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Kurosad A.
lnfluenoe of lodine contents in cat food on its consumption, ufinary iodine excletion and concentration

of thyroid homones in cat blood selum
Sumrnary

The aim of the study was to identify how iodine contents in cat food and Kalium iodide supplement influence
food consumption, urinary iodine excretion and thyroid hormone concentration in cat blood serum. The
experiment was performed on 48 adult cats, divided into two groups. The first consisted of 30 European cats
and the second wa§ composed of 18 Persian and Exotic cats. Kalium iodide supplement was introduced in the
subgroups: B, C, D, during two l4-day-test terms in doses of: 50, 100, 200 pg lodine/catld., respectively. In
group I no adverse effects of that supp|ement on food consumption were observed. Urinary iodine excretion
was proportional to iodine ingestion, but thyroid hormone levels in the cat blood serum decreased in group I.

The iodine--creatinine ratio is adequate in the properly nourished cat population for the estimation of the
iodine contents in urine. To correspond with iodine consumption findings and thyroid hormone levels in
cat blood serum fron group II, we suggest that the iodine requirement proposed by Kraft, which equals
100-150 pg ioaińe/eatldis quite correct.--
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Jod został odkryty we Francji przezBemarda Courlois
w 1804 r. w ługach warzelniczych, W organizmie jest
niezbędnym składnikiem hotmonów tarczy cy. Podstawo-
wym naturalnym żródłem jodu dla ludzi są glony mor-
skie (algi) (26),ryby morskie (6, 10), mleko i produkty
mleczne (3, 5, 13, 14,I7) oraz jaja(ż,ż1,22). Natomiast
dla kotów jego żródłem jest spozFvana katma komer-
cyjna. Nieprawidłowy poziom jodu w diecie możeprzy-
czynic się do wystąpieniazablrzeń funkcji tarczycy (nad-
czynność, niedoczynność). Podawanie kotom zamiennie
pokarmów o róznej zawarlości jodu moze prowadzić do
nadczynności tego gruczołu (I8, 24, 25).

Celem pracy było określenie wpływu jodu zawartego
w karmie i dodatku jodku potasu na jej spozycie, ilość
jodu wydalonego w moczu i poziom hormonów tarczycy
w surowicy krwi kotów.

Matetiał i metody
Badaniami objęto 48 dorosłych, zdrowych kotów, w 2 gru-

pach doświadczalnych. G-pę I stanowiło 30 kotów (14 sa-
rnic, 16 samców kastrowanych) rasy europejskiej, w wieku
od 3 do 6 lat, o masie ciała od 4 do 5 kg, przebywających
grupowo w klinicznych pomieszczeniach panelowych we
Wrocławiu. Siedem dni przed rozpoczęciem doświadczenia
oznaczono poziom hotmonów tarczyay (całkowitą tyroksynę
To, trójjodotyroninę T, i wolną frakcj ę tyroksyny FT,,). W dniu
rozpoczęcta testu wszystkie zwierzęta zostały poddane bada-

niu klinicznemu, zwazone oraz pobrano od nich krew do ba-
dań hematologicznych i biochemicznych. W moczu ozlaczo-
no poziom kreatyrriny i zawarlośó jodu, W oparciu o wyniki
przeptow adzonych badań ostatecznie zakwalifi kowano koty
do tęstu.

Spośród 30 kotow utworzono 5 podgrup, które oznaczono
literami od A do F,.

Podgrupy: A i E stanowiły kontrolę dlapodgrup testowych:
B, C i D. Koty z podgrup: A, B, C i D otrzymywały produkt K
z wołowiną i warzyrvami, a z podgrupy E produkt Kzkurcza-
kięm i warzywami. Zawartośc jodu w karmie została ozna-
czona w laboratorium Waltham, zmodyfikowanąmetodą San-
dell-Kolthoffa.

