
Felmérések szerint a nagy- illetve 
óriástestû kutyafajták képviselik a kutya-
populációk jelentõs – 26 % – hányadát. 
Ezek sokkal hajlamosabbak a külön-
bözõ csontrendszeri problémákra, pld. 
gyakrabban jelentkezik náluk osteo-
arthritis, ami a nagytestû fajták állat-
egészségügyi problémáinak jelentõs 
részét teszi ki.

A táplálék jelentõsége – elsõsorban 
a kalcium és az energia tartalom – az 
elmúlt 30 évben egyre inkább az érdeklõ-
dés középpontjába került. Ezért foglalko-
zunk is ismét a nagy- és óriástestû kutyák 
helyes táplálásával, különös tekintettel 
a növendékkori etetésre.

A következõ cikk a növekedésben lévõ 
kutyák kalcium felszívódásáról szól, ki-
hangsúlyozva a túlzott kalcium bevitel 
veszélyét, mely csontnövekedési rendelle-
nességekhez vezethet.

A Kálcium (Ca) metabolizmus a csont-
fejlõdés során

Az egyes kutyafajták növekedésé-
nek intenzitásában, sebességében 
jelentõs eltérések vannak, ennélfogva 
nagy különbségek láthatók az egyes 
fajták kifejlettkori testméretében is. 
Akár 100-szoros is lehet ez az eltérés: 
amíg például egy német dog a 6 hetes 
kori elválasztástól a 6 hónapos koráig 
kb. 1,5 kg-ot, addig a törpeuszkár csak 
100 g-ot gyarapszik hetente.

A növekvõ állatoknak igen magas 
a Ca igényük. A Ca a csont ásványi 
anyagainak alapvetõ eleme, így a táplá-
lék Ca tartalma, valamint foszforhoz 
viszonyított megfelelõ aránya nagyon 
fontos az optimális csontfejlõdéshez. 
A táplálékkal történõ Ca bevitel egyen-
súlyának felborulása különbözõ klinikai 
következményekkel járó csontfejlõdési 
zavarokhoz vezethet, mint pl.: túlzott 
bevitel esetében retardált növekedés 
és osteochondrosis, elégtelen Ca bevi-
tel esetében pedig hyperparathyreoid-
ismus alakulhat ki1, valamint angolkór-
szerû állapot idézhetõ elõ megfelelõ 
mennyiségû P bevitel mellett történõ 
magas arányú Ca bevitellel2.

A Ca felvétel fontos helyszíne a bél.  
A bélben a Ca kétféleképpen szívódhat 
fel, aktív ill. passzív módon. Az aktív 
Ca abszorpció egy transcelluláris és 
telíthetõ folyamat, melyet az 1,25-di-
hydroxycholecalciferol [1,25(OH)2D] 
szabályoz, míg a passzív felszívódás 
paracelluláris és a koncentrációs grá-
diens irányítja. A Ca-abszorpciós rend-
szer egy érési folyamaton megy keresz-
tül a gyors növekedés idõszakában. 
Az újszülött egyedekben a Ca felszívódása 
túlnyomórészt passzív módon történik. 
Az elválasztás után a passzív abszorpció 
csökken, és a hormonálisan szabályozott 
aktív felszívódás kerül elõtérbe. 

A nagy- és óriástestû kutyák növeke-
désére és Ca metabolizmusára kiterje-
dõ kutatások eredményeibõl azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a 
nagy- és óriástestû kutyák a kistestû 
fajták egyedeihez viszonyítva sokkal 
hajlamosabbak a csontvázfejlõdési 
rendellenességekre. 

Ha a táplálék hiányos Ca-ban, mind 
az óriás-, mind a kistestû fajta egyedei-
nél kialakul patológiai törés az osteo-
penia következtében. A német dog 
esetében azonban patológiai törést 
figyeltek meg abban az esetben is, ha 
a táplálék Ca tartalma 0.55 g (100g táp 
szárazanyagra vonatkoztatva (DM)3), 
a törpe uszkár esetében ha a táp Ca 
tartalma 0.05g (100g táp szárazanyagra 
vonatkoztatva), de nem figyelhetõ meg, 
ha a Ca tartalom 0.33g /100g DM4.  
A német dog esetében osteochondro-
sis5 alakul ki, ellentétben a törpeusz-
kárral, amelynél csupán mikroszkopi-
kus rendellenességek fejlõdnek abban 
az esetben, ha a táplálékban a Ca 
tartalom túlzott mennyiségben vesz 
rész.(3.3g/100g táp DM).

A csontfejlõdési rendellenességek 
kialakulásában tapasztalt különbsé-
gek, a gyors illetve lassúbb növeke-
dési sebességû fajták között, részben 
összefüggésbe hozhatók a növekedés 
idõszakában a bél Ca transzport rend-
szere és felszívódásának hormonális 
szabályozásával kapcsolatos kóros 
elváltozásokkal. A kis- és nagytestû 
kutyák Ca metabolizmusa közötti elté-
rések meghatározása céljából4 5Ca ete-
tési próbákat végeztek.

