
linivka bfii‰ní toho
zvládne hodnû. Vysílá
trávicí ‰Èávy obsahující

fermenty do tenkého stfieva
a tak se podílí na trávení
tukÛ a cukrÛ. ZároveÀ
Langerhansovy ostrÛvky,
které jsou v ní umístûné,
produkují oba hormony,
inzulin a glukagon, které
jsou pfiedávány pfiímo do
krevního obûhu. Inzulin
a glukagon - ve spolupráci
s játry - zodpovídají za
hladinu cukru v krvi. Cukr je
také dÛleÏit˘m dodavatelem

energie, kter˘ mimo jiné
ovlivÀuje v˘voj tûlesného
tepla. Pokud není v pofiádku
hospodafiení s cukry, mÛÏe
propuknout obávaná
cukrovka (diabetes mellitus).

Diabetes mellitus
vût‰ina majitelÛ psÛ vÛbec
nerozpozná. Pfiitom se 
toto onemocnûní projevuje
ve vût‰inû pfiípadÛ
charakteristick˘mi
symptomy:
● permanentnû narÛstající
pocit Ïíznû (polydipsie), 

● ãasté moãení (polyurie),
● svûtlá barva moãi; moã
obsahuje více glukózy
(glukosurie) - zkou‰ka

testovacími prouÏky,
● zv˘‰ená chuÈ k jídlu,
● pfiib˘vání na váze,
● v pozdûj‰ích stadiích
následuje hubnutí pacienta, 
● vystupující bfiicho
(vodnatelnost), 
● zakalení ãoãek na 
obou oãích (glaukom, 
zelen˘ zákal),
● oslepnutí,
● vystupující oãi (zv˘‰ené
nebezpeãí zranûní rohovky),
● noãní neklid,
● sípavé nafiíkání 
v dÛsledku bolestí,
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V‰echno zaãíná slinivkou bfii‰ní

Trpí váš pes cukrovkou? 
Slinivka bfii‰ní (pankreas) je velmi senzitivní orgán, kter˘ nanejv˘‰ citlivû reaguje
na kaÏdou formu podráÏdûní z okolí. K jejím siln˘m stránkám patfií také flexibilita
a schopnost rychlé reakce. Bûhem velmi krátké doby reaguje na individuální 
vlivy a tímto zpÛsobem zabraÀuje nebezpeãnému unikání tûlesné energie.

S

Obvazy jsou star˘m domácím
prostfiedkem a pfii léãbû
onemocnûní slinivky 
bfii‰ní pÛsobí efektivnû

Pfii poruchách
slinivky bfii‰ní
je nezbytné
omezit denní
penzum
pohybu psa
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● ka‰el,
● vlhnoucí ekzémy na
podbfii‰ku a na vnitfiní 
plo‰e stehen,
● nápadná pfiítulnost.

Léãebná opatfiení
Léãba takzvané cukrovky 
se zamûfiuje na cílenou
podporu slinivky bfii‰ní
a snaÏí se regulativnû
zasahovat do hospodafiení
s hormony, které bylo
vyvedeno z rovnováhy.
V úvahu pfiicházejí
následující alternativy
z oboru pfiírodní medicíny: 
● âaj z borÛvkového listí,
které obsahuje úãinné
komponenty podobné
inzulinu. Proto sniÏuje
hladinu cukru a glukagonu
v krvi a pouÏívá se jako
pfiírodní prostfiedek pfii 
léãbû diabetes mellitus. 
Psi dostávají ‰álek dennû. 
● Podobné úãinky jako
borÛvãí by mûly mít extrakt
z listÛ gingko biloba
(trebonin), kvûty ãerného
bezu, fiefiicha potoãní,
jitrocel, bodlák jakoÏ i olej
z paraofiechÛ a bodlákÛ.
● ·alvûjov˘ ãaj se rovnûÏ
pouÏívá v rámci pfiírodní
léãby diabetes mellitus:
nûkteré jeho látky stimulují
zóny Langerhansov˘ch
ostrÛvkÛ, které jsou
zodpovûdné za produkci
hormonÛ. Tímto zpÛsobem
se úãinnû reguluje pomûr
inzulinu a glukagonu v krvi.
● Z oblasti aromaterapie lze
zkusit éterické oleje, jako
jsou majoránka, tymián,
levandule, jojoba
a chryzantéma.
● Dále pfiírodní léãitelé
doporuãují bylinné masáÏe
v pupeãní oblasti. Za tímto
úãelem jsou pouÏívány 
oleje z majoránky, tymiánu,
chryzantémy nebo
z karafiátÛ. 
- Funkce slinivky bfii‰ní mÛÏe
b˘t v˘raznû stimulována také
cílen˘m pÛsobením na dálku.

·etfiící strava
Bûhem léãby by psi trpící
cukrovkou nemûli b˘t
vystavováni pfiehnané tûlesné

námaze, aby se u nich
nezvy‰ovala spotfieba energie
a tím se nestupÀovaly nároky
na v˘kon oslabené slinivky
bfii‰ní. Navíc by se mûli
vystfiíhat kaÏdého
psychického rozru‰ení.
Teprve postupnû, krok za
krokem, lze psy zaãít znovu
více zatûÏovat. Diabetes
mellitus vyÏaduje také
pfiemûnu psího jídelníãku. Je
tfieba podávat ‰etfiící stravu.
Velmi vhodné je libové maso
(napfiíklad telecí), skopové
a také rybí, psi vût‰inou velmi
dobfie sná‰ejí také v˘robky ze
sóji (tofu), ‰paldové p‰enice,
r˘Ïi natural, bramborovou
nebo kukufiiãnou ka‰i.
Vhodné pro ‰etfiící stravu se

zdají b˘t i du‰ená mrkev
nebo cukrová fiepa. 

