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Alternativní metody:

Terapie pijavicemi při DKK:

MVDr. Pijavice

Léãbu
pijavicemi
znali uÏ ve
starovûku.
Dnes se k ní
vracíme i pfii
léãbû psÛ...

Terapie pijavicemi je jeden z nejstar‰ích léãebn˘ch postupÛ, které existují. JiÏ dfiíve neÏ v 5. stoletím pfied
na‰ím letopoãtem b˘vala tato terapie pevnou souãástí lékafiského umûní. Poãátky terapie pijavicemi
nejsou jasnû probádané, jsou uvádûny rÛzné kofieny, které sahají od EgypÈanÛ, ¤ekÛ a ¤ímanÛ aÏ po Indy.

C

omeback zaãal v 80. letech 20. století
jedním uchem ukousnut˘m psem,
které harvardsk˘ profesor Joe Upton
zase pfii‰il jeho majiteli, malému chlapci.
Zdálo se, Ïe ucho pofiád nechce pfiirÛst,
a teprve kdyÏ Upton pouÏil pijavici,
podafiilo se opût obnovit prÛtok
krve do ucha a rána se zahojila.
Tento pfiípad zajistil terapii pijavicemi
pevné místo v úrazové a plastické
chirurgii. Díky substanci ze slin umoÏÀují
pijavice spojování pfieru‰en˘ch jemn˘ch
Ïilek bez rizika vzniku krevních sraÏenin.
Svût psÛ získal svolení k oti‰tûní
rozhovoru s psycholoÏkou zvífiat
a veterinární homeopatkou Biankou
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Hesseovou, která máá s pijavicemi
osobní zku‰enosti:
Jak jste pfii‰la na pijavice?
Díky vzdûlávání v oboru psychologie zvífiat
a veterinární homeopatie jsem získala
mnoho informací o svûtû alternativní
medicíny. Nûkdy v té dobû jsem narazila
i na pijavice, ale je‰tû jsem se jimi
nezaãala dÛkladnû zab˘vat.
Co vás k nim pak pfiivedlo?
Byl to pes jedné dobré známé, kter˘ trpûl
váÏnou dysplazií kyãelních kloubÛ.
Veterináfii toho chudáka uÏ dávno vzdali
a i homeopatie byla bezradná. Tak jsem se
znovu vrátila k pijavicím a nechala jsem
se vy‰kolit na terapeutku zvífiat pomocí

