
Ï nakonec jeden
veterináfi doporuãil
zkusit to s alfa

linolenov˘mi kyselinami.
K pfiekvapení majitele psa
kloubní problémy zmizely
bûhem 14 dní a ekzémy se
viditelnû zlep‰ovaly. „V tom
musí b˘t kortizon," domníval
se ChikÛv majitel a zadal
vzorek léku známému lékafii
do laboratofie k rozboru. Ale
ten poplach zru‰il. Skuteãnû
se jednalo jen o vysoce
vyãi‰tûn˘ linolenov˘ olej
s velmi vysok˘m obsahem
linolenov˘ch alfa kyselin. Ale
alfa linolenové kyseliny
nenapomáhají jen ke zdraví
a vitalitû psa, prokazatelnû
podporují a urychlují 
také léãebné procesy
u rÛzn˘ch onemocnûní. 
Veterinární lékafii
v posledních letech

opakovanû docházeli ke
zji‰tûní, Ïe dostateãn˘ pfiísun
alfa linolenov˘ch kyselin
mÛÏe pfiíznivû pÛsobit na
chronické zánûty u psÛ. 
DÛvod? V organismu psa za
normálních okolností vládne
vyváÏená rovnováha mezi
látkami zpÛsobujícími
zánûty a látkami
protizánûtliv˘mi. Podle
sloÏení potravy se tato váha
mÛÏe zhoupnout buì spí‰e
na stranu zánûtu, nebo jeho
vyléãení. Pfii optimálním
sloÏení krmiva dokáÏe psí
organismus vlastními silami
vytváfiet protizánûtlivé látky.
Aby si je v‰ak pes mohl
vytváfiet, je odkázán na
dostateãn˘ pfiísun alfa
linolenov˘ch kyselin
v potravû. Pokud tyto
dÛleÏité kyseliny v potravû
chybí, je organismus více

naklonûn produkci velkého
mnoÏství látek, které
podporují zánûty 
- s patfiiãn˘mi dÛsledky 
pro zdraví psa. 

Kdy má smysl
doplÀování potravy?
âetné v˘zkumy mezitím
prokázaly, Ïe zv˘‰ení podílu
nenasycen˘ch mastn˘ch
kyselin ve psí potravû mÛÏe
brzdit nebo léãit rÛzné typy
zánûtÛ v tûle. Úãinnost
potravinov˘ch doplÀkÛ
obsahujících alfa linolenové
kyseliny (napfiíklad
Kompagnon Vet) je dobfie
doloÏená na základû
veterinárních v˘zkumÛ pfii:
● zánûtech kloubÛ,
● zánûtech kÛÏe a ekzémech,
● alergiích,
● zánûtech ledvin,
● poruchách hojivosti ran,

● srdeãních arytmiích,
● v˘voji kostí u ‰tûÀat, kdyÏ
fena bûhem bfiezosti dostává
alfa linolenové kyseliny.

Na základû v˘zkumÛ u lidí
nebo jin˘ch zvífiat lze
pfiíznivé pÛsobení
pfiedpokládat 
● na v˘voj mozku
a inteligenci ‰tûÀat, 
pokud fenka v prÛbûhu
bfiezosti dostává alfa
linolenové kyseliny,
● na plodnost fen i psÛ.

Proã nestaãí 
normální lnûn˘ olej
Pojem alfa linolenové
kyseliny se odvozuje od
latinského názvu pro lnûn˘
olej. Lnûn˘ olej má nejvy‰‰í
obsah linolenov˘ch alfa
kyselin. Psí organismus 
si tyto kyseliny nedokáÏe
vytváfiet sám, takÏe zÛstává
odkázán na pravideln˘
pfiísun tûchto mastn˘ch
kyselin v potravû. Ov‰em
podle mínûní vût‰iny
odborníkÛ nestaãí psÛm do
potravy prostû jen pfiidávat
lnûn˘ olej. PrÛzkumy
ukázaly, Ïe hlavní úãinná
látka ve lnûném oleji, totiÏ
alfa linolenová kyselina,
zÛstává stabilní jen ve 
vysoce vyãi‰tûném lnûném
oleji, zatímco oleje, které
jsou bûÏnû k dostání
v obchodech, bûhem velmi
krátké doby - dokonce
i v dobfie zavfien˘ch
nádobách - oxidují a tím 
do znaãné míry ztrácejí 
své protizánûtlivé úãinky. 
Pro optimální hospodafiení
s mastn˘mi kyselinami je
moÏné psu do krmení
pfiidávat podle jeho tûlesné
hmotnosti dvû ãajové 
aÏ dvû polévkové lÏíce
potravinového doplÀku
s koncentrovan˘mi alfa
linolenov˘mi kyselinami
z vysoce ãi‰tûného lnûného
oleje. I kdyÏ smysluplné je
dlouhodobé podávání,
protizánûtliv˘ efekt lze
vût‰inou prokázat jiÏ 
po nûkolika t˘dnech. 

dr. Michaela 
Axt-Gadermannová
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Úspěšné léčení
chronických zánětů
Tfii roky trpûl devítilet˘ bobtail Chico kloubními problémy a ekzémy.
Kortikoidové injekce, prostfiedky na mírnûní bolesti a protizánûtlivé
léky ov‰em pfiinesly vÏdy jen pfiechodné zlep‰ení. 
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Alfa linolenové kyseliny

Lnûné
semínko 
se tvofií ve
kvûtech
lnu
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