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Væmmelige sygdomme
”Hvad levede de af?” sagde Alice, der altid var meget
interesseret i spørgsmål om mad og drikke.
”De levede af mørk sirup,” sagde hasselmusen, efter at
have tænkt sig om et minut til to.
”Du ved da at det kan de ikke have gjort,” understregede
Alice forsigtigt; ”de ville have været syge.”
”Det var de,” sagde hasselmusen: ”meget syge.”
Alice i eventyrland. Lewis Carroll1
”Resultaterne for din lever er modbydelige ud over alle de grænser, jeg ville have
troet… Mit råd til dig som læge, er at du må stoppe” rådgav Morgan Spurlock’s læge
ham. I filmen Super Size Me udførte Morgan Spurlock et eksperiment. Han spiste
McDonald’s måltider tre gange om dagen i 30 dage; spiste super-size portioner når
som helst muligheden bød sig; og besøgte sin læge for regelmæssige sundhedstjek.
Over de 30 dage blev Spurlock progressivt mere syg; tog 24½ pounds (11 kilo) på;
hans lever blev til fedt; kolesteroltallet skød i vejret; og han fordoblede risikoen for
hjertesvigt.2
Spurlock’s læge have ikke svært ved at se sammenhængen. Hans patient var blevet
alvorligt syg som et resultat af en konstant tilførsel af junkfood. Konsekvensen for
hunde, der fodres med junkfood, normalt gennem en meget længere periode end 30
dage, vil være den samme eller værre. Lykkeligvis er det sådan at, ved at stoppe med
junkfood udrettes mirakler.
Hvorfor er det sådan?
Når som helst, vi stopper med at lave skade, tager vi det første skridt hen imod at gøre
noget godt. Og junkfood skader sundheden hos en majoritet af verdens hunde på groft ridset op - tre, nogle gange fem, forskellige måder.
1. Dåsemad og kornbaseret tørfoder renser ikke tænderne. Rent faktisk vil
foderrester klæbe til tænderne og brødføde mundhulebakterierne. Resultatet: Ømt
tandkød, dårlig ånde og bakterieforgiftning, der påvirker resten af kroppen.
2. Hunde har ikke den rigtige sammensætning og mængde af de fordøjelsesenzymer,
der skal bearbejde de næringsstoffer, der er i kornprodukter og andet
plantemateriale – uanset disse materialer er rå eller forarbejdede. Når
kornprodukter forarbejdes under høje temperaturer på kæledyrsfoderfabrikken vil

stivelse, proteiner og fedt blive denatureret eller toksisk i varieret omfang. I
mavesækken på hunden vil de giftige næringsstoffer blive absorberet i kredsløbet
og påvirke forskellige kropssystemer.
3. Dårligt fordøjet kornbaseret junkfood holder liv i en mængde toksinproducerende
bakterier i den nederste del af tarmsystemet. Tarmvæggen, der vil være i stadig
kontakt med toksinerne, kan blive alvorligt beskadiget. Nogle toksiner passerer
gennem tarmvæggen og over i blodbanen og bringes videre til andre organer, hvor
de skaber yderligere problemer.
4. Ligesom Morgan Spurlock, vil nogle hunde vise tegn på sygdom, efter i en kort
periode at have spist junkfood. Fx vil unge hvalpe ofte have en dårlig pels, hud og
lide af diarré. Udsættes hunde gennem længere tid for de foderrelaterede toksiner,
som nævnt under punkt 1,2 og 3, fører dette til sygdomme i kroppens organer.
Syge organer producerer flere toksiner, som overføres til blodbanen, og den
toksiske belastning vil påvirke alle andre organer.
5. Kæledyr der er ramt af de ovennævnte 4 forgiftningskategorier, bliver ofte bragt
til dyrlægen. Nogle dyrlæger siger: Stop! Stop med at fodre med junkfood.
Sørgeligt, men sandt, vil de fleste dyrlæger imidlertid ignorere kategori 1,2 og 3. I
stedet for diagnosticerer de syge organer, som nævnt under punkt 4. Behandling
inkluderer normalt stærke lægemidler, hvilket så bidrager til et nyt niveau af
toksisk krænkelse.
På dyrlægeskolen og i de første femten år af mit liv som praktiserende dyrlæge,
overså jeg også forgiftningerne i punkt 1,2 og 3. Hvad kæledyr blev fodret med,
skænkede jeg knapt en tanke. Jeg arbejdede omhyggeligt med at diagnosticere og
behandle syge organer. Og jeg udskrev masser af recepter på lægemidler. Da jeg,
omsider, vågnede og opdagede mine fejl var jeg forfærdet og dybest set skamfuld
over ikke at have kunnet hjælpe de tidligere patienter, der var i min varetægt.
Da jeg først var blevet opmærksom på problemerne, var løsningen indlysende. Først,
stop med at fodre med junkfood; dernæst, sørg for at tænder og tandkød er sundt; og
endelig, om nødvendigt, diagnosticer og behandl de syge organer. Jeg siger ”om
nødvendigt”, for er man først stoppet med at fodre med junkfood og tænder og
tandkød igen er sundt, behøver mange patienter ikke yderligere behandling.