pijavic. Tam jsem získala opravdu velké
mnoÏství informací a od toho dne
jsem hned psa zaãala léãit.
MÛÏete nám popsat nûjak˘
pfiípad léãby pijavicemi?
Ano, klasick˘m pfiípadem byl právû ten
pes mé známé. Jednalo se o velkého
kfiíÏence ovãáka, asi osmiletého.
Veterináfii se snaÏili mu pomoci kvalitním
krmivem a léky. Ale jeho stav se nelep‰il.
Navzdory lékÛm byly dny, kdy velmi trpûl
a sotva se h˘bal. Moje známá uÏ dokonce
uvaÏovala o tom, Ïe ho bude muset nechat
utratit. Tak jsem se zaãala zab˘vat
podrobnostmi dysplazie kyãelních kloubÛ
a hledala jsem v alternativní medicínû
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moÏnost jak tomuto bolestmi
suÏovanému psovi pomoci.
Proto jsem pouÏila i terapii pijavicemi. Mé
známé se pijavice zpoãátku velmi hnusily
a nedokázala se smífiit s pomy‰lením na
nû, ale dÛvûfiovala mi a spoleãnû jsme
doufaly, Ïe tato terapie pfiinese
vytouÏenou úlevu.
Po prvním o‰etfiení jsme si velmi
brzy v‰imly, Ïe pes se zaãal
pohybovat bez bolestí a volnûji.
Jednou za mûsíc, jakmile bylo vidût,
Ïe má pes bolesti a klouby ho nechtûjí
poslouchat, nasadily jsme pijavice.
A teì se pes uÏ pÛl roku zase pohybuje
bez bolestí. Nyní postaãí pÛlroãní
intervaly o‰etfiení.
To v‰e bylo samozfiejmû kombinováno
s nûkolika homeopatick˘mi prostfiedky
a lehk˘mi masáÏemi, které mÛÏe
u svého psa kaÏd˘ pouÏívat i doma.
Díky této terapii mÛÏe tento pes proÏít
je‰tû nûkolik pûkn˘ch let a není nutné
pfiedãasné utracení.
U kter˘ch nemocí nabízí
terapie pijavicemi moÏnost
ve veterinární medicínû?
V‰eobecná onemocnûní kloubÛ, artritida,
artróza, ‰pánek, podotrochlóza
(onemocnûní kopyt u koní), gonartróza,
skofiápka, zánûty ‰lach, akutní zchvácenina
kopyt (u koní), luxace pately, dysplazie
kyãelních kloubÛ u psÛ (DKK), akutní
discophanthie, spondylózy, abscesy,
trombózy, furunkly / karbunkly, edémy
v‰ech forem zánûtliv˘ch procesÛ,
v‰eobecná detoxikace tûla.
Nechají si psi nasadit
pijavice bez odporu?
Psi si tuto léãbu nechávají ve vût‰inû
pfiípadÛ líbit a chovají se velmi klidnû,
jako by cítili, Ïe pijavice jim dûlá dobfie.
Jak probíhá o‰etfiení?
O‰etfiení pijavicemi je ãasovû velmi
nároãné. Na jedno o‰etfiení je tfieba poãítat
60 minut aÏ 3 hodiny, protoÏe pijavice se
pokaÏdé hned nezakousne do místa, kde
je to tfieba, a v takov˘ch situacích je nutná
velká trpûlivost a klid, dokud se pijavice
na urãeném místû neprobojuje
srstí a nezakousne. Nûkdy je tfieba
jí trochu pomoci tím, Ïe se srst
na daném místû oholí.

Jak dlouho zÛstávají pijavice na tûle?
Pijavice se odstraní, pouze kdyÏ dojde
k alergické reakci zvífiete. Jak dlouho
pijavice na pacientovi zÛstane, to je velmi
rÛzné, mÛÏe to b˘t 30 minut aÏ max. 2
hodiny. Nûkdy se mÛÏe stát, Ïe pijavice
„usne“, proto je tfieba na ni obãas
poklepat, aby nezapomnûla sát. Bûhem
sání vyluãuje pijavice svûtlou prÛhlednou
tekutinu. Pijavice vylouãí asi 20 procent
odsáté tekutiny ihned zase pfies kÛÏi
a ponechá si pouze obsaÏené látky.
V té dobû mÛÏe pes s páníãkem nebo
paniãkou obejít dlouhou procházku,
aby nemuseli myslet na o‰etfiení.
Krvácí to, kdyÏ se pijavice pustí?
Jakmile je pijavice hotová, odpadne od

Kontraindikace!
DÛleÏitá je samozfiejmû
i kontraindikace terapie pijavicemi!
■ poruchy sráÏlivosti krve
napfiíklad u hemofilikÛ,
■ alergické reakce na úãinné látky pijavic,
■ silná chudokrevnost,
■ imunosuprese,
■ souãasná terapie léky obsahujícími rtuÈ,
■ bfiezost,
■ silná tvorba jizev.