Doświadczenię trwało 49 dni. Pierwsze 6 dni traktowano
jako okres wstępny, przezkolejne l4, kotom z podgrup: B, C
i D podawano preparat jodowy Jodid l00 firrny Merck, w daw-
ce: podgrupa B 50 pg jodu/l<ota, podgrupa C - 100 pg jodu/
/kota, podgrupa D 200 pg jodu/kota, Po tygodniowej przer-
wie w podawaniu Jodidu 100 powtórzono 2-Ęgodniowy cykl
jego podazy. Przęz ostatnie 7 dni doświadczenia nie stosowa-
no preparatu jodowego. W odstępach tygodniowych, w ciągu
doby, zbierano mocz do analizy, a oznaczęnle poziomu hor-
monów tarazycy wykonano we l<rwi pobranej w 21 . i 42. dniu
testu oraz 7 dni po jego zakończeniu. Codziennie oceniano
spozycie karmy, a w odstępach tygodniowych - masę ciała
zwierząt.

G-pę II stanowiło 18 kotów rasy egzotycznej i perskiej
(9 samic, 9 samców niekastrowanych), w wieku od 2 do 9lat,



Objaśnienia: *zawartość jodu; . zawatość kreatyniny (wsp. jod-Cr)

Tab. ż. Spożycie karmy i jodu, wydalanie jodu w moczu i poziom hormonów tarczy-
c1 u kotów gr. II

drożdżę browamiane, sole mineral-
ne, oleje roślinne, tran, proszek ja-
jeczny, pierwiastki śladowe, D- i L-
-metioninę, taurynę oraz witaminy.

Na podstawie opisu etykiet obu
karm możemy wnioskować, czy po-
dany skład jakościowy jest zgodny
z wymogami zywieniowymi, okreś-
lonymi dla dorosłych kotów oraz ja-
kich substancji odzywczych dostar-
czają podstawowe jego składniki.

Analiza składu ilościowego kar-
my. Celem analizy składu ilościowe-
go było określenie, czy tlżyte w ba-
daniach własnych karmy pokrywały
zap otr z eb ow anie zw ier ząt n a p o d s ta-
wowe składniki odżywcze, co miało
istotne znaczenie dla prawidłowej
oceny współczynnika jod - kreaty_
ntna, oznaczanego w pracy. Skład
ilościowy obu produktow karmy K:
z wołowiną i warzywami oraz zklr-
czakiem i warzywami był taki sam.
W składzie ilościowymkarmy Kbiał-
ko stanowił o ż60ń ogółu składników,
tłuszcz 90ń, węglowodany 45,5o/o,
popiół 8%, włókno I,Soń,wodaIOoń.
Natomiast w karmie R zawartość
białka wynosiła 32% ogóŁu, składni-
ków, tłuszczu 73oń, węglowodanów
38%, popiołl 6,50ń, włókna 2,5o/o,

wody 8%.
Zawaftość jodu w badanej karmie wynosiła odpowied-

nio: 0,1 mg/kg s.m. (K z wołowiną i warzyrvami); 1,6 mg/
/kg s.m. (Kzklrczakiem i warzyłvami) tż,5 mglkg s.m.
(R). Wystarczy, aby właściciel kota podawałmuzamien-
nie opisane karmy, a dostarczy mu rozną ilość jodu, któ-
ramożę wpłynąć na poziom hormonow tarczycy w suro-
wicy krwi zwierząt.

Spożycie karmy i jodu. Spożycie karmy i jodu we
wszystkich podgrupach grupy I wynosiło za|edvłie 50oń
obliczonej dawki pokarmowej. Srednia rzeczywistego
spozycia karmy i jodu wzrastała od 1. do 28. dnia testu,
zpojedynczymi spadkami w 21. (podgrupy: B i E) oraz
28. dniu (podgrupa D). W 35. dniu zanotowano spadek
średniej rzeczyrvistego spozycia karmy i jodu we wszyst-
kich podgrupach, a od 35. do 49. dnia testu zanotowano
jej sukcesywny wzrost. W podgrupach: B, C iD, gdzie
stosowano dodatek preparatu Jodid 100, spożycie jodu
było wysokie i sięgało od 50 do 205 p,glkotaldziefl
W grupie II spożycie karrny i jodu mieściło się w grani-
cach: 9 4 -9 5%, KoĘ zjadaĘ ok. 60 gkarny l dziefi l przyj -
mowały od 134 do 154 pg jodu/kotaldziei.

