Aromaterapie jako podp rná lé ba psích nemocí.
Aromaterapie je lé ebná metoda známá tisíce let v lidské medicín jako ú inný prost edek p i ešení
r zných neduh . Veterinární léka ství v zásad kopíruje znalosti a zkušenosti medicíny humánní,
takže i použití aromaterapie je logickou návazností. V sou asné dob je použití aromaterapie u ps
metodou novou, která sice ješt nemá široké terapeutické užití, ale své pevné místo ve veterinární
medicín si buduje.
Z pohledu evolu ního vývoje stojí ich jako smysl na prvním míst . Sluch, zrak a hmat jsou až na
druhé p í ce zájmu p írody v rozvoji smyslového vnímání. ich byl p írodou „šlecht n“ jako základní a
nejd ležit jší smysl, který zví at m i lidem zajiš oval orientaci ve složitých životních situacích a v boji o
p ežití. ich daleko více než sluch a zrak dokáže varovat na blížící se nebezpe í, pomáhá vyhledat
potravu (ko ist), informuje jedince o tom, zda je dané prost edí pro n j p íjemné i nikoliv a hlídá jeho
bezpe nost.
Orgánem ichu je nos, resp. ást nosní sliznice a nervová zakon ení ichových bun k v ní. Ne
nadarmo se íká, že nosní sliznice je místem, kde nervová soustava stojí nejblíže vn jšímu prost edí.
V nosní sliznice je sí nervových vláken, jejichž výb žky za ínají p ímo v ichových bu kách
roztroušených ve sliznici, shlukují se do siln jších svazk , které se pod sliznicí proplétají ve v tší a
siln jší vlákénka. Svazky prostupují p es dírkovanou kostní p epážku mezi nosem a lebkou do
lebe ní dutiny a p ímo se zano ují do p ilehlé ásti mozku, tzv. mozkového kyje (bulbus olfactorius).
V bulbu se ichové nervy napojují na vyšší nervové struktury mozku a integrují se do složitých
proces ízení innosti t la. Díky velmi t snému a p ímému propojení ichových nerv
s nejd ležit jšími ástmi mozku ovliv ují ichové vjemy zásadní mozkovou innost, tedy funk ní ízení
t la, ale i vyšší projevy jakými jsou emoce a city, resp. následné projevy chování z toho plynoucí.
ich je zatím nejmén probádaným smyslem a doposud nejsou jasné n které pochody, které obecn
nazýváme schopností n co ucítit a tento vjem si vštípit do pam ti.
D kazem o zvýšený zájem neurofyziologie ichu je Nobelova cena za rok 2004 ud lena v oboru
medicíny za výzkum ichových bun k u lov ka.
V pr b hu tisíc let vývoje se zásadn u jednotlivých živo išných druh zm nily vlohy a schopnosti
ichu. V zásad platí, že ich je stále nejd ležit jším smyslem, avšak rozdíln rozvinutým. Míru
schopnosti rozeznávat kvalitativn i kvantitativn pachy je závislá na velikosti plochy nosní sliznice a
na množství ichových bun k v ní existujících. Každá ichová bu ka má schopnost dekódovat ur itou
škálu „svých pach “ a jakmile je zaznamená, pošle do mozku signál o jejich p ítomnosti ve vzduchu.
Net eba zd raz ovat rozdíly u lov ka a psa ve schopnosti cítit. Nap íklad jezev ík má v nose 125
milion ichových receptor , foxteriér 147 milion a n mecký ov ák neuv itelných 225 milion .
lov k je vybaven pouhými 5 miliony ichových bun k a má na rozdíl od psa asi 18x menší plochu
olfaktorické ( ichové sliznice) než pes. Lidský nos je rovný, krátký a bez záhyb , které by plochu
zv tšovaly. Psí nos je dlouhý, v nosní dutin je spousta šnekovitých záhyb a zákrut , které výrazn
zmnožují vnit ní povrch nosu, a tím i kontakt vdechovaného vzduchu (pach ) s ichovou sliznicí
sliznicí. Pes má na rozdíl od lov ka i schopnost cílen v t it a analyzovat pachy nejen kvalitativn a
kvantitativn , ale i ur it p esn sm r, odkud pach p ichází. Pes také dokáže rozeznat pachy o daleko
nižší koncentraci než lov k. Rozdílné jsou i ichové vlohy jednotlivých plemen. Dob e víme, že psi
s dlouhým nosem jsou daleko vhodn jší pro pachové práce než plemena krátkolebá. Aby ichové
bu ky nosní sliznice fungovaly správn , musí být stále pokryté tenkou vrstvi kou hlenu a musí být
vlhké. Hlen má pro p íjem pach zásadní význam, jelikož zprost edkuje kontakt mezi pachem a
ichovou bu kou. Je jakýmsi p enaše em a rozpoušt dlem pach . ich psa je velmi citlivý a proto
dokáže vnímat i malá množství nap . aromaterapeutických látek v malých koncentracích.
