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potrzebowania na nie oraz składników 
maksymalizujących osiągi zwierzęcia 
i przyspieszających procesy regenera-
cji organizmu po wysiłku. 

Poza odpowiednim doborem jako-
ściowym składników diety psa sportow-
ca, ogromne znaczenie ma jego straw-
ność. Maksymalnie strawne produkty 
pozwalają na optymalnie wykorzysta-
nie substancji odżywczych przy mini-
malnej produkcji niestrawionych resz-
tek. Duża strawność minimalizuje też 
straty energii, które ponosi organizm 
w procesach trawienia i wchłaniania, 
w związku z czym uzyskuje maksymal-
ną jej ilość z możliwością wydatkowa-
nia na wykonywaną pracę. 

Węglowodany
w diecie psa sportowego 
Żywienie psów sportowych, które pod-
dawane są intensywnemu, ale krótko-
trwałemu wysiłkowi fizycznemu oparte 
jest w dużej mierze na węglowodano-
wym źródle energii. Hill i wsp. (8) wyka-
zali, że charty żywione dietą z 43-proc. 
udziałem energii metabolicznej (EM) 
z węglowodanów osiągają lepsze wy-
niki niż te, które otrzymywały dietę 
z 30-proc. lub 54-proc. udziałem ener-
gii z węglowodanów (8, 11) Kolejne 
badania pokazały, że lepsze wyniki 
w biegach sprinterskich osiągnęły psy, 
których dieta zawierała 37% EM z wę-
glowodanów i 24% z białka w porów-
naniu do diety, która zawierała 24% 
EM z węglowodanów i 37% EM z biał-
ka (9). W związku z czym wysnuto 
wniosek, że najbardziej właściwa za-
wartość węglowodanów w diecie psów 
„sprinterów” powinna oscylować pomię-
dzy 30% a 50% EM z węglowodanów 
(tj.: 75-125 g/1000 kcal) (17). 

Psy sportowe to grupa zwierząt, które wy-
konują różnie intensywną pracę w okre-
ślonych warunkach środowiskowych 
(temperatura, wilgotność itp.) i przez 
odpowiednio długi czas. W związku 
z czym klasyfikuje się je w grupy, które 
wykonują intensywny, lecz krótkotrwa-
ły wysiłek fizyczny, wysiłek o średnim 
okresie trwania lub długotrwały o róż-
nej intensywności (17).

Krótkotrwały, lecz intensywny wysi-
łek fizyczny wymaga dużego nakładu 
energii wydatkowanej w stosunkowo 
krótkim czasie, tzn. poniżej 2 minut. 
Ten typ wysiłku charakteryzuje głów-
nie biegi sprinterskie, wyścigi chartów. 
Energia potrzebna do pracy czerpana 
jest z przemian chemicznych fosfokre-
atyny, które zachodzą przy udziale en-
zymu – kinazy keratynowej. Niemniej 
jednak ilość wyprodukowanej w tej po-
staci ATP wystarcza na ok. 1-2 sekun-
dy pracy mięśnia. W związku z czym 
organizm sięga do „głębszych” rezerw, 
glikogenu mięśniowego, z którego w za-
leżności od szlaku przemian (beztleno-
wy/tlenowy) powstają 2 lub więcej czą-
stek ATP. Ponieważ rezerwy glikogenu 
są ograniczone (1-2%), w ciągu kolej-
nych minut pracy mięśnia, zostają włą-
czone mechanizmy oksydacji kwasów 
tłuszczowych – dostarczając energię 
na następne 2-3 godziny pracy. Przy bra-
ku wystarczającej do pracy energii orga-
nizm sięga do rezerw aminokwasowych 
i wskutek spalania białek endogennych 
zostaje zapoczątkowany niekorzystny 
proces katabolizmu (17, 20).

Rozważając temat żywienia psów 
sportowych, należy zwrócić uwagę 
na stosowanie odpowiedniej karmy 
o zbilansowanej zawartości składników 
odżywczych, w ilości adekwatnej do za-
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Sporting dogs nutrition in case of intensive effort

