
fii vzniku akutní
pankreatitidy hraje
hlavní roli aktivace

trávicích enzymÛ uvnitfi
pankreatu (slinivky bfii‰ní)
a následná autodigesce
(natravování) bunûk
panktreatu. Bezprostfiední
pfiíãina této aktivace zÛstává
vût‰inou neznámá. Jednou
z moÏností je náhl˘ pfiíjem
nadmûrného mnoÏství tuku
v krmné dávce, pfiípadnû
bílkovin po pfiedchozím
hladovûní nebo náhlá zmûna
kvality krmiva z nevyváÏené
krmné dávky pfiipravené ze
sacharidov˘ch komponent 
na plnohodnotnou stravu
obsahující vysoké mnoÏství
kvalitní bílkoviny ãi
nadmûrn˘ pfiíjem kvalitního
plnohodnotného krmiva.

Pankreas má
v organismu 
dvû funkce:
1. produkce inzulinu - klíãov˘
pro regulaci metabolismu

sacharidÛ v organismu. 
2. produkce pankreatické
‰Èávy - slouÏí pro chemické
zpracování jednotliv˘ch 
Ïivin, ‰tûpí základní
vysokomolekulární
energetické Ïiviny na
vyuÏitelnou formu 
pro organismus.
Kromû anorganick˘ch látek
(Na2CO3, K, Cl, Na, Ca,
HCO3, Zn aj.) a organick˘ch
látek (albuminy, globuliny,
mucin, cholesterol, lipoidy)
obsahuje trávicí enzymy
(trypsin, chymotrypsin,
amyláza, lipáza,
cholesterolesteráza,
peptidázy, elastáza,
ribonukleáza,
deoxiribonukleáza), které 
jsou nejdÛleÏitûj‰í sloÏkou
pankreatické ‰Èávy. 

Vznik akutní
pankreatitis:
Akutní pankreatitida 
mÛÏe mít nûkolik pfiíãin:
1. operaãní zákrok v dutinû

bfii‰ní - pfii operaci dutiny
bfii‰ní pfii manipulaci
s bfii‰ními orgány (byÈ velmi
‰etrné) mÛÏe dojít
k podráÏdûní slinivky bfii‰ní,
2. trauma dutiny bfii‰ní 
- (napfi. autoúraz, tup˘ 
náraz do bfiicha),
3. infekãní agens - nûkteré
bakterie, které se mnoÏí 
za nepfiístupu vzduchu, 
se mohou podílet na 
vzniku zánûtlivého 
procesu na slinivce,
4. onemocnûní 
ledvin (urémie),
5. endotoxémie - produkce
toxinÛ nûkter˘ch bakterií
mÛÏe negativnû ovlivnit
funkci slinivky bfii‰ní, 
6. aplikace nûkter˘ch
léãiv˘ch pfiípravkÛ - léãiva by
mûl vÏdy aplikovat veterinární
lékafi, samoléãitelství mÛÏe
v nûkter˘ch pfiípadech
po‰kodit zdraví zvífiete,
7. zv˘‰ená produkce
hormonÛ nadledvinek
(hyperadrenokorticismus),

8. dietetologická chyba:
a. v poslední dobû se
objevují pfiípady, kdy majitel
dlouhodobû podává zvífieti
nekvalitní krmiva (buì doma
pfiipravované krmné dávky,
nebo prÛmyslovû vyrábûná
krmiva), která obsahují
pfieváÏnû sacharidovou
sloÏku (velké mnoÏství
obilovin) a ze dne na den
zmûní tuto krmnou dávku na
krmivo s vysok˘m obsahem
bílkovin a tukÛ oproti
pfiede‰lé krmné dávce, byÈ 
se jedná o kvalitativnû
plnohodnotné krmivo,
b. ve snaze tzv. „pfiilep‰it
zvífieti", pfiedev‰ím v období
svátkÛ, dopfieje zvífieti velkou
dávku plnohodnotného
krmiva v adlibitním
mnoÏství, nebo pouÏije
krmivo absolutnû nevhodné
pro v˘Ïivu psa, pfiiãemÏ na
tak velk˘ jednorázov˘ pfiísun
bílkovin a tukÛ není trávicí
trakt pfiipraven˘. Velk˘m
ne‰varem v chovatelské
vefiejnosti psÛ men‰ích
plemen je pouÏívání krmiv
urãen˘ch pro koãky
s tvrzením, Ïe jsou granule
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ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ PSŮ
- akutní pankreatitida
Akutní pankreatitida je zánûtlivé onemocnûní pankreatu.
Literární prameny uvádûjí nejãastûj‰í v˘skyt u obézních zvífiat
stfiedního a vy‰‰ího vûku, v souãasné dobû se v‰ak vyskytuje
i u zvífiat v optimální kondici a niÏ‰ích vûkov˘ch kategorií.
âastûj‰ími pacienty b˘vají psi men‰ích plemen.

