
tejnû jsou na tom mnozí studenti
veterinární medicíny: diagnostiko-
vání kulhavosti je tfieba se uãit –

a procviãovat! Nejjednodu‰‰í je nejprve
rozhodnout, zda ochrnutí postihlo hrud-
ní, nebo pánevní konãetiny. Potom se
podíváme bedlivûji, na kterou nohu zvífie
napadá. To bude zdravá strana, nemoc-
nou musí ‰etfiit. 

Traumatické pfiíãiny
Veterináfi systematicky prohlédne celou
konãetinu, zaãne u tlapky a potom
postupuje kloub po kloubu smûrem
vzhÛru. Vy jako majitelé, ktefií si chcete
udûlat orientaãní pfiedstavu, to mÛÏete
udûlat podobnû. MoÏná pfiíãinu najdete
uÏ ve chvíli, kdy takto dÛkladnû prohléd-
nete tlapku. MÛÏe jí b˘t zapíchnut˘ trn,
fiezná rána mezi pol‰táfiky, hrudka za-

mrzlého snûhu nebo mal˘ kamínek. To
v‰echno mÛÏe vyvolávat kulhání. Jako
pfiíãina pfiicházejí v úvahu i poranûné
drápy nebo pol‰táfiky. Rány po kousnutí
pfii chÛzi bolí. 
Pokud se nepodafií najít Ïádné zjevné
poranûní, je hledání pochopitelnû obtíÏ-
nûj‰í. V‰imli jste si, Ïe pes zavyl pfii skoku?
Nebo absolvoval skuteãnou nehodu, tfie-
ba odnûkud spadl, byl pfiejet nebo zÛstal
nûkde viset? V takovém pfiípadû je nej-
pravdûpodobnûj‰í vymknutí, zhmoÏdûní,
v˘ron nebo natrÏení. Ohmatáváním lékafi
zjistí, kter˘ sval nebo kloub byl postiÏen.
Pfii podobn˘ch poranûních vût‰inou
pomÛÏe ‰etfiení a mírnûní bolesti, coÏ by
ale nemûlo vést k tomu, Ïe psa necháme
opût dovádût – v takov˘ch pfiípadech jsou
procházky na vodítku nutností. Proces
léãení mÛÏe trvat dva aÏ tfii t˘dny. 

NatrÏení vazÛ
Pokud zaãne nûjak˘ kloub pÛsobit nesta-
bilnû, je pravdûpodobné, Ïe do‰lo k natr-
Ïení vazu, jenÏ ho má drÏet pohromadû.
U psÛ nejãastûji dochází k natrÏení kfiíÏo-
vého vazu v koleni. To vede k velmi v˘raz-
nému kulhání, jeÏ lze ve vût‰inû pfiípadÛ,
pfiedev‰ím u velk˘ch psÛ, léãit pouze ope-
rativnû. Pokud se omezíme na tzv. kon-
zervativní, tedy medikamentózní terapii,
kloub zatuhne, coÏ psu poskytne jistou
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Z veterinární praxe

Kulhání u psů Rozpoznat u psa kulhání není
vÏdy tak jednoduché, jak by 
se snad na první pohled zdálo.
KdyÏ pes nohu v podstatû
pfiestane pouÏívat, je vûc
jasná. Ale nemûli jste uÏ
nûkdy pocit, Ïe vá‰ psí pfiítel
tak nûjak „podivnû“ bûhá,
pfiitom jste v‰ak nedokázali
urãit, která konãetina by 
mûla b˘t postiÏená?

S

PotíÏe
s Osteochon-
drosis
dissecans
mívají
v˘hradnû 
velká plemena
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stabilitu a kulhání samo o sobû se zlep‰í.
Meniskus je tím ov‰em nevhodnû zatûÏován
a tím pádem po‰kozován a v kolenním
kloubu dochází ke vzniku artrózy. 
Ke kulháním zpÛsoben˘m zranûním pfiiro-
zenû patfií také zlomeniny kostí. Vût‰inou
je jejich následkem extrémní kulhavost,
pfii níÏ konãetina nakonec neb˘vá zatûÏo-
vána vÛbec.