W obu grupach dodatkowo przeprowadzono ocenę
smakowitości karmy K z wołowiną i w arzyw aml K z kur-
czakięm i warzywam i or az karmy R. Naj b ardziej smako -
wita dla kotów była karma R. Niższa smakowitośckar-
my K przyczynlła się do mniejszego jej spozycia i za-
wartego w niej jodu. Powyzsze wyniki wskazują ze sto-
sowana w zywieniu kotów karma powinna nie tylko po-
krywać ich dzienne zapotrzebowanie energetyczne, ale
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utrzym)rvvanych indywidualnie w domach, na terenie Kato-
rvic. Losowo utworzono 3 podgrupy po 6 osobników, ozna-
czone symbolami: R-1, R-2 i R-3, Koty otrzymywały karmę
suchąR. Doświadczenie tr-wało 14 dni. Dwukrotnie, tj. w 1.

i 14. dniu pobrano mocz l, krew do dalszych badań oraz oce-
niano spozycie karmy i jodu.

Badania hematologiczne i biochemiczne krwi, badania ogo|-
ne moczu oraz oznaczęnie zawartości kreatyniny w moczu
zostały wykonane w laboratorium Katedry Chorób Wewnętrz-
nych i Pasozytniczych AR we Wrocławiu. Oznaczenie zawat-
tości jodu w rrloczu przeprowadzonow Zakładzie Diagnosty-
ki UJ w Krakowie zmodyfikowaną metodą Sandell-Kolthof-
fa, Poziom hormonów tarczyay oznaczono w Pracowni lzoto-
powej AM we Wrocławiu metodą RIA przy pomoay tęstów
Spectria firmy Orion Diagnostica. Uzyskane wyniki nanoszo-
no na arkusz kalkulacyjny Excel.

Wyniki i ich omówienie
Ocena badanej karmy. Analiza składu jakościowe-

go na podstawie etykiety. W skład badanej karrny K wcho-
dziły w kolejności malejąc ej,. zboża, produkty pochodze-
nia zwieruęcego, składniki mineralne, warzywa, jogurt,
tŁlszcz zwierzęcy,witaminy, barr^,niki, konserwant i prze-
ciwutleniacz.

Karma Rzaliczanajest do klasy Premium, czyli karm
najv1l ższej j akości. Podstawowym j ej składnikiem j est
suszone mięso drobiowe. Z pozostŃych, w kolejności
malejącej, wymieniono,. ryż, kukurydzę, gluten kukury-
dziany, tłlszcz drobiowy, włókno ro ślinne, suszoną wą-
trobę drobiową ma!ę kukurydzianą pulpę blraczanau

Tab. 1. Zawartość jodu (1lgl24 h) i poziom kreatyniny (pglmg)łv moczu kotów gr. I
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7. dz. przed leslem
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Tab. 3. Średnie stężenie hormonów tarczycy w surowicy krwi
kotów gr. I

równiez cechowac się odpowiednio wysoką smakowi-
tością.

W podgrupach: B, C, i D, gdzie stosowano prepalat
Jodid 1 00, nie stwierdzono j ego wpĘ-wu na wielkośc spo-
ży cia karuny pr zez koĘ. Ni emni ej j e dnak u tr zo dy chl ew -
nej zaobserwowano korzystny wpływ dodatku jodu na
dzienne przyrosty masy ciała i nlżycie karmy nakażdy
ich kilogram (27-29).