A kutatásba 67 német dogot és 23 
törpe uszkárt vontak be az elválasztás-
tól 27 hetes korig, mely során külön-
bözõ Ca tartalmú tápot etettek velük. 
Az etetett táp elégtelen, ill. túlzott 
menynyiségû Ca –ot tartalmazott 
az ajánlott mennyiséghez viszonyítva 
(1g Ca/100g táp DM6). 

Az adatok elemzése statisztikai mod-
ellek segítségével történt, mely kimutat-
ta, hogy a Ca abszorpció nem külön-
bözött a törpeuszkárok, illetve a német 
dog esetében, ha a Ca bevitel meg-
felelt 0.33-3.3g Ca /100g Ca tartalmú 
tápnak (DM) az elválasztást követõ 
27 hetes korig tartó idõszakban. 

Egyértelmû fordított arányosság volt 
megfigyelhetõ a Ca bevitel, és a Ca 
felszívódás (%-ban) között, jelezvén 
az aktív és passzív abszorpció jelenlé-
tét az elválasztott növekedésben lévõ 
kutyáknál. A 6. héttõl 27. hétig tartó 
életszakaszban a Ca felszívódás a kor 
elõrehaladtával csökkent azonos Ca 
mennyiség bevitele mellett, jelezvén a 
Ca felszívódás fejlõdési mintázatát.  
Ez fõként az aktív abszorpció csökke-
nésének volt tulajdonítható, míg a 

passzív felszívódás állandó szinten, a 
felszívódott Ca mennyiség átlagosan 
53%-án maradt, még a vizsgálat során 
elõidézett optimálisnál magasabb szin-
tû Ca bevitel esetében is. 

A Ca felszívódás és a Ca bevitel 
közötti fordított arányosság fõleg a 
calciotrop hormon által irányított 
Ca homeosztázisra ható fiziológiás 
adaptációs mechanizmusnak tulaj-
donítható. A lecsökkentett Ca bevitel 
(alacsony Ca táp etetése) során a plaz-
ma Ca koncentrációjának csökkentése 
stimulálja a parathormon (PTH) ter-
melését és szekrécióját. A PTH növeli 
a vese 1,25(OH)2D termelését, mely 
fokozza a Ca abszorpcióját. Megnövelt 
Ca bevitel esetében pedig a plazma 
Ca koncentrációja növekszik, vala-
mint a PTH termelõdése és szekréciója 
csökken a 1,25(OH)2D csökkent ter-
melése miatt, mely csökkenti az aktív 
Ca felszívódást. A leszabályozott aktív 
abszorpció, fokozott Ca bevitel mel-
lett hozzájárul a teljes Ca abszorpció 
csökkentéséhez, azonban ez még min-
dig nem elegendõ, hiszen a Ca felvétel 
hozzávetõlegesen 53%-a továbbra is 
passzív módon szívódik fel.

Következésképpen ez a passzív Ca 
abszorpció - a túlzott mennyiségû Ca –
ot tartalmazó táppal etetett növendék 
kutyákban - stimulálja a pajzsmirigy 
C sejteinek hipertrófiáját, és az etetést 
követõen a plazma Ca koncentráció 
növekedésének ideje alatt, a kalcitonin 
növekvõ mennyiségû termelését, mely 
a Ca-ot a csontokba irányítja.

Mindkét fajta esetében az abszolút 
Ca abszorpciót (g-ban) hasonlították 
a Ca bevitelhez. Ez a szoros egyenes 
arányosság az abszolút Ca felszívódás 
és bevitel között a növekedési fázisban 
a következménye a megnövekedett 
Ca retenciónak, amely a növekedõ 
csont mineralizációjához szükséges.

Következésképpen, a túlzott Ca bevi-
tel ideje alatt az aktív felszívódás csök-
ken, míg a passzív abszorpció állandó 
marad, -hozzávetõlegesen a felszívó-
dott Ca 50%-a- amely túlzott mértékû 
Ca csontba épülést eredményez, és ez 
csontfejlõdési zavarokhoz vezet.

A statisztikai analízis cáfolja a koráb-
bi feltételezéseket,7 és rávilágít arra, 
hogy nincs lényeges különbség az 
óriás- és kistestû kutyák között az in-
testinalis Ca kezelést illetõen. Tehát a 
csont mineralizációjában bekövetkezõ 
problémákra való eltérõ hajlam a kis- 
és óriástestû kutyákban nem magyará-
zható az intestinalis Ca kezelésben való 
különbségekkel, fenntartva a lehetõ-
ségét, hogy egyéb faktorok lehetnek 
meghatározóak, mint pl. a növeke-
dési arány, vagy a calcikotróp hormon 
zavara.8,9
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