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Streszczenie
Starzenie się jest naturalnym procesem fizjologicznym, wymagają-
cym zwiększonej protekcji seniora. Jest to związane z postępujący-
mi zmianami, wynikającymi z zaburzenia endogennej równowagi 
(homeostazy), większą podatność na stres oksydacyjny i niższą od-
porność. Starość u zwierząt jest związana również ze zmianami w za-
chowaniu, wynikającymi z procesu starzenia się mózgu, osłabienia 
percepcji narządów zmysłów itp. Aktywność fizyczna i umysłowa 
wsparta odpowiednią dietą i/lub suplementami pozwala opóźnić 
szereg zmian, związanych ze starzeniem się. Istotą podejścia lekar-
sko-weterynaryjnego wydaje się być holistyczna idea opieki, wspar-
ta optymalizacją/dopasowaniem środowiska do potrzeb seniora.

Słowa kluczowe
przeciwutleniacze, natura, pies 

Abstract
Aging is a natural physiological process that requires increased 
senior protection. It is associated with progressive changes re-
sulting from dysregulation of homeostasis, greater susceptibi-
lity to oxidative stress and lower immunity. Old age in animals 
is also associated with changes in behavior resulting from the 
aging of the brain, impaired perception of the sensory organs, 
etc. Physical and mental activity supported by an appropriate 
diet and/or supplements allows to delay a number of changes 
related to aging. The essence of the medical-veterinary approach 
seems to be the holistic idea of care, supported by the optimiza-
tion/adjustment of the environment to the needs of the elderly.
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Starzenie się jest normalnym fizjologicznym okresem 
w życiu zwierząt i obejmuje ⅓ przewidywanej, końco-
wej część ich życia. W ujęciu biologicznym wiąże się ono 
z postępującymi zmianami związanymi z pogorszeniem 
funkcjonowania narządów i układów całego organizmu. 
Powoduje to: niemożność utrzymania endogennej równo-
wagi (homeostazy), większe narażenie na stres oksydacyj-
ny i wyższą podatność na zachorowania wynikające np. 
z obniżonej odporności, upośledzonej funkcji narządów 
itp. Starość u zwierząt to również: zmiany w zachowaniu 
wynikające ze zmian degeneracyjnych w mózgu czy na-
rządach zmysłu, spadek aktywności fizycznej (np. sarco-
penia, zmiany w stawach) oraz zmniejszony apetyt (1, 5). 

Okresy „starości” u psów i kotów
U psów i kotów wyodrębniono dwa okresy starości, któ-
rą można określić jako „wczesną” i „późną”. W przypad-
ku psów jest ona ściśle związana z wielkością psa (rasą), 
u kotów, ze względu na większe ujednolicenie ich mas 
ciała, nie ma aż tak dużej rozbieżności rasowej (1, 5). 
Uproszczone granice wiekowe podano w tab. 1.

Postępowanie ze starszym zwierzęciem
Starość u zwierząt możemy rozpatrywać również w dwóch 
aspektach: leczenia seniora – czyli aktualny problem 
zdrowotny, związany z wprowadzeniem odpowiedniej 
diety, leków, suplementów oraz prewencji lub opóźnie-
nia procesu starzenia się organizmu. 

Badania u ludzi wskazują, że odczuwanie wieku jest 
osobniczo-zależne i silnie związane z aktywnością fizycz-
ną i umysłową (4, 6). Nie ma przeciwwskazań, aby po-
wyższa reguła aktywnego życia i stymulacji ośrodkowego 
układu nerwowego była również stosowana u zwierząt.

Aktywne życie starszego psa jest często przedłuże-
niem jego dotychczasowego sposobu egzystencji w śro-
dowisku. W dużej mierze zależy to od aktywności i chę-

Aging is a normal physiological period in the life 
of an animal for the final third of its predicted life. 
In biological terms, it is associated with progressive 
changes associated with the deterioration of the func-
tioning of organs, systems, and the entire body. This 
causes an inability to maintain an endogenous bal-
ance (homeostasis), greater exposure to oxidative 
stress and higher susceptibility to disease, resulting, 
for example, from reduced immunity, impaired organ 
function, etc. Old age in animals also means changes 
in behaviour, caused by degenerative changes in the 
brain, sensory organs, etc., decreased physical activ-
ity (sarcopenia, degenerative changes in joints, etc.) 
and reduced appetite (1,5).

When the animal becomes a senior
In dogs and cats there are two stages of old age, 
which can be described as „early” and „late”. In the 
case of dogs, it is closely related to the size of the dog 
(breed), in cats, due to the greater uniformity of their 
bodyweights, there is not so much racial difference 
(1,5). Simplified age limits are given in the table be-
low (Tab.1).

