przede wszystkim: woda, elektrolity 
i kwasy żółciowe. Do wydzielanych skład-
ników mogą także być zaliczone fosfolipi-
dy. Można uznać, że wydzielane składniki 
pełnią w żółci i w jelicie określone czyn-
ności fizjologiczne, ale ich część może być 
wydalana z kałem czy moczem. Żółć sta-
nowi też wydalinę, gdyż zawiera takie sub-
stancje, które ustrój zamierza wydalić na 
zewnątrz lub po prostu ich nadmiar zo-
stał skierowany przez organizm z wątroby 
do żółci. Substancje te niekoniecznie mu-
szą być w całości wydalane na zewnątrz. 
Do wydalanych składników należy przede 
wszystkim cholesterol, barwniki żółcio-
we i ksenobiotyki. Skład żółci determinu-
je jej fizykochemiczne właściwości, a po-
nieważ ulega pewnym zmianom, zmieniają 

się w ograniczonym zakresie także jej wła-
ściwości. Skład żółci, a więc także i jej wła-
ściwości zależą od różnych czynników fi-
zjologicznych, jak gatunek zwierzęcia lub 
dieta, ale także od wzajemnego oddziały-
wania poszczególnych składników. Zmia-
ny składu żółci mogą mieć poważne impli-
kacje, zarówno fizjologiczne, jak patofizjo-
logiczne. Chodzi tu głównie o tzw. lipidy 
żółciowe, a więc kwasy żółciowe, fosfoli-
pidy i cholesterol.

Kwasy żółciowe

Kwasy żółciowe należą do najbardziej swo-
istych składników żółci o właściwościach 
detergentowych. W dużej mierze stano-
wią o specyficzności gatunkowej żółci (1, 
2). Jak już wspomniano uprzednio (3), 
w żółci może występować wiele ich ro-
dzajów. Jako detergenty, mogą interfero-
wać z błonami komórkowymi w sposób 
niespecyficzny, co stanowi jedną z przy-
czyn ich biologicznej aktywności (4). Ak-
tywność ta może być zarówno pożyteczna, 
jak też czasem szkodliwa dla organizmu. 
Kwasy żółciowe są związkami amfifilowy-
mi (amfipatycznymi) z tym, że niektóre ich 
rodzaje wykazują silniejsze właściwości 
hydrofilowe, podczas gdy inne – hydrofo-
bowe. Oprócz kwasu dehydrocholowego, 
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This article summarizes the basic informations useful 
for better understanding the bile lithogenicity problem 
and the pathogenesis of cholesterol gallstones. There 
are three principal groups of bile lipids, present invar-
iably in bile in considerable amounts. Bile acids, phos-
pholipids and cholesterol represent them. Bile acids as 
surface-active substances belong to amphiphiles and 
their molecule possesses two opposing poles, hydropho-
bic and hydrophilic. There are several types of bile acids 
and their physicochemical properties are also different. 
More hydrophobic bile acids exhibit stronger detergent 
properties and are less water-soluble. All bile acids, ex-
cept dehydrocholic acid, can form specific aggregates 
in bile. In these micelles (simple micelles), the hydro-
philic groups are directed outside. Due to this phenom-
enon, water-insoluble substances, especially cholesterol, 
can be dispersed in bile. Phospholipids, mostly phos-
phatidylcholine (lecithin) can contribute to micelle for-
mation in bile in cooperation with bile acids, but can 
also form vesicles and lamelles (liquid crystals). Bile 
acid-phospholipid micelles (mixed micelles) are great-
er and have disperse more water-insoluble substanc-
es. They can contain also cholesterol, bilirubin, calci-
um ions and other bile components. Cholesterol (free 
cholesterol) is present in bile in smaller amounts, but 
cholesterol dispersion capacity of bile is also not high. 
Cholesterol can be dispersed or form the liquid or sol-
id crystals in bile. When amount of cholesterol in bile 
is greater than dispersion capacity, cholesterol can pre-
cipitate and this process is crucial for pathogenesis of 
cholesterol gallstones.

Keywords: gallbladder, man, animals, pathology, 
biliary lipids.
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