Poziom kreatyniny w moczu. Kreatynina w moczu
j est podstawolvym produktem przemiany mięśniowej,
niezależnym od zawartości białka w diecie. Prawidłowy
jej poziom w moczu kotow wynosi od 110 do 280 mgldl
(16)

U 70% kotów z grupy I zalważono nawet dwukrotny
wzrost poziomu kreatyniny w moczu. Niższe spozycie
karmy, nie pokrywające zapotrzebowania zwierząt na
podstawowe składniki odżywcze,wprowadziło je w stan
defrcfu energetycznęgo, częgo konsekwencją było ob-
niżęnię masy ciała i wzrost poziomu kreatyniny w mo-
czu. W grupie II, w której spozycie karmy kształtowało
się na stałym poziomie, zanotowano nięznaczne waha-
nia w poziomie kreatyniny, co wiązaó należy z innymi
czynnikami, takimi jak: pora dnia, wiek i płeć (30).

Zawartość jodu w moczu. Analizując dobowe wy-
dalanie jodu z moczem u kotów z grupy I stwierdzono,
że jego ilość wydalona w moczu była wprost proporcjo-
nalna do ilości spożytej, co najbardziej widoczne było
w podgrupach: B, C, D, gdzie stosowano preparat Jodid
100. Tarttelin i wsp. (30) w przeprowadzonymna kotach
do świadczeniu stwierd zili, że wydalanie j odu zmieniało
się proporcjonalnie do jego zawartości w karmie. Kyle
i wsp. (9) w długookresowym teście (5 mies.) nad wyda-
laniem jodu u kotóq lttzymywanych na nisko- i wyso-
kojodowej diecie, stwierdzili znaczT|ę różnice juz po
2 tyg.trwania doświadczenla, a ilość jodu wydalona

w moczu była wprost proporcjonalna do zawartości tego
pierwiastka w karmie. Podobną zalezność obserwowano
w badaniach przeprowadzonych na psach i kotach z te-
renów Francji i Niemiec (8, 12, 19).

Podsumowując, można stwierdzić, że niezależnie od
czasu podawania jodu (2 Wg., 6 tyg. czy 5 mies.), jego
ilośó wydalona w moczu jest wprost proporcjonalna do
zawartości w pokarmie. Natomiast jego nadmiar usuwa-
ny jest przeznetkibez specjalnych mechanizmów regu-
lujących i bez warlości progowej (II,12,20). Takie wy-
dalanie jodu dotyczy zarówno zwterzątzdrowych, jakiz
zabur zoną fu nkcj ą tar c zy cy.

Ze względu na niskie spozycie karmy (głównie pro-
duktu K z wołowinąt warzywami) i wysokie poziomy
kreatyniny w moczu kotów z grupy| oznaczony współ-
czynnlkjod - kreatynina nie jest miarodajny w ocęnie
zawartości jodu wydalonego w moczu. Natomiast w gru-
pie II, w której koty spozyłvaĘ odpowiednią do zapo-
trzebowania ilośó karmy, wyznaczony współczynnik na-
daje się do oceny zawartości jodu w moczu.

Potwierdzeniem tego faktu są wyniki badah innych
autorów (1, 4).

Można zatem wnioskowaó, żewspółczynnik jod - kre-
atynina powinien byó rozpatrywany w oparciu o ocenę
prawidłowo ś ci żywienia b adanej populacj i zw tet ząt or az
fizjologiczne wahania poziomów kreatyniny w moczu.