Caring for an elderly animal
Animal ageing can also be considered in two aspects: 
the current problem with senior animals and the pre-
vention or rather delay of the ageing process. Studies 
in humans indicate that the feeling of age is individ-
ual-dependent and strongly associated with physical 
and mental activity (4,6). There are no contraindica-
tions that the above rule of active life and stimula-
tion of the central nervous system could also be ap-
plied to animals.

The active life of an older dog is often an extension 
of his former existence in the environment. This large-
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ly depends on the activity and willingness of the own-
er, but given the working dog parks, you can choose 
those options for physical entertainment that will 
suit the animals capabilities. Very important is also 
the stimulative effect of the environment on the brain 
cortex of animals, so as to ensure that it is constant-
ly stimulated (7,8). Playing is beneficial for example 
in the search for delicacies or favorite toys, or other 
tasks that require the dog to think about how to do it. 
It is much more difficult to activate a cat, due to its na-
ture, considering only 20% of activity during the day 
and as much as 80% of sleep. Nevertheless, the so-
lution is also a playground with interesting, perhaps 
natural elements – tree trunks, logs, wooden scratch-
er, labyrinth, shelves mounted at different heights, in-
teresting tunnels and lockers etc. Owners of houses 
with a garden, some of which can be adapted to the 
cat’s „aviary”, have much more possibilities. The pos-
sibility of tracking the outside environment is an un-
deniable benefit that keeps the cat in a good „men-
tal-physical” condition. Unfortunately, we do not 
know what the cat thinks about sitting on the win-
dow or on the veranda of the house, however, from 
the description of the owners of sick cats, having the 
possibility to use the „catwalk”. (garden, etc.), we ob-
tain information that they recover relatively faster than 
those sitting off in the apartments. It seems that an un-
deniable (and underestimated) benefit is the impact 
of nature, external environment (greenery, sun, etc.)

Support and stimulation of the central nervous 
system (CNS) is not possible without proper nutri-
tion. B vitamins are most important in the regener-
ation processes. However, besides them, protection 
from free radicals is of great importance. Each cell 
in the course of evolution has protection mechanisms 
against reactive oxygen forms. In case of their exces-
sive „exploitation” (high physical exertion, illness 
of other forms of oxidative stress) or their „ fatigue” 
progressing with age, may cause problems with main-
taining homeostasis and effective protection against 
oxidation. The solution is then antioxidants, whose 
main source is the diet or dietary supplements. The 

ci właściciela, ale mając na uwadze dostępność „parków 
dla psów”, „torów przeszkód” itp., można wybrać te opcje 
fizycznych atrakcji, które będą najlepiej dopasowane 
do możliwości zwierząt. Bardzo ważne są również bodź-
ce oddziaływania otoczenia na korę mózgową zwierząt, 
tak aby zapewnić jej stałą stymulację (7, 8). Dlatego tak 
ważne są zabawy związane np. z poszukiwaniem przy-
smaków czy ulubionych zabawek lub inne zadania, wy-
magające od psa przemyślenia, w jaki sposób je wykonać. 

Dużo trudniej jest aktywizować kota, ze względu 
na jego naturę, uwzględniającą w ciągu doby tylko 20% 
aktywności oraz aż 80% snu (ryc. 1). Niemniej jednak 
dobrym rozwiązaniem dla niego jest plac zabaw z inte-
resującymi, być może naturalnymi elementami – pnie 
drzew, kłody, drewniany drapak, labirynt, półki zamonto-
wane na różnych wysokościach, ciekawe tunele i schow-
ki itp. Dużo większe możliwości mają właściciele domów 
z ogrodem, którego część można zaadaptować na kocią 
„wolierę”. Możliwość „śledzenia” tego, co się dzieje dooko-
ła i aktywnej interakcji jest niezaprzeczalnym benefitem, 
który utrzymuje zwierzę w dobrej kondycji „umysłowo-
-fizycznej” (ryc. 2). Niestety nie wiemy, o czym kot my-
śli siedzący na oknie lub na werandzie domu. Niemniej 
jednak z informacji uzyskiwanych od właścicieli chorych 
zwierząt, które mają możliwość korzystania z „wybiegu” 
(ogródka itp.), dowiadujemy się, że ich powrót do zdro-
wia ma miejsce stosunkowo szybciej od tych siedzących 
wyłączenie w mieszkaniach. Wydaje się, że wpływ na-
tury, środowiska zewnętrznego (zieleń, słońce itp.) sta-
nowi jak dotąd niedoszacowaną lub nieoszacowaną ko-
rzyść dla organizmu. 