Żywienie psów sportowych
– intensywny wysiłek

Streszczenie
Psy sportowe należą do grupy psów pra-
cujących, które wykonują różnie inten-
sywną pracę w określonych warunkach 
środowiskowych i przez odpowiednio 
długi czas. Rodzaj wykonywanej pracy 
jest uwarunkowany głównie rodzajem 
włókien mięśniowych określonego typu 
(genetyka) i wspomagany ukierunko-
wanym żywieniem. Dieta psów pracu-
jących intensywnie, lecz krótko, poza 
właściwym bilansem makroskładników 
powinna charakteryzować się odpowied-
nio dużą strawnością i obecnością tzw. 
dodatków funkcjonalnych, które mogą 
wpływać na zwiększenie osiągów psów 
przy minimalizacji efektów zmęczenia 
oraz maksymalizować proces regene-
racji organizmu w okresie wypoczynku. 
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Abstract
Sporting dogs as a part of working dogs 
group, perform work of different inten-
sity in specified environmental condi-
tions and for a sufficiently long period 
of time. The kind of work mainly depends 
on the type of muscle fibers (genetics) 
and supported by special nutrition. The 
diet of dogs working intensively but for 
a short period of time, should not only 
include well-balanced macronutrients 
and be highly digestive but must be also 
supplemented with functional additi-
ves, which may improve sporting results 
of dogs as well as decrease their fatigue 
and enhance body regeneration at rest.
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Białko i aminokwasy 
w diecie psa sportowego 
Kolejnym ważnym składnikiem w die-
cie psa sportowca jest białko, które za-
pewnia między innymi: stabilność masy 
mięśniowej, co daje możliwość wykony-
wania określonej pracy; optymalne stę-
żenie białka całkowitego i albumin oraz 
utrzymanie właściwych zakresów para-
metrów czerwonokrwinkowych. 

Zapotrzebowanie na białko psów 
pracujących intensywnie, lecz krótko, 
jest niższe niż psów pracujących in-
tensywnie i długo. Hill i wsp. wykaza-
li, że psy biegające osiągały lepsze wy-
niki przy diecie z 24-proc. udziałem 
EM z białka (tj. 63 g/1000 kcal) niż te, 
które otrzymywały dietę z 43-proc. udzia-
łem EM z białka (tj. 106 g/1000 kcal) 
(10, 17). W związku z czym wartość 
24-proc. EM, uzyskiwanej z białka, wy-
daje się logicznym rozwiązaniem dla 
psów pracujących intensywnie, lecz 
krótko (17). Bardzo ważnym elementem 
w diecie „sprintera” jest również źródło 
białka, jego pochodzenie (białko zwie-
rzęce i/lub roślinne), które wpływa za-
równo na jego strawność, jak i dostęp-
ność i kompozycję aminokwasów. Pies 
potrzebuje 10 nie zbędnych amino-
kwasów w diecie, z których endogen-
nie wytwarza aminokwasy nie niezbęd-
ne. Źródłami powyższych składników 
są pełnowartościowe białka pochodze-
nia zwierzęcego (poza kolagenem) lub 
odpowiednia kompozycja białek pocho-
dzenia roślinnego. Problem mogą sta-
nowić monodiety z białek roślinnych, 
gdyż w tym przypadku trudno jest uzy-
skać właściwy dla psa sportowego bilans 
aminokwasów. Przykładowo po 3 tygo-

dniach stosowania monodiety z białka 
sojowego u psów sportowych drastycz-
nie spadło stężenie hematokrytu oraz 
nastąpiła hemoliza erytrocytów (19). Ale 
zestawienie białka soi z glutenem kuku-
rydzianym było już właściwe, a osiągi 
zwierząt – porównywalne z wynikami 
psów na diecie z białkiem pochodze-
nia zwierzęcego (mączka drobiowa) (3).

Kinetyka aminokwasów rozgałęzio-
nych (BCAA – bran chain amino-acids) 
została opisana u psów rasy Beagle, 
co do których wykazano, że były one 
dobrze wchłaniane ze znacznym wzro-
stem ich stężenia w osoczu, ale bez 
efektu kumulacji po zastosowaniu ich 
wielokrotnych dawek (18). W sporto-
wej medycynie człowieka korzysta się 
z hydrolizatów białkowych, głównie bia-
łek serwatki, które mają wysoką war-
tość biologiczną i są bogatym źródłem 
BCAA: leucyny, izoleucyny i waliny. 
BCAA należą do związków ergogenicz-
nych, mających silny efekt antykata-
boliczny. Stosowane przed wysiłkiem 
oszczędzają białka mięśni, w trakcie 
– przeciwdziałają ich uszkodzeniom, 
a po jego zakończeniu – wykazują sil-
ny efekt antykataboliczny. Równie waż-
ną rolę jak leucyna odgrywa w sporcie 
jej pochodna hydroksymetylomaślan 
– HMB. Jest to krótkołańuchowy kwas 
tłuszczowy o silnym działaniu antykata-
bolicznym i anabolicznym, wykorzysty-
wany głównie w sporcie siłowym. Regu-
larnie stosowany zapobiega rozpadowi 
białka mięśniowego oraz obniża frakcję 
LDL-cholesterolu (5). Dostępne w litera-
turze badania nad jego skutecznością 
u psów sportowych dotyczą wyłącznie 
psów zaprzęgowych, a więc poddanych 

intensywnemu lecz długotrwałemu wy-
siłkowi fizycznemu. 

