
ento léãebn˘ postup zatím není
v na‰í zemi pfiíli‰ znám˘ a existuje
jen nûkolik zvûrolékafiÛ, ktefií aku-

punkturu zlatem skuteãnû ovládají. Úsilí
rodiny Wienertov˘ch se v‰ak vyplatilo:

ãtyfii t˘dny po léãbû bûhá Tietke bez pro-
blémÛ a znovu jí mohutní svaly na páne-
vních konãetinách. 
Marga Wienertová, majitelka Tietke,
zdokumentovala pro Svût psÛ v deníku

cel˘ prÛbûh onemocnûní svého psa.
10. 8. 2004 MÛj muÏ je na praxi. Tento
t˘den musím chodit s na‰í fenkou na
procházku sama a zdá se mi, Ïe Tietke se
pohybuje mnohem topornûji neÏ pfied
nûkolika dny nebo dokonce t˘dny. Bûhá
velmi strnule a pánevními konãetinami
pohybuje jako stepující taneãník. My-
slím, Ïe bychom ji brzy mûli nechat
zrentgenovat u veterináfie.
14. 8. 2004 Manfred se vrátil a právû byl
s na‰í fenkou venku. Nahnal mi pûkn˘
strach, protoÏe mi fiekl, Ïe Tietke se pravá
zadní noha vÏdycky podlomí. Musím
nûco podniknout co nejrychleji.
16. 8. 2004 Dnes jsem se objednala ke
zvûrolékafice v Oldenburgu. Je to malá
klinika pro zvífiata jen se tfiemi veterináfi-
kami. Pojedeme tam v pátek.
20. 8. 2004 Za chvilinku se musím
s Tietke vydat na cestu. V‰echno to urãitû
probûhne bez problémÛ. Na‰e fenka jez-
dí stra‰nû ráda autem, protoÏe pro ni je
jízda autem to nejlep‰í. Kolem ãtvrt na
deset jsme se dostali na fiadu. Veterináfika
Tietke velmi dÛkladnû vy‰etfiila a na‰e
fenka se pak bránila potfiebnému pfiipo-
jení k narkotizaãnímu pfiístroji. Musela jí
dát uklidÀující injekci. Byla jsem s ní,
dokud neusnula. Po vyhodnocení rentge-
nov˘ch snímkÛ jsem byla v ‰oku. Paní dr.
Reitmeierová mi vysvûtlila, Ïe artróza
v kyãelních kloubech Tietke jiÏ velmi
postoupila a Ïe proto mÛÏeme poãítat
s tím, Ïe tu na‰e fenka bude uÏ jen dva aÏ
tfii roky. Ale v pfiípadû, Ïe bychom dÛsled-
nû dodrÏeli tfiíbodov˘ program, mûli
bychom je‰tû nadûji.
První bod byl pfiechod na speciální krme-
ní (k dostání jen u veterináfiÛ). Toto
krmení obsahuje v˘taÏky z novozéland-
ského mûkk˘‰e a tyto v˘taÏky tlumí zánû-
ty. Hned jsem si s sebou odvezla pytel
krmení. Tohle krmení je opravdu drahé,
ale doufám, Ïe pomÛÏe.
Druh˘ bod byla akupunktura artrózy
v zadních nohou a pfiípadnû také v páte-
fii. Veterináfika mi fiekla, Ïe tento postup
dobfie zvládá v celém Nûmecku jen nûko-
lik zvûrolékafiÛ. V úvahu pfiipadá dokonce
jen akupunktura zlatem a v‰echno ostat-
ní pr˘ se dozvím od zvûrolékafiky, jejíÏ
vizitku mi dala. Tfietím bodem byla reha-
bilitaãní gymnastika a masáÏe pro na‰i
fenku. I zde jsem dostala adresu. 
Nejdfiíve si teì domluvím schÛzku s paní
Übermuthovou z Wildeshausenu. Ta má
rozhodnout, s ãím zaãneme.
Termín s paní Übermuthovou jsme si do-
hodly na úter˘ 24. srpna 2004 v 16 hodin.
24. 8. 2004 Pfii‰li jsme vãas, cesta nám
pfiece jen trvala déle, neÏ jsem si myslela,
a ani ve Wildeshausenu nebylo nijak
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Akupunktura 
zlatem proti DKK
Fenka ovãáka Tietke v rodinû Wienertov˘ch trpûla
tûÏkou dysplazií kyãelního kloubu. Její majitelé
se rozhodli léãit Tietke akupunkturou zlatem.

