
enasycené mastné kyseliny, které jsou
pro zdraví prospû‰né, si organismus
není sám schopen vytvofiit – jsou
esenciálními Ïivinami podobnû jako

esenciální aminokyseliny, a musí je proto pfiijí-
mat dennû potravou. Jedná se o dvû nenasyce-
né mastné kyseliny – linolovou a alfalinoleno-
vou. Z linolové si organismus vytváfií kyselinu
gamalinolenovou, arachidonovou a skupinu
nenasycen˘ch mastn˘ch kyselin, které naz˘vá-
me Omega 6. Z alfalinolenové kyseliny si tvofií
nenasycené mastné kyseliny Omega 3, kyselinu
eikosapentenovou a dekosahexenovou.
Omega 3 mastné kyseliny Ïivoãi‰ného pÛvodu
jsou kyselina eikosapentanová (EPA) a kyselina
dokosahexanová (DHA), které se pfiímo nachá-
zejí v rybách, a to pfiedev‰ím mofisk˘ch,
a fiasách. V literatufie uvádûné údaje o obsahu
Omega 3 mastn˘ch kyselin v rybách udávají
hodnoty v g/100g slaneãek 3,0; makrela 2,5;
losos 1,6; pstruh 0,5.
Omega 3 mastné kyseliny rostlinného pÛvodu
– kyselina alfalinolenová (ALA) – se nejvíce
vyskytují v oleji ze lnûného semínka, listové
zeleninû, sójov˘ch bobech.
Omega 6 mastné kyseliny se vyskytují pfiede-
v‰ím v obilovinách, mase a semenech vût‰iny
rostlin. Zatímco Omega 6 mastn˘ch kyselin je
v potravû obecnû dostatek, zajistit dostatek
Omega 3 mastn˘ch kyselin je obecnû problé-
mem.
Nejvût‰í problém nedostatku DHA a EPA spoãí-
vá v tom, Ïe pfiímo jsou jen v rybách a rybích
tucích a fiasách. 
Stejnû tak jako je dÛleÏit˘ obsah tûchto esen-
ciálních mastn˘ch kyselin v potravû, je dÛleÏi-
t˘ i jejich vzájemn˘ pomûr. Na kaÏd˘ pfiijat˘
gram Omega 3 mastn˘ch kyselin by mûlo b˘t
organismu dodáno 5 gramÛ Omega 6 mast-
n˘ch kyselin. Konzumace tuãného ãerveného
masa zvífiat krmen˘ch obilím s vysok˘m obsa-
hem Omega 6 mastn˘ch kyselin roz‰ifiuje
doporuãen˘ pomûr 1 : 5 ne 1 : 10 a více.
Konzumace ryb a rybích olejÛ poskytuje orga-
nismu pfiímo kyselinu eikosapentanovou
a dokosahexanovou. Proto bychom pfii v˘Ïivû
mûli upfiednostnit stravu, kde ãást proteinÛ je
tvofiena proteiny z ryb a ãást tuku tvofieno
rybím olejem.
Tato skuteãnost je velmi dÛleÏitá. Z kyseliny
alfalinolenové vzniká v organismu EPA a DHA,
coÏ jsou prekurzory eikosanoidÛ, které pÛsobí
protizánûtlivû, protitromboticky. Z kyseliny
linolové se vytváfií kyselina arachidonová, kte-
rá je prekurzorem odli‰né skupiny eikosanoi-
dÛ, jeÏ pÛsobí prozánûtlivû a protromboticky.
Kyselina alfalinolenová a kyselina linolová vyu-
Ïívají k syntéze sv˘ch mastn˘ch kyselin EPA,
DHA a kyseliny arachidonové stejn˘ enzyma-
tick˘ systém a bojují o nûj.
Konzumací ryb a rybích olejÛ se organismus
vyhnul tomuto nev˘hodnému soupefiení o en-
zymy, které je nutné pfii pfiemûnû kyseliny alfa-
linolenové na eikosapentanovou. Firma PRO-
PAC v krmivech Earthorn HOLISTIC fie‰í tento
problém masem a tukem ze slaneãkÛ.
U v‰ech ostatních formulí krmiv PROPAC je
zdrojem dÛleÏit˘ch mastn˘ch kyselin Omega 3
svalovina z drÛbeÏího masa. Lze tak potvrdit,