Wydaje się, że dużo skuteczniejsza 
w tego typu wysiłku byłaby karnozy-
na, dipeptyd beta-alaniny i histydyny. 
Duża jej zawartość znajduje się w mię-
śniu sercowym i mięśniach szkieleto-
wych. Jej korzystne działanie wiąże się 
z możliwością aktywacji ATP-azy miozy-
nowej, która inicjuje skurcz i dodatkowo 
uwalnia i ułatwia przechodzenie jonów 
Ca2+ z siateczki endoplazmatycznej. 
Karnozyna może również pełnić funk-
cję bufora jonów wodorowych (H+), po-
wstających podczas skurczu mięśni (1). 
Źródłem pokarmowym karnozyny jest 
beta-alanina, ale tylko 3-6% spożytej be-
ta-alaniny trafia do mięśni, a 1-2% wyda-
lane jest razem z moczem (1, 15). Do nie-
dawna nie do końca było wiadomo, jakie 
są losy metaboliczne pozostałej ilości. 
Nowe światło na ten problem dały wy-
niki badań Blancquerta i wsp., którzy 
wykazali, że beta-alanina w tkankach 
ssaków ulega transaminacji, a proces 
ten jest katalizowany przez dwie ami-
notransferazy: GABA-T i AGXT2 (2). 
Okazało się również, że w przypadku 
suplementacji niskich dawek beta-ala-
niny, przy jednoczesnym zahamowa-
niu aktywności procesu transaminacji, 
obserwuje się znaczący wzrost karnozy-
ny w mięśniach. W chwili obecnej trwa-
ją dyskusje nad najbardziej optymalną 
strategią podawania beta-alaniny u spor-
towców. Farmakologiczne zahamowa-
nie aktywności aminotransferaz zasto-
sowane w pracy Blancquaerta nie jest 
realne w codziennej praktyce, ponie-
waż stosowanie wigabatryny oraz AOA 
(substancje hamujące aktywność pro-

Krótka i intensywna Średnia i intensywna Długa i intensywna 
agility jazda na rowerze z psem (od 3 do 16 km) jazda na rowerze z psem (> 16 km) 

flyball wyścigi psich wózków (od 3 do 16 km) wyścigi psich wózków (> 16 km) 

skoki przez przeszkody „zaganianie” owiec/kaczek 
wyścigi psich zaprzęgów – sanie 

(>16 km)

„disc dog” polowanie 

biegi sprinterskie „przeciąganie ciężarów” 

Tab. 1. Przykłady konkurencji sportowych dla psów w zależności od rodzaju i czasu trwania wysiłku

Tab. 2. Zawartość makroskładników (białka, tłuszczu, węglowodanów) oraz kwasów EPA+DHA w diecie psa sportowego wyrażona w g/100 kcal ME, w zależności od rodzaju wysiłku 
i wieku psa

Wysiłek białko tłuszcz węglowodany EPA+DHA 
Krótkotrwały, intensywny 6 4 10 > 0,05 

Długotrwały, intensywny 9 6 2,5 > 0,05 

Rosnący atleta > 7 > 3,5 < 10 > 0,05 

Senior atleta > 7,5 > 3,5 < 10 0,05-0,3 
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cesu transaminacji) związane jest z nie-
pożądanymi efektami ubocznymi. Cie-
kawą propozycją u ludzi mogłoby być 
wstępne wysycenie enzymów zaangażo-
wanych w transaminację (GABA-T oraz 
AGXT2) za pomocą pojedynczej, wy-
sokiej dawki beta-alaniny, a następnie 
jej kilkukrotna podaż w małych daw-
kach, w ciągu dnia (korzystna mogła-
by się okazać wolno uwalniana forma 
beta-alaniny w celu zminimalizowania 
niepożądanych efektów, tj. mrowienie 
skóry) (2). Niemniej jednak w chwili 
obecnej są to luźne dywagacje, niepo-
twierdzone badaniami naukowymi. 

Kolejną alternatywą na przyszłość wy-
daje się być też kompleks lizyna-argini-
na, który poprzez stymulację przysadki 
do produkcji hormonu wzrostu ma moż-
liwość pobudzania organizmu do re-
generacji, przyrostu masy mięśniowej 
oraz spalania tkanki tłuszczowej. Takie 
rozwiązanie jest w tej chwili rozważane 
i badane u ludzi zajmujących się zawo-
dowo sportem.