Kulhání u mlad˘ch psÛ
Mladí psi pfiirozenû velmi rádi dovádûjí
a tím pádem se mohou poranit snadnûji neÏ
star‰í zvífiata. Pfiesto kdyÏ mlad˘ pes zaãne
kulhat, mûli bychom vÏdy vzít v úvahu také
to, Ïe existují jisté v˘vojovû podmínûné
nemoci kostí a kloubÛ. Sem patfií takzvaná
Osteochondrosis dissecans, onemocnûní,
pfii nûmÏ se ãást tûla obratle mÛÏe oddûlit
a volnû pohybovat v kloubu. PostiÏeny tím
b˘vají ramenní a loketní klouby a také
kolenní a hlezenní kloub. Problémy s tímto
onemocnûním mívají témûfi v˘hradnû velká
plemena a projevuje se u nich rÛznû v˘raz-
né kulhání. Mûlo by b˘t zavãas operováno,
aby se pfiede‰lo artróze. RovnûÏ u velk˘ch
plemen se setkáváme s tím, Ïe urãité kostní
v˘stupky na loketním kloubu nejsou správ-
nû pfiirostlé. I to se projevuje kulháním
a fie‰ením je operace. 
Kulhání pfiecházející z jedné konãetiny na
druhou u nûmeck˘ch ovãákÛ mlad‰ích
jednoho roku by mohlo upozorÀovat na
zánût dlouhé duté kosti. Nikdo pfiesnû
neví, odkud se bere, a po mírn˘ch boles-
tech ãasto po nûkolika mûsících sám od
sebe zase odezní. 
Men‰í plemena psÛ mohou zase kvÛli tomu
trpût uvolnûnou ãé‰kou, jeÏ se pfii pohybu
vychyluje ze svého pÛvodního místa.
Nutnost operace je tfieda posoudit pfiípad
od pfiípadu. 

Chronické kulhání 
u star‰ích psÛ
Zfiejmû nejãastûj‰í pfiíãinou kulhání, s níÏ se
veterináfii ve sv˘ch ordinacích setkávají,
jsou artrózy. Tak oznaãujeme nezánûtlivé
zmûny na kloubech, jeÏ mohou vzniknout
v dÛsledku i tûch nejmen‰ích zmûn v zatû-
Ïování kloubÛ. Na rentgenov˘ch snímcích
jsou pak patrné jako usazeniny na obratli.
Pokud na tûchto usazeninách dojde k zánû-
tÛm, artróza se stává bolestivou a pes mÛÏe
zaãít kulhat. Typické artrotické kulhání se
nejv˘raznûji projevuje po del‰í dobû klidu.
Pfii pohybu se pes „rozbûhá“ a kulhání ustu-
puje. Skuteãnost, Ïe b˘vají postiÏeni pfieváÏ-
nû star‰í psi, spoãívá v délce zatûÏování
kloubu související s pokroãil˘m vûkem. Ale
artrózy se mohou vyskytovat i u mlad‰ích
zvífiat: pfiíãinou mÛÏe b˘t dysplazie kyãelní-
ho kloubu, nerozpoznané nebo ‰patnû léãe-

né kloubní onemocnûní nebo pfietûÏování
na základû bolestivosti druhé konãetiny. 

Léãení bolesti
Artrózy nelze vyléãit. Jediná, pfiesto ale vel-
mi dÛleÏitá léãba spoãívá v potírání mal˘ch
ohnisek zánûtÛ, jeÏ vyvolávají vlastní boles-
ti. To lze provádût takzvan˘m „nesteroidál-
ním“ zpÛsobem, to znamená kortikoidy tlu-
mícími zánûty, jeÏ cílenû pÛsobí na bolesti

kloubÛ. Krátkodobû se pouÏívají i pfii kul-
hání, které není podmínûno artrózou.
U chronick˘ch ochrnutí je bohuÏel ãasto
nevyhnutelnû nutné podávat medikamenty
celoÏivotnû, coÏ majitelÛm ãasto dûlá sta-
rosti. Vedlej‰í úãinky kortikoidÛ se u citli-
vûj‰ích zvífiat projevují zvracením a prÛjmy,
které mohou b˘t krvavé. Pokud se tyto
neÏádoucí vedlej‰í úãinky projeví, je tfieba
pokusit se spoleãnû s veterináfiem najít jin˘
preparát, jejÏ bude zvífie lépe sná‰et. Farma-
kologickému v˘zkumu se ve zv˘‰ené mífie
dafií uvádût na trh léky se stále men‰ím
mnoÏstvím vedlej‰ích úãinkÛ. 
Pokud pes sná‰í medikamenty dobfie, mûl
by majitel v kaÏdém pfiípadû usilovat o to,
aby se zvífie mohlo bez problémÛ pohybo-
vat. JiÏ víme, Ïe tûlo disponuje tzv. pamûtí
bolesti. To znamená, Ïe pfii ãastûj‰ích nebo
déle trvajících bolestech staãí uÏ jen mal˘
bolestiv˘ podnût k tomu, aby vyvolával stá-
le vût‰í obtíÏe. I proto se musíme snaÏit
psÛm v jejich bolestech ulevovat. Kdo uÏ
nûkdy zaÏil, jak taková léãba bolesti zkvalit-
ní zvífieti Ïivot, urãitû nebude váhat.

K. Sauerová
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„Zřejmě
nejčastější

příčinou kulhání
jsou artrózy.“

SP 09/07 12-13 Kulhání  14.8.2007 8:30  Stránka 13


