
 A kutyák vagy macskák számára előállított száraz vagy 
nedves tápok címkéin gyakran találkozunk ismert vagy 
kevésbé ismert anyagok nevével. Ezek közül szeretnénk 
röviden bemutatni az L-karnitint, a taurint és a 
dokozahexaénsavat.

  L-karnitin: Az L-karnitint több mint 100 éve fedezték fel, 
ekkor izolálták először izomból és igazolták az izomsejtek 
működésére kifejtett hatását. Az L-karnitin (4-N-trimetil-
hidroxi-vajsav) a májban és a vesében metioninból és 
lizinből szintetizálódó aminosavszármazék. A kutatók 
számos egyéb élettanilag igen fontos hatását mutatták ki, 
például az idegrendszer és a szívizom megfelelő 
működésének fenntartásában is létfontosságú szerepe 
van. Az L-karnitin legfőbb szerepe a zsíranyagcseréhez 
kapcsolódik, mivel részt vesz a zsírsavak elégetésében 
és a sejtek membránjának védelmében. A zsírsavak 
oxidációja a mitokondriumokban (a sejtek 
energiaközponjaiban) az energiatermelés egyik 
legfontosabb forrása a szervezetben. Az L-karnitin segít a 
zsírok energiává alakításában, a mitokondrium 
membránjában elhelyezkedve a hosszú szénláncú zsírok 
mitokondriumba szállításának legfontosabb eleme. Az L-
karnitin ezen kívül kapcsolatba lép a sejtek 
membránjával, véd az oxidatív stressz ellen és számos 
létfontosságú fehérje membránba épülésében is részt 
vesz.
  Az L-karnitin-kiegészítést az emelt szintű zsírtartalom 
mellett elsősorban a hosszú ideig tartó megerőltető 
sportot vagy munkát (pl. szánhúzó kutya) végző állatok 
takarmányában alkalmazzák, így az állat a takarmányban 
lévő zsírokat jobban tudja hasznosítani. Az L-karnitint 
legnagyobb mennyiségben a vörös húsok tartalmazzák: 
birka, kecske, juh, sertés. 

 Taurin: A taurin egy nem-fehérjeépítő aminosav, 1824-
ben fedezték fel az epesavak hidrolízistermékeinek 
vizsgálata során. Tehát (mint az epesavaknak általában) 
nagy szerepe van a zsírok emésztésében, és a zsírban 
oldódó vitaminok hasznosításában. A taurin neve is 
onnan származik, hogy kezdetben ökörepéből állították 
elő. A szervezet kéntartalmú aminosavakból (cisztein, 
metionin) szintetizálja. Élettani hatása még csak részben 
ismert. Szerepet játszik a sejtmembránokon keresztül 
történő kalciumáramlás szabályozásában, egyes 
szövetek (pl. szívizom) normális működésében.  A taurin 
az inzulinhoz hasonlóan elősegíti a glükóz és az 
aminosavak sejtekbe áramlását ezáltal nő a fizikai 
teljesítőképesség, csökken a vércukorszint. A taurinnak 
antioxidáns hatása is van.

Értékes anyagok 
és szerepük

 A társállatok táplálásában a taurinnak a macskák 
számára van kiemelt jelentősége, mivel a macska 
szervezete nem állít elő a szükségletnek megfelelő 
mennyiséget. A taurin a macskák esetében 
nélkülözhetetlen, az elégtelen bevitel súlyos 
hiánybetegségekkel jár, mint például hasnyálmirigy-
problémák, vakság vagy szívelégtelenség. Taurin hiány 
csökkent bevitel, csökkent felszívás, vagy fokozott 
vesztés esetén alakulhat ki, de közülük az első eset a 
leggyakoribb. Ezért fokozottan figyelni kell a macskák 
étrendjének összeállítására: a tej, hús, tojás nagy 
mennyiségben tartalmaz taurint, míg a növényi fehérjék 
egyáltalán nem.

  Dokozahexaénsav (DHA): A kölyökkutya fejlődésében 
kritikus szerepet játszik az étrend. A DHA 
(dokozahexaénsav) az omega-3 zsírsavak közé tartozó 
hosszú láncú zsírsav, így a kutya táplálékában is 
létfontosságú összetevő. Az erre irányuló kísérletek azt 
igazolták, hogy a dokozahexaénsavban gazdag táplálék 
etetése a szuka vemhessége, a szoptatás és a kölyök 
választás előtti fejlődése során javította a retina 
(recehártya) aktivitását és a kutya képezhetőségét. A 
DHA előnyei a vemhes szukán keresztül hatnak a 
kölyökre, elősegítve a fejlődést. A DHA létfontosságú 
összetevő a kutya központi idegrendszerének és 
szemének fejlődésében is. Ezen szervek fejlődése a 
születést követő 60 napon belül lezajlik, ezután következik 
a bébitápról (választás előtt) kölyöktápra (választás után) 
való átállás ideális időpontja. A kutatások során azt is 
megfigyelték, hogy a DHA-ban gazdag táplálékot 
fogyasztó kölyökkutyák kiképzése jóval könnyebb volt, 
mint a DHA-ban szegény táplálékot fogyasztó kölykök 
esetében. 
 A DHA az agyban a legnagyobb koncentrációban 
megtalálható zsírsav, ezért nem csak kölyökkorban, 
hanem később is igen fontos a megfelelő DHA-ellátás. A 
dokozahexaénsav a szem ideghártyájának is alkotója, a 
képek agy felé történő továbbításában részt vevő fehérjét 
(rodopszin) aktiválja. A DHA csökkenti a vérben a 
triglicerid szintet, ezáltal csökkenti a szívbetegségek 
előfordulási kockázatát, emellett gyulladáscsökkentő 
hatása is van. Elsősorban halak és más tengeri élőlények 
tartalmaznak DHA-t. Kisebb mennyiségben 
tejtermékekben is megtalálható.
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