T

Akupunktura
zlatem má
úãinnost v 95
procentech
pfiípadÛ
a pÛsobí po
cel˘ Ïivot
zvífiete
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snadné najít její ordinaci. Pfied námi byli
na fiadû je‰tû dva psi, ale paní Übermut-
hová nás pfii‰la pozdravit a hned jsem jí
pfiedala rentgenové snímky na‰í fenky. 
Pak jsme byli na fiadû my. Veterináfika si
mne pozvala do o‰etfiovny a fiekla mi,
abych do‰la pro Tietke. Pak jsme probíra-
ly rentgenové snímky. „To je prostû stra‰-
né,“ byl její komentáfi, kter˘ se mi usadil
v hlavû. „Nûco takového jsem ve své pra-
xi je‰tû nikdy nevidûla.“ Úplnû mne to
vyfiídilo. ¤ekla mi, Ïe Tietke musí trpût
nekoneãn˘mi bolestmi. To nemohu
potvrdit. Tietke nikdy ani nezakÀuãela,
ani se nikdy nevyh˘bala pohybu. Jenom
v noci obãas vyla a na poãátku srpna, kdy
Manfred odjel do Erfrathu, v noci jednou
tak kfiiãela, Ïe mne to probudilo. Jinak se
nám nic nezdálo tak nápadné. Paní Über-
muthová mi vysvûtlila, Ïe psi proÏívají
bolest jinak neÏ my a dovedou se s ní
vypofiádat jinak neÏ lidé. Chtûla fenku
vidût v pohybu a nechala nás chodit
a bûhat. Tietke bûÏela jako vÏdy spokoje-
nû a vesele vedle mne. Poté se veterináfika
rozhodla, Ïe se zásahu u na‰eho psa
odváÏí, protoÏe se Tietke pohybuje úplnû
jinak, neÏ by soudila podle rentgenov˘ch
snímkÛ. Následovalo podrobné vysvûtle-
ní, co v‰echno mÛÏeme ãekat, kdyÏ se
rozhodneme pro akupunkturu zlatem. 
Dlouze jsme s manÏelem probírali, zda je
to rozumné zpÛsobit psovi i nám tuto
torturu. Je to velmi drah˘ a i jinak nároã-
n˘ zákrok a ani pro psa není nijak snadné
ho zvládnout. Ale hned od poãátku jsem
byla tak nûjak pfiesvûdãena, Ïe se do téhle
terapie pustíme. Spoleãnû to s na‰í fen-
kou urãitû dokáÏeme. Tietke bude po

zákroku vypadat jako koberec proÏran˘
od molÛ: na v‰ech akupunkturních
bodech bude vyholená. Rozhodující je, Ïe
nebude pociÈovat Ïádnou bolest – ani
bûhem léãby, která jí bude aplikována
v hluboké sedaci. Budeme v‰ak muset
svoji fenku vodit deset dní na krátkém
vodítku a nebudeme ji smût nechat pro-
bûhnout na volno. Budou ji bolet svaly,
protoÏe zaãne pouÏívat svaly, které je‰tû
nikdy nepouÏila nebo které nepouÏívala
uÏ dávno. Bude to muset vydrÏet bez pro-
stfiedkÛ proti bolesti a po deseti dnech ji
veterináfika zkontroluje a znovu vy‰etfií.
Pak bude následovat první rehabilitaãní
cviãení a moÏná také masáÏ. Roz-
hodujeme se pro akupunkturu zlatem.

Termín je pátek 2. záfií 2004 v 11 hodin
dopoledne. Jsem stra‰nû rozru‰ená a ne-
mohu se ãtvrtka ani doãkat. Tietke bûhá
stále hÛfi. Pravá zadní noha se jí ãasto
podlamuje dovnitfi. Doufám, Ïe to vÛbec
do ãtvrtka vydrÏíme. 
2. 9. 2004 Koneãnû je ãtvrtek. VyjíÏdíme
pfiesnû, protoÏe máme pfied sebou pÛl
druhé hodiny jízdy autem. Tietke jede
jako vÏdy ráda s námi. Jsme rádi, Ïe neví,
co ji dnes ãeká. Jen abychom uÏ to mûli
v‰echno za sebou. Paní Übermuthová
mne uklidÀuje. ¤íkám jí, Ïe jsem z toho
celá rozãilená. Ona odpovídá: „K tomu
nemáte Ïádn˘ dÛvod, pro psa to nepfied-
stavuje Ïádnou velkou zátûÏ (vlastnû jen
narkóza). Tietke dostává sáãek pfies tla-