Zánût slinivky bfii‰ní
Zánût slinivky bfii‰ní se
oznaãuje jako pankreatitida.
Zpravidla se zde jedná
o neinfekãní onemocnûní,
které se v‰ak pfiíleÏitostnû
mÛÏe objevit jako prÛvodní
jev jin˘ch onemocnûní.
K faktorÛm, které mohou
onemocnûní spustit, patfií
zánûty v oblasti jater nebo
tenkého stfieva. V‰echny tyto
tfii oblasti jsou spolu od
pfiírody tûsnû spjaty.  
Zánût slinivky mÛÏe probíhat
akutnû nebo chronicky.
Akutní stadium probíhá
zpravidla náhle a mÛÏe 
nab˘t neãekan˘ch rozmûrÛ. 

Léãba
„Terapie zánûtÛ slinivky
zaãíná zmûnou jídelníãku, 
jak jsme to jiÏ popsali dfiíve.
Jídla pfiirozenû mÛÏeme
okofienit trochou kerblíku,
koriandru nebo máty,“ fiíká
pfiírodní léãitel.
Dále doporuãuje podávání
bylinkov˘ch ãajÛ z kofiene
hofice, zemûÏluãi, ãekanky
nebo ze ‰alvûjového listí.
Z oblasti fytoterapie
pfiicházejí v úvahu smetanka
lékafiská, fiepík, fiebfiíãek,
pfiesliãka, kofien andûliky,
pelynûk a kofien kru‰iny. 
Pomoci pfii léãbû pfiirozenû
mohou i homeopatické
prostfiedky:
● Podophyllum D6 by mûlo
postavit na nohy psy, jimÏ 
se vede ‰patnû zvlá‰tû po
vyprázdnûní (trusu). Jazyk
postiÏen˘ch zvífiat je potaÏen

‰edû. Aplikace tepla b˘vá
pfiijímána s povdûkem.
● Hedera helix D4 údajnû
dokáÏe zlep‰it celkov˘
zdravotní stav. Pocit pohody
zlep‰uje také ãerstv˘ vzduch
a pfiijímání potravy. 
● Muco kapky do krku mají
povzbuzovat tvorbu enzymÛ
a jejich aktivitu. TotéÏ platí
pro preparáty Terrakraft
a Pankreon. Máme zde na
mysli Pankreas suis injeel
(Heel), kter˘ se má podávat
dvakrát t˘dnû (vÏdy 
ãtvrtina ampule).
● Z oblasti léãby Bachov˘mi
kvûty pfiichází v úvahu Holly.
Holly pr˘ má schopnost
mírnit zánûtlivé procesy
a otevírat „kanály
porozumûní a lásky". Na
poãátku terapie by se mûly
nûkolikrát dennû podávat
kapky první pomoci (Rescue
- Remedy, Notfalltropfen).
Také je moÏno pokusit se je
vmasírovat v oblasti pupku.
● Léãbu mÛÏe podpofiit
i terapie barvami. 
● Kdo vûfií na terapii
prostfiednictvím drah˘ch
kamenÛ, ten by se mûl drÏet
jantaru nebo citrinu. Pfii
chronickém prÛbûhu
onemocnûní se dává
pfiednost vápenci.
● Nûktefií psi velmi
pozitivnû reagují na to, 
kdyÏ se jim tfiikrát dennû
pfiikládá tepl˘ obvaz
(40 stupÀÛ Celsia). Tuto
léãbu v‰ak neakceptuje 
kaÏd˘ pes a rozhodnû by
mûla b˘t provádûna 
v˘hradnû na bázi
dobrovolnosti. 

Gabriele Metzová
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Varovné signály
● zvracení (ãasto spojené 

s bolestmi), 
● prÛjmy,
● ãasté fiíhání,
● mastn ,̆ leskl˘ trus,
● svûtl ,̆ objemn˘ trus,
● roztékající se 

konzistence trusu,
● pfiíli‰ páchnoucí trus,
● krev v trusu,
● zv˘‰en˘ pfiíjem tekutin, 
● pes rád pije ohfiáté nápoje,
● celkov˘ stav je ‰patn ,̆
● horeãka,
● apatie,
● krevní obûh s v˘kyvy; 

mÛÏe dojít k selhání,
● bfiicho je citlivé na dotek; 

pes se nerad nechává zvedat,
● pes nápadnû ãasto zívá,
● mûkk ,̆ svûtl˘ trus 

s kapiãkami tuku na 
povrchu (nûkdy obsahuje 
také nestrávené zbytky 
potravy) mÛÏe b˘t 
pfiíznakem chronického 
prÛbûhu zánûtu 
slinivky bfii‰ní.

„Léčba
cukrovky se
zaměřuje na

cílenou
podporu

slinivky.“

V‰echno zaãíná slinivkou bfii‰ní

Nûktefií terapeuti
pouÏívají k léãbû
nemocné slinivky
také ozafiování
barevn˘m
svûtlem
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