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SPECIFIC® DIETY A KRMIVA PRO  
PODPORU LÉČBY PANKREATITIDY

BÍLKOVINY

ÚLOHA OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN

Omega-3 mastné kyseliny podporují léčbu pankreatitidy:

 y Hyperlipidémie je rizikovým faktorem pankreatitidy. 
Omega 3 mastné kyseliny pomáhají udržovat normální 
sérové hladiny triglyceridů a lipoproteinů s nízkou hustotou 
(Backes at al. 2016, Karalis 2017, Stroes et al. 2018);

 y Zánětlivé cytokiny hrají důležitou roli v patogenezi 
pankreatitidy a mohou dokonce způsobit systémový zánět. 
Omega-3 mastné kyseliny přirozeně podporují protizánětlivý 
proces;

 y Zvýšené hladiny CCK indukují uvolňování Ca2+ a také zvýšení 
intracelulárního Ca2+. Dlouhodobé zvýšení buněčného 
Ca2+ může nakonec vést k aktivaci zymogenu a předčasné 
aktivaci trávicích enzymů, autodigesci, poškození acinárních 
buněk zánětem a k jejich smrti. Omega-3 mastné kyseliny 
DHA snižují množství regulátorů uvolňujících Ca2+ (Kim et al. 
2019).

SPRÁVNÁ VÝŽIVA  
A ZDRAVÍ ZVÍŘAT

ÚLOHA HLADIN TUKŮ A BÍLKOVIN 

Nutriční podpora pankreatitidy vyžaduje úpravy hladin jak 
tuků, tak bílkovin.

Příliš vysoká hladina tuků a bílkovin ve stravě vede k:

 y Hyperstimulace pankreatu nadměrným uvolňováním 
cholecystokininu (CCK);

 y Acinární buňky psů krmených dietou s vysokým obsahem 
tuků jsou citlivější na poškození způsobené žlučí a trypsinem 
(Haig et al. 1970).

DOPORUČENÉ HLADINY  
TUKŮ A BÍLKOVIN 

DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU PACIENTŮ S PANKREATITIDOU  
A DALŠÍ SOUBĚŽNOU DIAGNÓZOU
Přítomnost několika souběžných diagnóz vyžaduje diety, které splňují nutriční podmínky pro obě nemoci - tedy pankreatitidu a druhou, 
souběžnou diagnózu.

Veterinární krmiva a diety

 DM = SUŠINA 

BÍLKOVINY

TUKY

TUKY

(sušina)

(sušina)
v případě souběhu 

hyperlipidémie nebo
těžké obezity

v případě souběhu 
hyperlipidémie nebo

těžké obezity

Druhá diagnóza Doplňující požadavky na výživu

Hyperlipidémie Ještě nižší hladina tuků ve stravě pod 10% DM a/nebo vysoká hladina omega-3 mastných kyselin

Obezita Nízká hladina tuků a nízká hustota energie

Cukrovka (diabetes mellitus) Diety s nízkým obsahem sacharidů nebo s vysokým obsahem vlákniny a komplexními sacharidy

Exokrinní pankr. insuficience (EPI) Vysoce stravitelné diety

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) Vysoce stravitelné, hypoalergenní diety, nejlépe se zvýšeným obsahem omega-3 mastných kyselin

Potravní intolerance Hypoalergenní diety
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SPECIFIC DIETS FOR THE MANAGEMENT OF PANCREATITIS  
AND CONCURRENT CONDITIONS

1 The following SPECIFIC diets meet the recommended dietary protein and fat levels for support of pancreatitis: CPD-XL, CXD, CGD, CDD, CDD-HY, CID, CIW, CJD, CΩW-HY,  
CRD-2; FND, FXD, FQD-F, FCD-L, FDD-HY, FΩD-HY, FRD, FRW. The diets in the above table are the most common recommendation.  