Kropssystemer påvirket af foder
Pels og hud
Har du nogensinde kælet for en hund og efterfølgende følt at du blev nødt til at vaske
hænder for at fjerne den fedtede lugt? Vil hunde du kender, uanset hvor ofte de
kommer til hundetrimmeren, stadig afgive en ildelugtende stank?
Sund hårvækst er afhængig af den rigtige balance mellem næringsstofferne
aminosyrer, mineraler og vitaminer. Sundt hår er også afhængigt af en sund hud,
sundt immunsystem og sunde indre organer. Hvis nogle af disse faktorer mangler eller
er ude af balance, så kan resultatet være en pels der er ru, stiv, glansløs og med bare
pletter.
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Hundens hud er det største organ og det er afhængigt af god sundhed i andre af
kroppens organer – hvilket på den anden side er afhængigt af et sundt foder. Lopper,
lus og skabmider lever på eller i huden. Men hvis en hunds foder er sundt, synes disse
parasitter ikke at volde de store problemer. Fantastiske historier om at hunde er
diagnosticeret med ”uhelbredelig” loppeallergi eller demodectic mange (demodectic
mange er forårsaget af en mikroskopisk mide, der hedder Demodex canis og kan
forårsage alvorlige hudskader). Lige så snart disse hundes foder ændres, reduceres
deres problemer, og kan endog forsvinde. Rå kødfulde ben udretter mirakler, hvor
spandevis af insektdræbende midler, medicineret shampoo og binyrebarkhormon ikke
gør andet end skade.

Ører og øjne
”Efter at have forsøgt mange fejlslagne produkter, blev vores hunds øreproblemer
fuldstændigt løst, da vi ændrede foder” siger masser af glade ejere. Andre
kommenterer, hvordan deres hundes tidligere triste og bedrøvede øjne genvandt
gnisten, da foderet blev ændret. Udover behovet for at fjerne ubehag er det vigtigt at
få en hunds betændte ører behandlet effektivt og tidligt i forløbet. Ellers kan en
punkteret trommehinde og en stor operation, være det uheldige resultat.

Næse
Jeg har fået en klage. ”Jeg har fodret min hund med rå kødfulde ben i 2 år og hans
næse er konstant våd og iskold. SÅDAN ÉN VIL MAN IKKE HAVE i sit øre, når
man ligger og tager en lur på sofaen… Jeg gav benene skylden for hans fremragende
helbred og gode form”, spøgte en glad hundeejer.
Spøg til side, hundens næse skal fungere effektivt – specielt politihundes næser,
jagthundes næser og bombehundes næser. Forskning viser at hunde med tandsten – og
det har majoriteten af hunde, der fodres med junkfood – har en reduceret evne til at
spore fært.3 Denne reducerede evne kan have katastrofale konsekvenser, når man også
betragter det faktum at sådanne hunde generelt har et dårligere helbred og er i
dårligere form.

Mund
Hunde der fodres med junkfood, kan være dårligere til at spore lugte, men til gengæld
producerer de en masse. ”Hundeånde” beskriver den dårlige lugt, der pustes ud fra de
syge tænder og tandkød hos en hund, der fodres med forarbejdet foder og hakkede rå
produkter. Kæledyrsfoderfirmaer anerkender at 80 % af de hunde, der er over 3 år
gamle – og op til 100 % hos hunde over 12 år – lider af tandkødssygdomme. 4
Tandkødssygdomme kan påvirke lever, nyrer og immunsystemet – ofte med fatale
konsekvenser.5