Wsparcie i stymulacja ośrodkowego układu nerkowe-
go nie jest możliwa bez jego odpowiedniego odżywie-
nia. Największą rolę w procesach regeneracji odgrywają 
witaminy z grupy B. Niezaprzeczalnie ogromne zna-
czenie ma również ochrona przed wolnymi rodnikami. 
Każda komórka w toku ewolucji uzbraja się w mechani-
zmy obrony przed działaniem reaktywnych form tlenu. 
W przypadku ich nadmiernej „eksploatacji” (duży wysi-
łek fizyczny, choroba, inne formy stresu oksydacyjnego) 
lub postępującego wraz z wiekiem „zużycia” może poja-
wić się problem z utrzymaniem homeostazy i skuteczną 

Animal (species, 
size)

Early age
(age range 

in years)

Late old age
(age range 

in years)
Cat 8-11 >11

Small dog 9-11 >11
Medium and large 

breed dog
6-9 >9

Giant dog 4-5 >5
Table 1. The period of „early” and „late” old age in dogs and cats

Zwierzę  
(gatunek, 
wielkość)

Wczesna starość
(zakres wiekowy 

w latach)

Późna starość
(zakres wiekowy 

w latach)
Kot 8-11 > 11

Pies rasa mała 9-11 > 11
Pies rasa średnia 

i duża
6-9 > 9

Pies rasa olbrzymia 4-5 > 5

Tab. 1. Okres „wczesnej” i „późnej” starości u psów i kotów
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best known antioxidant complexes are vitamin E + 
C, polyphenols, carotenoids, some amino acids (tau-
rine) and others (2,8).

Seniors often have a reduced appetite, resulting 
from many reasons. This can result in a reduced in-
take of nutrients. If this is combined with their re-
duced absorption resulting from digestive restric-
tions (reduced secretion, enzyme activity, weakened 
motility, damage to the epithelium of the gastrointes-

tinal tract, change in microflora, etc.), it can 
lead to the development of serious nu-

tritional deficiencies in the long 
term. The solution is to intro-

duce supplements containing 
ingredients that may be po-
tentially deficient in the el-
derly or for which metabol-
ic needs may be increased. 
In older cats, the supply 
of B vitamins and some 
amino acids such as tau-

rine, methionine or arginine 
is beneficial. It also supports 

immunity and protection from 
the damaging effects of free ox-

ygen radicals. In older dogs, mobil-
ity problems, vision impairment or CNS 

changes often come to the fore, limiting the dog’s con-
tact with its owner and affecting a number of behav-
ioural problems. It is therefore beneficial to introduce 
supplements to support the functioning of joints, vi-
sion or brain work (3,8).

Due to the variety of health problems faced by sen-
iors, the medical and nutritional approach should 
be guided by the principle of supporting the whole 
body, rather than focusing exclusively on single organ 
dysfunctions. According to the above hypothesis, old-
er animals should be adopted to a holistic approach. 
In highly industrialized countries it is quite diffi-
cult to realize this idea, due to the „civilization rush” 
and the desire to achieve a quick result of any thera-
py. Nevertheless, gradual and slow changes with the 
conscious assumption that the animal won’t be any 
younger seems to be the right direction to take with 
the seniors.

dr n. wet. Agnieszka Kurosad
Vet Planet Sp. z o.o.

ul. Brukowa 36/2,
05-092 Łomianki

ochroną antyoksydacyjną. Rozwiązaniem są wówczas 
przeciwutleniacze, których głównym źródłem jest die-
ta lub suplementy diety. Najbardziej znanymi komplek-
sami antyoksydantów są witamina E + C, polifenole, ka-
rotenoidy, niektóre aminokwasy (tauryna) i itp. (2, 8).

Seniorzy borykają się często ze zmniejszonym apety-
tem, wynikającym z wielu przyczyn. Konsekwencją tego 
może być zmniejszona ilość przyjmowanych substancji 
odżywczych. Jeżeli połączy się to z ich obniżoną przyswa-
jalnością, wynikającą z ograniczeń trawiennych 
(zmniejszona wydzielniczość, aktywność 
enzymów, osłabienie motoryki, uszko-
dzenia nabłonka przewodu pokarmo-
wego, zmiana mikroflory itp.), może 
to w dłuższym okresie prowadzić 
do rozwoju poważnych niedobo-
rów pokarmowych. Rozwiąza-
niem jest wprowadzenie suple-
mentów zawierających składniki 
mogące być potencjalnie deficy-
towe u seniora lub takie, na któ-
re może być zwiększone zapotrze-
bowanie metaboliczne. U starszych 
kotów dostarczenie z pokarmem/su-
plementem witamin z grupy B oraz nie-
których aminokwasów, takich jak: tauryna, 
metionina czy arginina, jest korzystne. Podobnie 
jak wsparcie odporności oraz ochrony przed uszkadza-
jącym działaniem wolnych rodników tlenowych. U star-
szych psów na pierwszy plan często wysuwają się pro-
blemy motoryczne, pogorszenie wzroku czy zmiany 
w obrębie OUC (ośrodkowego układu nerwowego). Ogra-
niczające kontakt psa z właścicielem i wpływające na sze-
reg problemów behawioralnych. Korzystne jest więc wpro-
wadzenie suplementów wspierających funkcjonowanie 
stawów, wzroku czy pracę mózgu (3, 8). 