Poziom hormonów tarczycy. Poziom hormonów tar-
czycy we krwi zależy od pory dnia, pory roku, okresu
rozrodczego oraz stosowania dodatków mineraĘch (25).
Wysokie stęzenie jodu w surowicy krwi hamuje produk-
cję i uwalnianie hormonlw tarczycy (16). Potwierdzają
to badania własne. W podgrupach testowych: B, C, D
stosowano dodatek jodu w postaci jodku potasu. Po
pierwszych 2 tyg.podawania jodu we wszystkich pod-
grupach nastąpił spadek Tl i T4, a wzrost poziomu FTo,
aczkolwiek wyniki mieścily się w zakresie waftości re-
ferencyjnych podanych przez Ktaf-ta (7), Po kolejnym
2 tyg.okresie podawania jodu, spadek średnich pozio-
mów T, i T, był bardzo wyrażny i sięgał ponizej dolnej
granicywartości referencyjnych. Doszło równiez do ob-
niżęnia FT 4. 7 dni po zakohczęntu testu średnie pozto-
mów hormonów tarczycy powróciĘ do normy. Spadek
T3 i T4 obserwowali również w swoich badaniach Peter-
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Ryc. 1. Dobowa zawartość jodu w moczu (pgl24 h) kotów gr. I
(podgrupy: A, B, C, D, E)
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son i Scarlett (18, 25). Z kolei Tartellin i Ford (31)
w doświadczeniuna kotach, po ż tyg. podaży wysokich
dawek jodu z karmą stwierdzili spadek poziomu FTo
uznając, ze wzrost poziomu jodu w diecie wpływa na
obniżenie poziomu FTo. W kolejnym doświadczenit,przy
S-miesięcznej zwiększonej podazy jodu w karmie, nie
zaobserwowali dalszego spadku poziomu FT. (31). Wo-
bec powyzszych, niejednolitych opinii odnośnie doprzy-
datności poziomu FTo w ocenie hamowania tarczycy jo-
dęmorazwyników badań własnych, w ktorych nię zaob-
serwowano. korelacji między ilością dostarczanego d9
organizmu j wskaźnik wielkości
hamowania y uznacT o.Przema-
wiazaĘmt adzonych badaniach
To reagowała najsilniej nazmianęzawarlości jodu poda-
wanego zkarmą.

U kotow z gtxpy II przez cały okres doświadczenia
hormony tarczycy utrzymywaĘ się na stałym poziomie,
mieszcząc się w granicach wartości referencyjnych.

Uzyskane w badaniach własnych wyniki zawartości
jodu w karmie, ilości jodu wydalonego w moQzu otaz
poziom hormonów tarczycy we krwi mogą wskazywać,
j akie powinno być optym alne zapotrzebowanie dorosĘch
kotów na jod. W badaniach własnych stwierdzono,
że podczas żywienia karmą o niskiej zawartości jodu
(0,1 mg/kg s.m.- ,,K" z ,,wołowinąi warzywami") po-
ziom hotmonów tarczycy uległ zrracznęmLl obnizeniu, co
w konsekwencji mogło prowadzió do niedoczynności tar-
czycy. Koty, u których stosowano karmę o zawartości
1,6 mg/kg s.m (podgrupa E) i 2,5 mglkg s.m. (podgrupa:
R-1, R-2, R-3), dziennie otrzymywĄ od 122-160 pg
jodu/kota. I1ośó ta nie wpływała negatywnie na poziom
hormonów tarczycy, a wydalanie jodtl z moczem ltrzy-
myr;vało się na w miarę stałym poziomie. Zatem w pełni
uzasadnione jest przyjęcie dziennego zapotrzebowania
kotów na jod na poziomie zaproponowanymprzezKraf-
ta (7).

W podgrupach: B, C i D, które otrzymywały dodatko-
wo jod w postaci preparatu Jodid 100, zaobserwowano
zahamow ani e fu nkcj i tar czy cy, w y r ażaj ąc e s i ę sp adki em
poziomów hormonów tarczycy, a nadmiarjodu zostałwy-
dalony z mo czem. Wob ec powyz sze go, można wni o sko -

wać, ze jod uzupełniany w karmie, w postaci jodku pota-
su, silnie wpływa na tarczycę, natomiast j ego znaczenie
jako substytutu jodu w karmie pozostaje pod znakiem
zapytania.

Wnioski
1. Dzienne spożycie karmy nie zależy od ilości jodu

dostarczonego do organizmu kota.
2. Nadmiar podawanego kotom jodu jest wydalany

Zmoczem.
3. Przy prawidłowym żyrvieniu kotów współczynnik

jod kreatynina moze być przydatny do oznaczania iloś-
ci wydalonego jodu w moczu.

4. Dodatek jodu, w postaci jodku potasu, w ilości: 50,
100 i 200 pg jodu/kota hamuje funkcję tarczycy, a za
wskaźnik tego proceslnależy lznać poziom To w suro-
wicy krwi.

5. Dzienne zapotrzebowanie dorosĘch kotów na jod
powinno kształtować się na poziomie 100-150 pg.
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