Fordøjelsestragten
Overalt fra munden til anus, kan væmmelige sygdomme opstå som et resultat af
junkfood. I henhold til Mars Corporation, verdens største kæledyrsfoder producent, er
det estimeret at 10-15 % af hunde lider af opkastninger eller diarré.6 Mange hunde
lider af uhelbredelige, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme som et direkte
resultat af det foder de får. Hvert år dør tusindvis af hunde en pinefuld død pga.
mavedrejning, hvor maven fyldes med luft og vender sig.7 Hunde der fodres med et
naturligt foder, har langt mindre tilbøjelighed til at lide af mavedrejning.8
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Hunde der fodres med junkfood er tit ramt af usociale vaner. Hvis ildelugtende hud og
hundeånde får dig til at vrænge på næsen, så vil junkfoodprutten få dine øjne til at
løbe i vand. Så er der vanen hos mange hunde, der fodres med junkfood – de spiser
deres egen afføring. Selvom det er modbydeligt for os, er afføring fra køer og får en
nydelse for mange hunde, og det er samtidig en kilde til vitaminer og milliarder af
bakterier. Hundeafføring, som resultat af kornbaseret junkfood, er i den samme
kategori: rigelig, vandet og myldrende fuld af ”levende bytte”. Vil TV reklamer vise
at mange hunde foretrækker deres junkfood dunstende og varm i anden omgang?
Hunde der fodres med rå kødfulde ben vil sjældent, om nogensinde, spise deres egen
afføring. Naturligt foder fordøjes godt i første omgang. Den ekstra anstrengelse der
kræves for at kunne presse den lille faste pølle ud hjælper også med at holde
analkirtlerne sunde.

Lever
Morgan Spurlock’s læge foretog et tjek af Spurlock’s leverfunktion i de 30 dage hvor
han spiste McDonald’s måltider. Uheldigvis for hunde, viser levertest ingen skader,
før det er for sent. Levertest foretages ofte slet ikke og hvis de gør, vil dyrlæger
sjældent anse foderet som den udløsende faktor for leversygdommen.

Pancreas (Bugspytkirtlen)
Ligesom leveren må bugspytkirtlen, en kilde til fordøjelsesenzymer, arbejde
usædvanligt hårdt, når hunde fodres med junkfood. Når bugspytkirtlen ikke kan følge
med behovet for fordøjelsesenzymer, bliver foderet ikke fordøjet; hunden producerer
store mængder afføring, mens den bliver tyndere og tyndere.9 De fleste dyrlæger lader
deres pancreas patienter fortsætte med junkfood og udskriver recept på
fordøjelsesenzymer i pille- og pulverform. Det ville være bedre om de udskrev en
recept på et råt foder inklusiv masser af okse- eller svinebugspytkirtel.
Forekomsten af diabetes mellitus, den manglende evne til at regulere blodsukkeret,
stiger støt. Enten producerer pancreas ikke nok insulin eller også fungerer den
producerede insulin ikke effektivt. Førende retninger inden for dyrlægeverdenen er
begyndt at erkende at et foder baseret på et højt indhold af korn gør
insulinafhængigheden værre og foreskriver derfor et foder med mindre kornindhold
og højere proteinindhold.10 Men det er ikke bare et spørgsmål om at reducere
kulhydrat niveauet. Læger og tandlæger erkender at diabetes patienter med
tandkødssygdomme ofte har et forøget behov for insulin. Når patienternes tandkød er
behandlet, falder deres insulin behov. 11
Et foder bestående af rå kødfulde ben eller hele dyr indeholder lidt eller ingen
kulhydrater og, ved at rense tænderne, holdes tandkødssygdomme på porten. Dette
synes at være den bedste måde (til) at holde diabetes under kontrol og endnu bedre at
forebygge diabetes før den overhovedet opstår.

Nyrer
Nyrerne samarbejder med andre organer om at regulere væskebalancen, filtrere
blodet, og assistere ved regulering af blodtrykket samt om at producere røde
blodceller. Hunde behøver sunde nyrer. Ligesom med andre organer, har nyrerne
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ekstra kapacitet; så selvom 2/3 af nyrerne er skadede, vil skaden ikke være synlig
uden specielle tests.12 Hvis og når test foretages og det konstateres at nyrerne ikke
fungerer optimalt, laver mange dyrlæger den fejl ikke at fokusere på den primære
årsag – junkfood og periodontale sygdomme.

Lunger, hjerte og blodkar
Det fulde omfang af skader – forårsaget af junkfood - på lunger, hjerte og blodkar hos
hunde mangler stadig at blive udforsket. Hos mennesker er det velkendt at
næringsstoffer i junkfood påvirker hjertet. Læger og tandlæger advarer i stadig højere
grad om at kronisk tandkødssygdom kan udløse hjertetilfælde, lungesygdomme og
slagtilfælde.13 Nogle dyrlæger udtaler lignende advarsler.

Muskel- og knoglesystemet
Har du set gamle hunde komme dryssende efter deres ejere i parken? – trætte, med
stiv gang og udmattet blik i øjnene. De er de stakkels uheldige nedslidte efter et liv på
junkfood. Hvis vi bare vidste, hvor meget deres muskler og led gør ondt! Tag de
samme gamle udbrændte hunde og skift foder; behandl deres tandkødssygdomme og i
de fleste tilfælde bliver de ”som hvalpe igen” – ingen yderligere behov for dyre
dyrlægebesøg, forskellige slags piller og kosttilskud.