Dysplazie kyãelního kloubu vysokého
stupnû, konãetiny nelze natáhnout

Boãní snímek pátefie 
po akupunktufie zlatem
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Chorobopis Tietke Weintertov˘ch Z veterinární ordinace pro malá zvífiata, Kim Übermuthová, Wildeshausen

Dne 23. srpna 2004 mi byla pfiedsta-
vena osmiletá fenka ovãáka rodiny
Wientertov˘ch z Westerstede. Rent-
genové snímky mi byly zaslány o dva
dny dfiíve z veterinární ordinace léka-
fiek Gefällerové a Reitemeyerové z Ol-
denburgu s prosbou vy‰etfiit fenku
a zváÏit moÏnost pouÏití akupunktu-
ry zlatem. Rentgenové snímky ukazo-
valy tak rozsáhlé artrotické zmûny
obou kyãelních kloubÛ (levou kyãel
nebylo moÏné natáhnout) a ãetné
spondylózní útvary (vznik mÛstkÛ
mezi obratli) v oblasti bederní páte-
fie, Ïe jsem pÛvodnû chtûla implanta-
ci zlata odmítnout. Bylo provedeno
celkové vy‰etfiení feny, diagnostika
kulhání a diagnostika spou‰tûcích
(souhlasn˘ch) bodÛ. U fenky se pro-
jevovalo vpravo vzadu zchromnutí
stfiedního stupnû, tlapy pánevních
konãetin pfiesahovaly pfies stfiedovou
linii. Drápy pánevních konãetin byly
silnû opotfiebované ‰oupáním po
zemi. Vpfiedu Tietke vytáãela lokty

a zatûÏovala pfiedev‰ím levou hrudní
konãetinu. Tlapy pfii dotyku s podla-
hou hlasitû pleskaly. Hfibet nepfiipou-
‰tûl pohyb beder. ProtoÏe tato fenka
ovãáka i pfies jednoznaãné mechanic-
ké naru‰ení hybnosti spolupracovala
pomûrnû ãile, pfiestala jsem se stavût
k akupunktufie zlatem tak odmítavû. 
Nyní následovalo podrobné vysvûtle-
ní majitelce, co mÛÏe v tomto stupni
onemocnûní Tietke je‰tû oãekávat
a jaké mÛÏe nastat zlep‰ení. Ma-
jitelka se rozhodla léãit Tietke aku-
punkturou zlatem. 
Akupunktura zlatem byla provedena
dne 2. záfií 2004 v hluboké sedaci
zvífiete. Celkem bylo ve 28 bodech
nasazeno 60 zlat˘ch implantátÛ.
Byly zvoleny ty akupunkturní body,
které pozitivnû ovlivÀují kyãle, hfibet
a hrudní konãetiny. Dále byly
v oblasti bederní pátefie vsazeny zla-
té implantáty k dal‰ímu tlumení
bolestí v této oblasti. 
Dne 13. záfií 2004 byla fenka pfiedve-

dena k prvnímu kontrolnímu vy‰etfie-
ní. AÏ do této doby byla Tietke vodû-
na na vodítku a jen krokem. Vy-
‰etfiení pohybu prokázalo podstatné
zlep‰ení zejména v pohybu pánevní
konãetiny. Fenka zvedala tlapy v˘‰
a kladla je ‰ífie, pfiestala tolik vytáãet
lokty. Také pleskání pfiedních tlap
bylo ménû v˘razné. Bolestivost sou-
hlasn˘ch bodÛ byla podstatnû niÏ‰í.
Následující vy‰etfiení 20. záfií 2004
provedla fyzioterapeutka zvífiat paní
Stöverová. Tietke zaÏila podle tvrzení
majitelky malou recidivu a den pfied
vy‰etfiením údajnû nechávala páne-
vní konãetiny opût viset. Den pfied-
tím byla ale fenka na kynologickém
cviãi‰ti a pravdûpodobnû se pfiíli‰
namohla. Zde v ordinaci se ale Tietke
pohybovala opravdu dobfie. Velmi
dÛleÏité je uvûdomit si, Ïe pes, kter˘
dlouhá léta ‰etfiil nûkterou konãetinu
pro pomalu rostoucí artrotické novo-
tvary v kloubech, se nemÛÏe bûhem
dvou t˘dnÛ zaãít stabilnû pohybovat.