Ïe superprémiová krmiva zn. PROPAC zaji‰Èují
dostateãn˘ pfiísun mastn˘ch kyselin Omega 6
a Omega 3 a to v doporuãeném pomûru.
Nepomûr obou skupin mastn˘ch kyselin, pfie-
vaha Omega 6 nad Omega 3 mastn˘mi kyseli-
nami, se povaÏuje za faktor zvy‰ující riziko
onemocnûní srdce, cév a zánûtliv˘ch onemoc-
nûní pfiedev‰ím kloubÛ a bolestivost svalstva,
zv˘‰enou unavitelnost a sníÏenou regeneraci
po námaze.
Pokusy na krysách krmen˘ch krmivem s vyso-
k˘m obsahem tukÛ, z nichÏ první skupinû byly
podávány tuky pfieváÏnû s obsahem Omega 6
kyselin a druhé skupinû byly podávány tuky
pfieváÏnû s obsahem Omega 3 kyselin pfii stej-
né energetické hodnotû, pfiib˘valy krysy první
skupiny na váze rychleji. Krmivo s pfiebytkem
Omega 6 mastn˘ch kyselin podporovalo
u tûchto zvífiat sklony k obezitû.
V krmné dávce musíme tedy zajistit nejen
správné tuky, ale i se správn˘m pomûrem Ome-
ga 3 a Omega 6 mastn˘ch kyselin.
Nedostatek Omega 3 mastn˘ch kyselin se pro-
jevuje viditelnû hlavnû na kÛÏi a srsti – zánûty
kÛÏe, suchá kÛÏe – alergické koÏní projevy

doprovázené ãasto svûdûním, línavost srsti.
EPA tlumí zánûtlivou reakci v kÛÏi produkcí
protizánûtliv˘ch eikosanoidÛ. 
Omega 3 nenasycené mastné kyseliny sniÏují
riziko onemocnûní srdce a cév, sniÏují sráÏli-
vost krve a tím usnadÀují její prÛtok krevním
fieãi‰tûm, potlaãují zánûty kloubÛ. 
Zvlá‰tû dÛleÏit˘ je vliv DHA (kyseliny dokosa-
hexanové) na v˘voj mozku a sítnice u v‰ech
savcÛ vãetnû ‰tûÀat a koÈat. DHA je dÛleÏitá
stavební sloÏka nervov˘ch a sítnicov˘ch struk-
tur nejen v prÛbûhu nitrodûloÏního v˘voje, ale
i po narození. Proto je i z tûchto dÛvodÛ správ-
né zastoupení esenciálních mastn˘ch kyselin
u bfiezích zvífiat velmi dÛleÏité a proto napfií-
klad firma PROPAC do krmiva pro ‰tûÀata
a koÈata dodává pfiímo DHA.
Pfii v˘bûru krmiv bychom mûli respektovat
nejenom vûk zvífiete, fyziologick˘ stav organis-
mu (napfiíklad bfiezost), nároky, které na zvífie
klademe, ale u v‰ech kategorií bez rozdílu
respektovat nároky organismu na‰eho zvífiete,
na které pÛsobí civilizaãní faktory se v‰emi
negativními dÛsledky stejnû jako na nás.

MVDr. Jan ·molík 
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Mastné kyseliny

Význam Omega 3 a Omega 6 mastných
kyselin pro výživu psa a kočky
Psi a koãky potfiebují pro svÛj zdrav˘ v˘voj kromû bílkovin
a uhlohydrátÛ i tuky. Tuky jsou sloÏeny z glycerolu a rÛzn˘ch
mastn˘ch kyselin a právû jejich zastoupení zcela zásadním
zpÛsobem rozhoduje o kvalitû tuku. Mastné kyseliny 
se dûlí podle typu vazby na nasycené a nenasycené. 
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