Hjernen
Foderrelaterede hjernesygdomme, hvad enten det er i mild eller svær grad, bliver ofte
fejldiagnosticerede, fejlbehandlede og fatale.
Måske skal vi ikke bliver overraskede når unge hunde, hvis hjerner bombarderes med
underlige foderkemikalier og immunforstyrrelser, lider af hovedpine, irritabilitet og
dårlig koncentration. Professionelle hundetrænere fortæller mig at når hundene sættes
på et naturligt foder, forsvinder uønsket adfærd hyppigt og hundene bliver nemmere
at træne med.
Nogle hunde, der fodres med junkfood, lider af epileptiske anfald; andre bryder ud i et
uforudsigeligt raseri og angriber deres ejer.14, 15 Når konventionel behandling ikke
slår til, hverken over for uønsket adfærd eller alvorlige hjernesygdomme, får mange
hunde den endelige fatale indsprøjtning. Et foderskift kan være en bedre løsning.

Immunsystemet
Når immunsystemet er sundt og fungerer godt, hjælper det med at reparere og
genanvende slidte og skadede kropsdele. Via et kompliceret system af celler,
antistoffer og transmitterkemikalier, er immunsystemet kontrolapparat over for
invasion af bakterier og cancer.
Problemer i immunsystemet har mange facetter og varierer fra milde til alvorlige og
fra akutte til kroniske tilstande. Immunsystemsproblemer er ofte et resultat af fodring
med junkfood. Når vi har mere fyldestgørende og objektive undersøgelser, vil vi
forstå i hvilken grad foder påvirker immunsystemet. Det kan være at junkfood
forhandlere allerede ved det, men ikke fortæller det – undtagen der hvor det hjælper
deres reklamestrategi. Junkfood forhandlere styrker deres produkter med
antioxidanter, fordi, som de siger, det hjælper hvalpe til at opbygge en bedre
immunrespons på vaccination.16 De påstår at deres produkter bekæmper arthritis
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(ledbetændelse), tandkødssygdomme og påvirker ældning – med andre ord de
erkender at foder påvirker immunsystemet.
Tusinde, måske millioner af hunde har diagnosen hudallergi og tarmbetændelse. De
får tonsvis af binyrebarkhormon og andre toksiske lægemidler, selvom et foderskift
kan være den eneste ”behandling”, der er brug for. Allergi eller hyperaktivitet i
immunsystemet kan føre til at immunsystemet angriber kroppen, ofte med alvorlige,
endog fatale konsekvenser. Nogle gange, selv efter mange års tapper kamp, kollapser
immunsystemet. Jeg undersøgte et antal hunde der led af nedsat
immunsystemsfunktion og alvorlig tandkødssygdom efter et helt liv på junkfood. Da
tandkødssygdommen blev behandlet og foderet ændret, blev hunden som ny.17

Hele kroppen
Når vi tager i betragtning at alle kropsdele er forbundet med hinanden og at ”det hele”
er større end summen af delene, da kan vi forstå at et godt foder er essentielt for en
generel sundhed.
Nogle hunde der fodres med junkfood, er smertefuldt tynde, men mange er
overvægtige eller fede. For begge grupper af hunde vil et foderskift ofte være den
eneste ændring, der er nødvendig for at genvinde en god form og et godt helbred.
Hunde der fodres med junkfood er i risikogruppen for at erhverve sig infektioner, der
kræver høje doser antibiotika over en lang periode. Dyr der fodres med et naturligt
foder er mindre udsatte over for infektioner; de bliver hurtigere raske efter sygdom
eller skade og har mindre brug for toksisk medicin.
Vi har brug for mere information omkring cancerepidemien hos domesticerede hunde.
Men, grundlæggende foder- og medicinske principper fortæller os at foder højst
sandsynligt er en hovedårsag.18 Uden at vente på yderligere information og fordi
cancer ofte tager år om at udvikle sig, er det bedst at begynde med at give hvalpe et
cancerforebyggende foder – endog før de fødes.
Opdrættere fortæller mig at hvalpe fødes stærkere og at behovet for kejsersnit
nedsættes, når tæven fodres med et naturligt foder. Hvis hvalpene er tilvænnet et
naturligt foder og herefter fodres på samme måde livet igennem, hvor meget længere
kan de så forventes at leve til sammenligning med hunde, der fodres med et
kommercielt foder? Desværre mangler vi et svar pt; vi har brug for yderligere
forskning. Vi ved at mange, måske en majoritet af de dyr der fodres med junkfood,
lever et miserabelt liv og dør en langsom død. I modsætning hertil, lever hunde der
fodres med et naturligt foder et mere komfortabelt og sygdomsfrit liv og når
slutningen kommer, har disse tendens til en kortere svaghedsperiode. Fra
hvalpekassen til graven lad ”forebyggelse og ikke behandling” være vort motto.
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