P Pfiíznaky
onemocnûní:
Klinické pfiíznaky pfii akutní
pankreatitidû jsou velmi
rÛznorodé, od mírn˘ch aÏ 
po rozvoj ‰okového stavu
organismu. U tohoto
onemocnûní mÛÏe dojít ve velmi
krátké dobû k mnohoãetn˘m
orgánov˘m selháním aÏ k exitu
zvífiete. Charakteristick˘m
klinick˘m pfiíznakem je náhl˘
nástup zmûn, v lékafiské praxi
oznaãovan˘ termínem tzv.
akutní bfiicho.
Mezi nejãastûj‰í klinické
pfiíznaky patfií:
● apatie, nechutenství,
zvracení, dehydratace,
● prÛjem (nûkdy s pfiímûsí
krve) nebo naopak zácpa,
● horeãka,
● bolestivost bfiicha na palpaci
v oblasti Ïaludku, 
● plynatost stfiev, zpomalení
stfievní peristaltiky,
● zaujímání 
nahrbeného postoje,
● v nûkter˘ch pfiípadech
ikterus (naÏloutlé aÏ Ïluté
zbarvení sliznic), v tûÏk˘ch
pfiípadech ‰ok, selhání ledvin.
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malé a psi je nejlépe pfiijímají.
Samozfiejmû Ïe si pes ve
vût‰inû pfiípadÛ vezme
nabízené krmivo pro 
koãky, neboÈ tato krmiva
obsahují vût‰í koncentraci
bílkovin a tukÛ oproti
krmivÛm psím a jsou 
pachovû zajímavûj‰í (koãky
jsou velmi mlsné). DÛvodem
je to, Ïe koãky potfiebují 
pro svoji v˘Ïivu krmiva
koncentrovaná, s vy‰‰ím
obsahem tukÛ a niÏ‰ím
obsahem sacharidÛ, vzhledem
k jejich specifickému
metabolismu cukrÛ. 

Terapeutick˘ postup
u pacienta s akutní
pankreatitis:
Cílem terapie je udrÏení
odpovídající hladiny 
tekutin v organismu, 
sníÏení sekrece pankreatické
‰Èávy, zmírnûní bolesti.
1. dostateãná hydratace
(zavodnûní organismu),

2. hladovka - cca 24 aÏ 72
hodin, záleÏí na odezvû
pacienta,
3. podávání nízkotuãné 
diety - nízkotuãná dieta 
je charakterizována 

nízk˘m obsahem tukÛ
a vlákniny, vysok˘m
obsahem lehce straviteln˘ch
sacharidÛ, stfiedním 
obsahem kvalitních bílkovin
a pfiedev‰ím vysokou
stravitelností. Musí mít
optimální pomûr Omega 6
a Omega 3 mastn˘ch kyselin
(5 - 10 : 1), zv˘‰en˘ obsah
vitaminu E a vitaminu B 12.
U nûkter˘ch pacientÛ po
prodûlané akutní pankreatitis

mÛÏe b˘t dietoterapie
doÏivotní záleÏitostí.
Minimální doba podávání
nízkotuãné diety je 3 mûsíce.
4. analgetika, pfiípravky
zamezující zvracení,
v nûkter˘ch pfiípadech
antibiotika,
5. suplementace (doplÀování)
pankreatick˘ch enzymÛ -
nûkteré vûdecké publikace
uvádûjí, Ïe perorální aplikace
pankreatick˘ch enzymÛ
zmírÀuje bolestivost 
dutiny bfii‰ní. Lze je podávat
pouze u zvífiat, která 
sama pfiijímají potravu.

Závûrem
Závûrem lze konstatovat, Ïe
akutní pankreatitis je velmi
závaÏné onemocnûní
vznikající ve velmi krátké
dobû a pfii nedostateãné
intenzivní péãi o pacienta
mÛÏe dojít i k exitu zvífiete.
Majitelé zvífiat by mûli
pouÏívat k v˘Ïivû zvífiat

kvalitní krmiva urãená 
pro dan˘ druh a vûkovou
kategorii. Velikost krmné
dávky by mûla odpovídat
doporuãení v˘robce. Velmi
obezfietní bychom mûli b˘t
pfii zmûnû jednoho druhu
krmiva na jin˘. Je nutné 
vÏdy uplatÀovat zpÛsob
postupného zafiazování
nového typu krmiva po dobu
cca 7 dní. Principem je
postupné sniÏování
hmotnostního podílu staré
krmné dávky a zvy‰ování
podílu nového krmiva. 
Náhlá kvalitativní
i kvantitativní zmûna krmiva -
tzv. „pfiilep‰ení“ - mÛÏe
zpÛsobit u psa trávicí
poruchu, nûkdy i s fatálním
koncem. Kvalitní
a odpovídající v˘Ïiva je alfou
a omegou dobrého
zdravotního stavu zvífiete
a dobré kondice.

MVDr. Jan Vaic
jan.vaic@worldonline.cz
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Diagnostika:
K diagnostice akutní
pankreatitis se pouÏívá
rentgenologické vy‰etfiení,
sonografické vy‰etfiení
a vy‰etfiení krve.
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