Ze względu na rozmaitość problemów zdrowotnych, 
z którymi borykają się seniorzy, w podejściu lekarsko-ży-
wieniowym należy kierować się zasadą wsparcia całego 
organizmu, a nie wyłącznego koncentrowania się na dys-
funkcjach pojedynczych narządów. W myśl powyższej 
hipotezy u starszych zwierząt należy przyjąć zasadę po-
dejścia holistycznego. W krajach wysoko uprzemysłowio-
nych dość trudno realizować tę ideę, ze względu na „cy-
wilizacyjny pośpiech” i chęć uzyskania szybkiego efektu 
jakiejkolwiek terapii. Niemniej jednak stopniowe i powol-
ne zmiany przy świadomym założeniu, że zwierzę nie bę-
dzie już młodsze, wydają się być właściwym kierunkiem 
postępowania z seniorem. 

Artykuł „Jak zmierzyć się ze starością u psów i kotów – 
słów kilka…” opublikowano w wersji polskojęzycznej w nu-

merze 10/2020 „Weterynarii w Praktyce”.
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Kot – wkroczenie w wiek seniora, 
powyżej 8 roku życia

• zaburzenia metaboliczne
• zwiększone ryzyko chorób dolnych 

dróg moczowych
• zmniejszona odporność 
• zwiększone ryzyko 

uszkadzającego działania wolnych 
rodników

Pies – wkroczenie w wiek seniora 
zależne od wielkości psa

• problemy motoryczne
• utrata masy ciała
• zmiany skórne
• pogorszenie wzroku 
• słaba odporność 
• zwiększone ryzyko 

uszkadzającego działania wolnych 
rodników

ZALECENIA DIETETYCZNE 
DLA STARSZEGO PSA I KOTA

S
E

N
IO

R
C

ZĘ
S

TE
 P

R
O

B
LE

M
Y

 
ZW

IĄ
Z

A
N

E
 Z

 W
IE

K
IE

M
P

R
O

FI
LA

K
TY

K
A

D
O

S
TO

S
O

W
A

N
A

 D
O

 P
O

TR
ZE

B
 S

EN
IO

R
A

Podawanie:  
GeriatiVet: 
<7,5 kg m.c. 1 tabletka dziennie;
7,5-15 kg m.c. 2 tabletki dziennie 
GeriatiVet Large Breed:
15-30 kg m.c. 1 tabletka dziennie
>30 kg m.c. 2 tabletki dziennie

Podawanie: 
1 kapsułka na 5 kg, 2 kapsułki powyżej 5 kg 
masy ciała kota, 1 x dziennie.

Kapsułki Twist Off - łatwe do podania: 
• podaj w całości jak smakołyk lub 
• wyciśnij zawartość do karmy lub 

na łapę

NOWOŚĆ

WWW.VETEXPERT.EU     POLUB NAS NA   

reklama_schemat GeriatiVet_204x290_20200914.indd   1 14.09.2020   12:04



NOWOŚĆ

WWW.VETEXPERT.EU     POLUB NAS NA   

WSPARCIE 
kociego seniora

GeriatiVet

W linii GeriatiVet dostępne są również warianty dla psów:
• mniejszych - do 15 kg m.c. - GeriatiVet tabletki
• większych - powyżej 15 kg m.c. - GeriatiVet Large Breed

GeriatiVet Cats – Substancje czynne: olej z nasion czarnej porzeczki (Ribes nigrum), glukozamina, tauryna,  
DL-metionina, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica), witamina E, witamina B12, biotyna, witamina B2, 
witamina B1, witamina B6.

GeriatiVet Cats to specjalnie dobrane składniki, aby chronić kota 
przed najczęściej występującymi problemami związanymi z wiekiem, 
żeby utrzymać jego sprawność i aktywność na dłużej.
GeriatiVet Cats to:
• Profilaktyka dolnych dróg moczowych
• Wsparcie organizmu (w tym: serca, układu nerwowego, pokarmowego, skóry, 

włosa itd.) oraz minimalizacja stresu oksydacyjnego
• Wygoda i skuteczność podania:

- tylko 1 x 1 kapsułka 
- najwygodniejsza forma – kapsułka Twist Off, którą można podać w całości 

lub wycisnąć do pyszczka, karmy lub na łapę jej półpłynną zawartość.
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