Aromaterapie využívá jedine ných vlastností rostlinných silic. Silice jsou chemické látky, které se
vyskytují v každé rostlin a jsou nepostradatelné pro její život. Pro svou nenahraditelnost se nazývají
esenciální, ili nezbytné k životu rostliny.
Silice se chemicky skládají ze základních funk ních skupin (terpeny, estery, fenoly, aldehydy, mastné
kyseliny, ketony, alkoholy) a desítek chemických substancí uvnit nich. Tyto chemické látky rozptýlené
ve vzduchu, nadechnuté do nosu a rozpušt né následn v hlenu na nosní sliznici chemicky stimulují
ichové bu ky. ichové bu ky hlásí dále do mozku zm nu v prost edí a mozek na ni bu kladn i
záporn reaguje, ímž ovliv uje zdravotní kondici celého organismu.

Pro sou asné užití se silice extrahují destilací vodní párou do isté koncentrované formy. Silice jsou
nerozpustné ve vod , dob e se rozpoušt jí v olejích a alkoholu. Vonné látky lze používat samostatn
i je vhodn kombinovat tak, aby se svými ú inky na organismus dopl ovaly a harmonizovaly.
Aromaterapeutické sm si lze p ipravovat i um le – chemickou syntézou v laborato i. V sou asné
dob se b žn prodávají komer ní mixy, které p imíchané do ventila ních a klimatiza ních systém
bank, hypermarket i ú ad odbourávají v lidech stres a nap tí.
U lidí lze p írodní vonné silice použít jako p ísady do koupelí, masážních emulzí a do odpa ova . U
ps jsou všechny tyto aplika ní formy technicky problematické. Jedinou metodou jak zabezpe it
ú inn stálý kontakt chemických látek ze silic s ichovými bu kami v psím nose je jejich trvalé
vdechování.
Jak ale zajistit, aby aromaterapeutické látky byly kolem psa stále p ítomny? ešením je
aromaterapeutická známka uzp sobená k p ipnutí na obojek psa. V sou asnosti se v eské republice
prodávají aromaterapeutické tagy AromaPetTM. Jedná se o plastové známky asi o pr m ru 4 cm a
váze cca 4 gramy, které v plastu-nosi i obsahují vonné látky. Známky jsou ur eny k p ipnutí na obojek
a vypadají jako barevná psí známka. Silice se z nosi e neustále jemn odpa ují a pes je m že voln
vdechovat. Na trhu jsou ty i základní typy aromaznámek, dle obsahu silic barevn odlišené. Podle
praktických zkušeností z terénu a dle projev ošet ených ps , zví at m vdechování vonných látek
nikterak nevadí a nebyly u nich pozorovány žádné odmítavé reakce. Navíc známky kolem sebe ší í i
v ni p íjemnou lidskému nosu. Známky nep sobí psík m žádné nepohodlí.
Modrá známka – relaxa ní obsahuje silice levandule, majoránky, bazalky a sevillského
pomeran ovníku. Složení p sobí na psy relaxa n a uklid uje je. Doporu uje se u ps bázlivých a
vystrašených, u r zných forem poruch chování nap . p i strachu z bou ky a separa ní úzkosti, p i
agresivit a út cích.
Žlutá známka – revitaliza ní obsahuje silice rozmarýnu, muškátu, sko icovníku, koriandru a
grapefruitu. Toto složení zlepšuje kondici a tonus nervového systému. Doporu uje se u ps po
operacích, nemocech, odchovu št at, zlepšuje hojení ran a vede ke zlepšení celkové nálady zví ete.
Žluté a modré známky využívají p ímého p sobení silic na nervový systém cestou kontaktu
aromatických látek s bu kami ichové sliznice.
ervená známka – deodora ní obsahuje silice máty kade avé, levandule a muškátu. Toto složení
p sobí antibakteriáln , protiplís ov a výrazn deodora n . Používá se u ps s onemocn ním k že,
srsti a uší, kte í kolem sebe ší í nelibý zápach.
Zelená známka – antiparazitární obsahuje silice máty peprné, vo atky citronely a australského
ajovníku. Je ur ena jako p írodní alternativa k chemickým antiparazitárním obojk m a p sobí proti
blechám a klíš at m.
ervené a zelené známky t ží z p ímého p sobení vybraných esenciálních silic na mikroorganismy,
plísn a parazity.
Aromaterapii nesmíme chápat jako všespasitelnou metodu lé by. Nicmén ur it se jedná o zajímavý
dopln k i n kdy i hlavní postup p i ešení obtížn lé itelných poruch chování a p i zlepšení celkové
kondice psa. Aromaterapeutické ovlivn ní zdraví psa se oproti klasickým lék m velmi t žko objektivn
laboratorn posuzuje. Kladné p sobení aromaterapie je ov eno v praxi a pozorováním zm n chování
psa po nasazení aromaznámek. Aromaterapii lze kombinovat s klasickými zp soby lé by. U formy
aromaterapeutických p ív sk AromaPetTM není známo žádné její vedlejší negativní p sobení na psa.
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