Mnohem dÛleÏitûj‰í je pomal˘m, ale
stále se roz‰ifiujícím tréninkem znovu
vybudovat svalstvo, které zakrnûlo
v dÛsledku ‰etfiení pánevní konãeti-
ny. V˘sledkem bude zpevnûn˘ pohyb. 
Îádná akupunktura zlatem ani aku-
punktura jehlami nemÛÏe odstranit
artrotické zmûny kloubÛ ani (jak je
tomu v pfiípadû Tietke) zcela odbou-
rat mechanické naru‰ení pohybu (to
by bylo krásné!), ale utlumení boles-
ti a následná pfiestavba svalstva
umoÏÀuje vydávat se na procházky
znovu s podstatnû veselej‰ím psem,
kter˘ má vût‰í potû‰ení z pohybu.
Tietke se podrobí je‰tû jednou nebo
dvakrát v na‰í ordinaci fyzioterapeu-
tické léãbû. 
Jako dal‰í cviãení jsme zpracovali
„program domácích úloh“ speciálnû
sestaven˘ pro tuto fenku a pfiedali
jsme ho majitelce, aby se mohla
podílet na dal‰ím zlep‰ování trénin-
kem fenky s pomalu stoupající inten-
zitou cviãení.“
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mu, protoÏe si nechce nechat zavést pfií-
vod narkotizaãního pfiístroje. âekám, aÏ
usne, a pak jdu. Nyní musím ãekat celé
dvû hodiny. Rozhoduji se, Ïe radûji pÛjdu
na nákupy, ale vÛbec se na to netû‰ím.
âas se stra‰nû vleãe. V jednu hodinu uÏ
toho mám dost. Sedám si do auta
a pokou‰ím se ãíst si. Najednou si vzpo-
menu na mobilní telefon. Paní Übermut-
hová mne chtûla po zákroku zavolat,
a tak bych ho mûla mít po ruce.
Prohrabuji se kabelkou a pokládám
mobil na sedadlo. Hned zvoní, mnohem
dfiív, neÏ jsem ãekala. Paní Übermuthová
je jiÏ hotová. A to je teprve 13:06. Ihned
vyjíÏdím a uÏ na pfiíjezdu k ordinaci sly-
‰ím Tietke protestovat. Je uÏ úplnû ãilá
a sedí v pozorovací kleci. V‰echno pro-
bûhlo hladce. UÏ to není ten krásn˘ pes,
ale srst jí zase doroste. Pfiedstavovala
jsem si to je‰tû hor‰í. Dopravím ji do auta
a dostávám je‰tû podrobnûj‰í pokyny na
pfií‰tích deset dnÛ. Na‰e fenka smí na
procházky, kolik jí bude libo. V‰ak ona si
fiekne kolik a jak daleko, míní zvûrolékafi-
ka. Veãer se vydáváme na na‰i první krát-
kou procházku. V‰echno je normální.
Druhého dne se procházíme jiÏ asi dvacet
minut. Zhruba v pÛli cesty si pov‰imnu,
Ïe Tietke uÏ moc dobfie nemÛÏe. Strká do
mne vlhkou tlamou a dívá se na mne
tázavû sv˘ma velk˘ma oãima: kdy uÏ tam
budeme? Vydáváme se tfiikrát dennû na
dlouhou procházku a délku procházek
postupnû prodluÏujeme. Tfietího dne
pozoruji v˘razné zlep‰ení. Tietke jiÏ tolik
ne‰oupe zadními tlapami o zem. To, Ïe se
její stav zlep‰uje, je i sly‰et. ·estého dne
je to mnohem lep‰í, jejích pokrokÛ si v‰í-
má i mÛj manÏel. Mám z toho opravdu
ohromnou radost. Osmého dne se ráno

vydáváme na opravdu dlouhou procház-
ku a Tietke uÏ témûfi vÛbec netahá nohy.
V poledne jsme na procházce ãtyfiicet
minut. Jde to krásnû, ale Tietke je oprav-
du unavená. V poslední tfietinû procházky
do mne opût strká ãenichem a udûláme si
malou pfiestávku na mazlení. Teì si bude
muset pofiádnû odpoãinout. 
13. 9. 2004 Dnes jsme byli na kontrol-
ní prohlídce. Jsem zvûdavá, co paní
Übermuthová fiekne. Ta je s pohybem
Tietke velmi spokojená. Tietke jiÏ nekla-
de zadní nohy pfies sebe jako stepující
taneãník, ale pûknû vedle sebe. Rozdíl
proti dfiívûj‰ku je skuteãnû dobfie vidût.
Veterináfika nám pfiedvádí první rehabi-
litaãní cviãení: pfiená‰ení váhy rovnobûÏ-
nû a diagonálnû. Tietke je trochu nedÛ-
vûfiivá a musí v‰echno velmi pozornû
sledovat. Ani pfii masáÏi si nelehne pfiíli‰
pohodlnû a stále má hlavu otoãenou
k zádi. Pravdûpodobnû si je‰tû vzpomíná
na to, Ïe naposledy se s ní nûco stalo