General recommendation for SPECIFIC diets for the management of pancreatitis

DOGS CATS Characteristics1

Adult

CID 
CIW 
CDD-HY 
CΩW-HY

FDD-HY 
FΩD-HY 
FXD

Fat levels  
10-15% DM 
 
Protein levels  
15-30% DM (dogs)  
30-45% DM (cats)Juvenile - still growing

CID 
CIW 
CPD-XL 
CDD-HY 
CΩW-HY

FDD-HY 
FΩD-HY 
FND

Dechra Veterinary Products | Sansaw Business Park | Hadnall | Shrewsbury | Shropshire | SY4 4AS | United Kingdom | T: +44 (0) 1939 211200 | E: info.uk@dechra.com

SPECIFIC Diets for the management of both pancreatitis and concurrent conditions

DOGS CATS Additional characteristics

Hyperlipidemia
CRD-2* 
CGD* 
CΩW-HY**

FRD* 
FΩD-HY**

*fat level <10% DM
** High omega-3 fatty acid levels  

maintaining normal plasma  
triglyceride levels

Obesity CRD-2*
FRD*
FRW

*fat level <10% DM

Diabetes Mellitus
CED-DM*
CRD-2**

FED-DM*
FRD**
FRW

* protein level > 30% for CED-DM  
and > 45% for FED-DM, but due  
to low fat and carbohydrate level 
recommended for dogs and cats  
with pancreatitis and concurrent 
diabetes mellitus

**fat level <10% DM

Exocrine pancreas  
insufficiency

CID 
CIW
CDD
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY

High digestibility

IBD and Triaditis (cats) CΩW-HY FΩD-HY
Highly digestible, hypoallergenic  
diets with high level of omega-3 fatty 
acids

Food Allergy
CDD
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY

Hypoallergenic diets

Obecná doporučení, kterou dietu nebo krmivo SPECIFIC® vybrat tak, aby byly součástí léčby pankreatitidy

PSI KOČKY Charakteristiky1

Dospělí

CID
CIW
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY3

FXD
Hladina tuků
10-15% DM

Hladina bílkovin
15-30% DM (psi)
30-45% DM (kočky)Mladí - stále v růstu

CID
CIW
CPD-XL
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY3

FND

SPECIFIC® veterinární diety a krmiva vhodné pro pacienty s oběma typy PANKREATITIDY a jejich charakteristiky

PSI KOČKY Doplňující charakteristiky

Hyperlipidémie
CRD 2
CGD
CΩW-HY**

FRD*
FΩD-HY**3

* hladina tuků <10% DM

** Vysoká hladina omega-3 mastných 
kyselin udržující normální hladinu 
triglyceridů v plazmě 

Obezita CRD 2* FRD*
FRW * hladina tuků <10% DM

Cukrovka (diabetes mellitus) CED-DM*
CRD 2**

FED-DM*
FRD**
FRW

* hladina bílkovin > 30% nabízí dieta pro 
psy CED-DM a > 45% dieta pro kočky 
FED-DM (zatím v CZ/SK nedostupná), 
zároveň mají obě tyto diety velmi 
nízké hladiny tuků a sacharidů 
a jsou tedy vhodné pro psy a kočky 
s pankreatitidou a souběžnou 
cukrovkou (diabetes mellitus)

** hladina tuků <10% DM

EPI - Exokrinní pankreatická 
insuficience 

CID
CIW
CDD
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY3 Vysoká stravitelnost

IBD a triaditida (kočky)2 CΩW-HY FΩD-HY3
Vysoce stravitelné, hypoalergenní
diety s vysokým obsahem omega-3 
mastných kyselin kyseliny

Potravní alergie
CDD
CDD-HY
CΩW-HY

FDD-HY
FΩD-HY3 Hypoalergenní diety

1 Následující diety a krmiva SPECIFIC® splňují doporučené hladiny bílkovin a tuků v potravě na podporu pankreatitidy: CPD-XL, CXD, CGD, CDD, CDD-HY, CID, CIW, CJD, CΩW-HY, 
CRD-2; FND, FXD, FCD-L, FDD-HY, FΩD-HY, FΩW-HY, FED-DM, FRD, FRW. Nejčastěji doporučovanými jsou diety ve výše uvedené tabulce.

2 Felinní triaditida je syndrom sestávající ze souběžně probíhajících onemocnění: cholangitidy, pankreatitidy a zánětlivého střevního onemocnění (IBD). Doposud nebyla dostatečně 
objasněna specifická příčina ani proměnlivá povaha vztahů mezi těmito onemocněními.

3 Tato kočičí dieta ve formě granulí není v CZ/SK zatím dostupná, ale je možné použít formu konzervy FΩW-HY

Reference: 

www.specificdiet.cz