Spośród aminokwasów, które wyda-
ją się mieć realne zastosowanie w spo-
rcie dla psów, jest tauryna. Jest to kwas 
beta-aminosulfonowy, który wykazuje 
ogromny potencjał antyoksydacyjny, 
zapewnia homeostazę wapnia, wpływa 
na osmoregulację, stabilizację błon ko-
mórkowych, syntezę soli kwasów żółcio-
wych itp. (13). Jest ona głównym skład-
nikiem komórek mięśnia sercowego, 
którego prawidłowa budowa i działa-
nie mają kluczowe znaczenie u psów 
sportowych. Niedobór tauryny może 
prowadzić do kardiomiopatii roztrze-
niowej u niektórych ras psów, tj.: coc-
ker spaniel, golden retriever, labrador, 
bernardyn, seter angielski, nowofun-
dland, terier szkocki, border colie i do-
berman (12). Niemniej jednak coraz 
częściej wspomina się o możliwości roz-
woju deficytu tego aminokwasu wsku-
tek stosowania nieprawidłowej diety. 
Okazało się bowiem, że karmy z du-
żym udziałem soi nasilają utratę taury-
ny z przewodu pokarmowego. Niedobór 
tauryny może również powstać przy du-
żym udziale włókna frakcji rozpuszczal-
nej (zwiększenie wydalania taurochola-
nów) i nierozpuszczalnej (zmniejszenie 
dostępności tauryny przy zmniejszonej 
strawności karmy) oraz przy stosowaniu 
diet ze zmniejszonym poziomem białka, 
a zwiększonym – tłuszczu (diety nerko-
we, wątrobowe itp.) (4, 14). W związku 

z czym warta rozważenia może być su-
plementacja tauryny u psów sportowych 
w postaci dodatku tego aminokwasu 
do diety domowej lub karmy komercyj-
nej. Obowiązek producentów karmy dla 
zwierząt związany z wprowadzaniem 
tauryny do pokarmów gotowych doty-
czy wyłącznie kotów. Pojedyncze firmy 
już wprowadziły suplementację tego 
aminokwasu do karm bytowych o spe-
cjalnym przeznaczeniu (sport, active, agi-
lity itp.). Niemniej jednak tak jak więk-
szość suplementów i tauryna wymaga 
odpowiednio ukierunkowanych badań 
naukowych u psów sportowych. 

Zamykając temat białka, warto wspo-
mnieć o tendencji właścicieli psów spor-
towych do podawania surowego mięsa. 
Pomimo dobrej strawności i łatwej przy-
swajalności białka z tego źródła należy 
też zaznaczyć, jak duże niesie ze sobą 
ryzyko zakażeń bakteryjnych (Salmo-
nella, Eschrichia, Listeria itp.) i pasożyt-
niczych (tasiemiec, motylica wątrobo-
wa itp.) (6, 7). Nie jest to również dobre 
rozwiązanie dla rosnących atletów, po-
nieważ przy braku właściwego bilan-
su Ca:P można zaburzyć prawidłowy 
wzrost i rozwój, głównie kości kończyn, 
co w przyszłości wyklucza psa z użyt-
kowania sportowego (16). 

Tłuszcz i MCT 
w diecie psa sportowego 
Tłuszcz z pokarmu u sprinterów jest 
wykorzystywany w niewielkim stop-
niu na potrzeby energetyczne i unika 
się jego podaży w ilości, która sprzyja 
jego odkładaniu. „Sprinter” musi być 
lekki i zwinny, dlatego kondycja psów 
sportowych często wskazuje na ich nie-
dowagę, wymuszaną określoną konku-
rencją sportową. Biorąc również pod 
uwagę typ i budowę włókien mięśnio-
wych (typ II), które stanowią główną 
ich masę u zwierząt krótko, lecz inten-
sywnie pracujących, energia z tłuszczu 
nie może być wykorzystywana efek-
tywnie. Większość „mitów” związanych 
z szybkością biegu chartów w zależności 
od podawanego źródła tłuszczu została 
obalona. Ale prawdą jest, że wprowadze-
nie do diety psów pracujących węchem 
kwasów omega-3 poprawiło ich osiągi, 
oraz że średniołańcuchowe kwasy tłusz-
czowe (MTC – medium chain triglicerides) 
poprawiają wytrzymałość psów przy dłu-
gotrwałym wysiłku. Kwasy te nie wyma-
gają w trawieniu udziału lipazy trzustko-

wej, a do wątroby dostają się poprzez 
żyłę wrotną, co przyspiesza ich dostęp-
ność jako źródło energii dla komórek 
(17, 20). Dlatego też, mimo okropnego 
smaku, są chętnie przyjmowane przez 
sportowców oraz osoby na diecie odchu-
dzającej. Niemniej jednak w przypadku 
psów smak ma duże znaczenie, a ilość 
MCT, którą można wprowadzić do karm 
bez większego wpływu na smakowitość, 
nie jest duża. Doustnie podawane ole-
je MCT też niestety sprawiają problemy 
z dobrowolną ich konsumpcją. U zwie-
rząt chorych (choroby trzustki i wątro-
by) sugeruje się nie przekraczać wartości 
równej 25% ich dziennego zapotrzebo-
wania na energię. q 
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