a Ïe to potom vypadalo jinak. Dnes bu-
deme dûlat gymnastická cviãení i veãerní
masáÏ velmi puntiãkáfisky. V‰ak ono to
pomÛÏe. Tietke se uÏ trochu vzpírá.
16. 9. 2004 Dnes jsme se zase poprvé
vydali na projíÏìku na kole. V‰echno
dopadlo dobfie.
17. 9. 2004 Tietke byla s námi v kynolo-
gickém v˘cvikovém stfiedisku v Olden-
burgu-Etzhornu. Je dost unavená. Asi to
bylo pfiíli‰ brzy.
20. 9. 2004 Tietke opût tahá zadní tlapy
po zemi. Bûhat vedle kola a trénovat v ky-
nologickém v˘cvikovém stfiedisku v Ol-
denburgu-Etzhornu asi nebylo to nejlep-
‰í. Mûli jsme poãkat déle, mohlo to b˘t
lep‰í. 
Fyzioterapeutka paní Stöverová z veteri-
nární kliniky je toho názoru, Ïe v‰echno
bude je‰tû potfiebovat ãas. Ukazuje nám
je‰tû celou fiadu dal‰ích cvikÛ, které musí-
me pravidelnû cviãit, a znovu Tietke
namasíruje. Dnes dostáváme s sebou pro-
gram domácích úloh. Od nynûj‰ka bude-
me potfiebovat hodnû ãasu, abychom
v‰echno zvládli. Pfiedev‰ím budeme
muset s na‰í fenkou chodit a ne klusat
(bûhat). Klus je pro psa mnohem namá-
havûj‰í neÏ rychl˘ bûh. To uÏ bude muset
pomoci i Manfred. 
27. 9. 2004 Tietke bûhá velmi dobfie,
pomalu u ní zase cítíme svaly na pravé
zadní noze. Ty cviky opravu pomáhají.
Dennû na to potfiebujeme spousty ãasu,
ale vidíme pokroky. Dnes je mi jasné, Ïe
tyhle cviky budeme muset cviãit pravdû-
podobnû cel˘ Ïivot Tietke a Ïe s ní bude-
me muset hodnû chodit. Jsme ale rádi, Ïe
jsme tuto terapii zvolili. U Tietke je
úspû‰nost této metody zfiejmá.“

Marga Wienertová

Pfied léãbou se u Tietke projevovalo vpravo vzadu zchromnutí
stfiedního stupnû, tlapy pánevních konãetin pfiesahovaly pfies
stfiedovou linii. Drápy pánevních konãetin byly silnû
opotfiebované ‰oupáním po zemi. Vpfiedu Tietke vytáãela
lokty a zatûÏovala pfiedev‰ím levou hrudní konãetinu.

Po léãbû nastalo v˘razné zlep‰ení. Fenka zvedala tlapy v˘‰
a kladla je ‰ífie, pfiestala tolik vytáãet lokty. Pomal˘m, ale
stále se roz‰ifiujícím tréninkem se nyní musí znovu vybudovat
svalstvo, které zakrnûlo v dÛsledku ‰etfiení pánevní
konãetiny. V˘sledkem bude zpevnûn˘ pohyb.
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Akupunktura zlatem
Pod pojmem akupunktura zlatem se
rozumí vsazování mal˘ch zlat˘ch
kuliãek z 24karátového zlata do
urãit˘ch akupunkturních bodÛ.
Akupunktura zlatem se pouÏívá
pfiedev‰ím pfii bolestiv˘ch
a degenerativních kloubních
onemocnûních psÛ a koní. PÛsobí
dvojím zpÛsobem: stimulací
akupunkturního bodu se tlumí bolest
a látková v˘mûna nemocného kloubu
a tím se povzbuzuje jeho pfiirozená
schopnost regenerace. Akupunktura
zlatem má úãinnost v 95 procentech
pfiípadÛ a pÛsobí po cel˘ Ïivot zvífiete.
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