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Anatomie slinných žláz u psa:

● Sialocoele (mucocoele) = akumulace slin v podkožní tkáni způsobená  
 obstrukcí a/nebo rupturou vývodu slinné žlázy s následným únikem  
 sekretu do podkoží; trauma x idiopatické.
● Sialoadenitis/sialoadenosis = zánět slinné žlázy většinou neznámé  
 etiologie.  
● Nekróza slinné žlázy = stav následkem chronického zvracení.
● Sialolitiáza = vzácná, většinou postihuje příušní slinnou žlázu  
 (gl. parotis).

Klinické příznaky:

● Sialocoele – velký otok čelisti/nosohltanu/oblasti pod jazykem;  
 dysfagie; dyspnoe (lok. v nosohltanu), VĚTŠINOU NEBOLESTIVÉ;  
 mladí psi.
● Sialoadenitis/sialoadenosis/nekróza – OTOK (bolestivý i nebolestivý),  
 dysfagie.

Diagnostika a terapie

● Sialocoele – KP; punkce zduření (aspirát = hlenu podobný,  
 s výskytem neutrofilních granulocytů); kontrastní sialogram.
● Sialoadenitis/sialoadenosis/nekróza – KP; cytologie, biopsie,  
 histopatologie (původ masy, nekróza x zánět).

Terapie = CHIRURGIE

Obraz léku: hluboko působící antipsorikum, výrazný účinek na žlázy.

Pocity:

● Chlad na různých místech těla.
● Pocit vyschlého hrdla zmírněný polknutím.
● Mravenčení na kůži.
● Svědění kůže a sliznic (u zvířat – projev frkání).
● Pravostranná lateralita. 

Hlavní účinky:

Lymfatický systém
● Subakutní a chronické záněty MU se sklonem k hnisání a induraci.

Dýchací systém
● Silná afinita k nosohltanu; přítomnost hustého vazkého sekretu.

Kůže
● Zarudlé šupiny na obličeji a uších; drobné bolestivé vřídky; ztvrdlá,  
 ztluštělá, suchá, popraskaná kůže na končetinách.
● Indurace mléčné žlázy s páchnoucím výtokem.

Modality:

● zhoršení na čerstvém vzduchu (C), při pohybu na čerstvém  
 vzduchu (B), duševním vyčerpáním (K, B),
● zhoršení po jídle (B, C).

Legenda ke zkratkám modalit:
B = Boericke / K = Kent / C = Couzens

Klinické indikace ve veterinární medicíně

● Parotitidy (Eq)
● Stavy lymphadenopatií v oblasti krku (Eq)
    
Hříběcí – POUZE JAKO DOPLŇKOVÁ TERAPIE! 
● Nákaza Streptococcus equi subs. equi, nutnost izolace,  
 potvrzení,
● dg. laboratorně, ATB,
● kožní masy v oblasti krku – s ulceracemi, infikované rány  
 (Eq, Fe, Can),
● mastitidy s induracemi vemene (Eq, Bos, Can),
● záněty slinných žláz (Can). 

Cistus canadensis
Devaterník (Helianthemum canadense Michx) 



Pes, samice, Cane corso, 1 rok

Anamnéza:

18. 8. 2019

Nalezena tvrdá boule za pravým uchem (velikost pingpongového míčku). 
Konzultace stavu telefonicky se stálou veterinární lékařkou homeopatkou. 
Susp. dg. Sialocoele/Sialoadenitis, dop. Phytolacca 9 C a stimulace tvorby slin 
kvůli zajištění drenáže postižené žlázy. 

12. 9. 2019 

Stav bez výrazné změny – upraven terapeutický protokol s následujícími léky: 
China 15 C, Silicea 15 C, Phytolacca 15 C, Baryta carbonica 15 C, Pulsatilla 15 C.

15. 9. 2019

Spontánní návštěva nové veteriny, MVDr. Láznička, za účelem konzultace. 
Jednoznačný názor – chirurgicky co nejdříve odstranit celou slinnou žlázu. 
Objednán termín operace.

Stav fenky konzultován s lékařkou homeopatkou.
Susp. dg. Sialolitiáza, dop. spasmolytická směs Calcarea carbonica 30 C 
+ Colocynthis 15 C (10 + 10 granulí do 10 ml stříkačky a kapat rovnou do tlamy 
1 ml každou hodinu) + ovlivnění reaktivního zduření žlázy Mercurius solubilis 15 C 
(3x denně 5 granulí do 2 ml a nakapat do tlamy). Betadine mast na potírání.

18. 9. 2019

Pomalý ústup, zrušen termín operace. 
Stanoven nový termín na rozhodnutí do 23. 9. 2019.

Konzultace případu:

18. 9. 2019

Telefonická konzultace již rozléčeného případu s MVDr. Klárou Müllerovou 
– homeopatická terapie stav mírně zlepšila; majitelka stojí před rozhodnutím 
o chirurgickém zákroku.
Lékařku v popisu zaujalo tvrdé zduření na pravé straně, chronického charakteru, 
bez výrazné alterace zdravotního stavu (fenka pila, jedla, byla veselá, bez zvracení, 
zvýšené teploty, bolestivosti), kůže v postižené oblasti trochu mokvala,  
v létě bez výraznějších modalit.

Susp. dg. Sialocoele
Terapie: vzhledem k neporušenému CZS dop. odložení chirurgie a nasazení 
CISTUS CANADENSIS 30 C 2x denně + lokálně omývat postiženou kůži 
odvarem z heřmánku (majitelka ještě přidala Arnica montana v kombinaci 
s lékopisnou vazelínou).
Pokud by nedošlo ke zlepšení jednoznačně dop. chirurgie.

Závěr případu:

19. 9. 2019

Návštěva veterinární kliniky za účelem kontroly mírného zranění psa. 
Při této příležitosti kontrola boule – slinné žlázy jinou veterinární lékařkou 
(změřena teplota, nenalezen problém v mízních uzlinách, lékařce sděleno 
rozhodnutí o odložení operačního výkonu a nasazení homeopatie).  
Lékařka byla této verzi nakloněna. 

Do týdne po podávání léku Cistus canadensis 30 C, 
pečlivém omývání vytékající rány, byla Kanie zcela zdráva! 
Klíčové bylo, že Kanie jedla, byla veselá a přibírala na váze. 
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