pacienta a chce zpátky do své skleniãky,
kde tlustá jako kuliãka odpoãívá pfií‰tích 6
mûsícÛ aÏ 2 roky. Z hygienick˘ch dÛvodÛ
se pijavice nesmí pouÏívat podruhé.
KdyÏ se pijavice pustila, zaãne krvácet.
Toto krvácení je nyní Ïádoucí a nemûlo
by b˘t zastavováno. Má totiÏ odblokující
úãinky a rána se pfii nûm ãistí od
choroboplodn˘ch zárodkÛ atd. Toto
krvácení mÛÏe trvat 6 aÏ 24 hodin.
ZvífiatÛm to vût‰inou nevadí, ov‰em
jelikoÏ se na‰e zvífiata ãasto nacházejí
v bytû, mûli bychom jim pfiiloÏit voln˘
obvaz a ãasto ho mûnit. Rány by se mûly
v pfií‰tích dnech kontrolovat aÏ do
zahojení. Vût‰inou se dobfie hojí
a zÛstanou neviditelné.
Speciálnû v pfiípadû DKK
– jak vypadá plán léãby?
Podle konkrétního pfiípadu a závaÏnosti
HD je moÏno pouÏívat terapii
pijavicemi v pravideln˘ch intervalech.
Samozfiejmû se u jednotliv˘ch zvífiat
li‰í a neexistuje Ïádn˘ univerzální

recept. Je nutná zku‰enost a cit.
Ve speciálních pfiípadech dysplazie
kyãelních kloubÛ je moÏno pomocí terapie
pijavicemi docílit skuteãnû skvûl˘ch
úspûchÛ. Pes se rozhodnû „nevyléãí“ na
100 procent, ale terapie pijavicemi zde
zajistí velkou úlevu od bolestí a pomÛÏe
mu volnûji se pohybovat bez lékÛ,
které by zatûÏovaly srdce, játra atd.
Pijavice v tomto smyslu provádí
celistvou léãbu a navíc i detoxikaci.
Terapii pijavicemi mÛÏeme samozfiejmû
vhodnû spojit i s homeopatií
a tím se s problémem dysplazie
vypofiádat je‰tû lépe.
Co se stane pfii kousnutí pijavicí?
V roce 1984 byl poprvé blíÏe zkoumán
extrakt pijavic. Kousnutí pijavicí není
bolestivé. Pijavice se pevnû pfiisaje na
jedno místo a vytvofií si tam jak˘si mal˘
mÛstek, zakousne se hlaviãkou a pak
zaãne sát. Dosud není prokázáno, zda sliny
obsahují anestetikum. Pfii kousnutí mÛÏe
dojít k mírnému svûdûní, protoÏe se
lokálnû uvolÀuje látka podobná
histaminu.
Hirudin, hlavní úãinná látka, zabraÀuje
sráÏení krve. Navíc se ve slinách nachází
calin, substance, která je rovnûÏ
odpovûdná za sráÏení krve. Calin zaji‰Èuje
dodateãné krvácení rány, které plní ãisticí
funkci a lze ho pfiirovnat k jemnému
pou‰tûní Ïilou. (Jemné pou‰tûní Ïilou
se ve veterinárním lékafiství pouÏívá
pfiedev‰ím u nemocí
pohybového aparátu.)
Dále bylo nalezeno je‰tû mnoho
dal‰ích látek jako napfiíklad hyaluronidáza,
eglin atd., av‰ak jejich funkce
a obsah je‰tû nejsou plnû
prozkoumány. Pijavice v‰ak
nemohou pfiená‰et nemoci.
Pfii zánûtech kloubÛ by se dalo fiíct, Ïe
pijavice zvífieti zánût doslova odsaje
z kloubu a krvácení ho pak vyãistí.
Hrozí nûjaké vedlej‰í úãinky?
Pfii fiádném provádûní terapie pijavicemi
a dodrÏení v‰ech kontraindikací se
vedlej‰í úãinky vyskytují velmi vzácnû.
MoÏné jsou lokální reakce poblíÏ
místa kousnutí.
PsycholoÏka zvífiat a veterinární
homeopatka Bianca Hesseová

Joel Zadak
Kdyby psi mohli mluvit
Psi všech společenských postavení vyprávějí, jak to chodí od komentářů psí kondice až po nadčasové rady oddaným
páníčkům - tato štěňata jsou rozhodně bez obojku. Vtipné
postřehy o psech, doplněné roztomilými fotografiemi.
Joel Zadak je osobním manažerem komiků, herců a spisovatelů. Žije v Los Angeles se svou krásnou ženou Katherine
a věrným psem Konou. Ti dva jsou neutuchajícím zdrojem jeho inspirace.
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