
ezi nejãastûj‰í onemocnûní klou-
bÛ psa patfií takzvaná osteoartri-
tida. Název zmínûného onemoc-

nûní se skládá z více ãástí: osteo znamená
kosti, artr klouby a itis zánût). Osteoartri-
tida se objevuje ãastûji s rostoucím vûkem
psÛ a touto chorobou jsou zvlá‰tû ãasto
postiÏena stfiednû tûÏká aÏ tûÏká plemena
psÛ. Nejjednodu‰‰í definicí uvedené ne-
moci je „bolestivé onemocnûní kloubÛ".
Pro toto onemocnûní je charakteristické

postupující po‰kození chrupavky kloubÛ,
zánût kloubu s pfiib˘vající kloubní tekuti-
nou, zbytnûní vazÛ obklopujících kloub
a zmûny kosti pod chrupavkou. 

LÉâBA OSTEOARTRITIDY PSA
Cílem léãby osteoartritidy je zlep‰ení kva-
lity Ïivota psa utlumením jeho bolestí,
zlep‰ením funkce jeho kloubÛ a zpomale-
ním procesu destrukce chrupavek. K me-
dikamentózní léãbû osteoartritidy, k níÏ
se pfii léãbû sahá nejãastûji, patfií pfiípravky
tlumící zánûty, jeÏ neobsahují kortizon
(takzvaná nesteroidní antiflogistika).
Léãba v‰ak b˘vá pomûrnû ãasto neuspo-
kojivá. Pfiíãiny spoãívají na jedné stranû
v tom, Ïe podávání lékÛ neb˘vá vÏdy do-
konale úspû‰né (psi vyplivují tablety nebo
jim sirup opût vytéká z tlamy), a na druhé
stranû v tom, Ïe podávané léky mívají po-
mûrnû ãasto neÏádoucí vedlej‰í úãinky.
Hlavní problémy dosud pouÏívan˘ch pfií-
pravkÛ totiÏ spoãívají v tom, Ïe jejich bez-
peãnostní profil je velmi úzk˘. To zname-
ná, Ïe odstup mezi úãinnou dávkou a pfii-
jatelnou dávkou, která je je‰tû bez vedlej-
‰ích úãinkÛ, je velmi mal˘. Potfiebná del‰í
léãba proto pomûrnû ãasto zpÛsobuje po-
‰kození trávicího traktu pacienta. Tyto ne-

Ïádoucí úãinky lékÛ jsou provázeny prÛ-
jmem a zvracením. Léky, jeÏ byly aÏ dosud
k dispozici, tlumí vût‰inou jen jeden en-
zym zánûtu - takzvanou cyklooxygená-
zu (tlumiã COX). Na zánûtu se vût‰inou
podstatnou mûrou podílí je‰tû druh˘ zá-
nûtliv˘ enzym, takzvaná lipoxygenóza
(LOX). V souãasnosti se koneãnû objevil
pfiípravek (úãinná látka: tepoxalin) se
dvojím mechanismem úãinku: tlumiã
COX i LOX. Úãinná látka tepoxalin je od-
nedávna k dispozici pro psy ke tlumení
zánûtÛ a bolestí u akutních i chronick˘ch
onemocnûní svalstva i kostry. Díky to-
muto mimofiádnému zpÛsobu úãinku
pfiedstavuje tepoxalin velmi bezpeãn˘ lék.

Úãinek tepoxalinu se skládá
z následujících sloÏek:
● siln˘ bolest uti‰ující úãinek, 
● siln˘ úãinek pfii tlumení zánûtu,
● pfiízniv˘ vliv na imunitní systém psa
(zbrÏdûní pohybu zánûtliv˘ch bunûk do
postiÏeného kloubu, omezení uvolÀování
látek vznikajících pfii zánûtu).

Co to znamená pro psa:
● zlep‰enou pohyblivost,
● podstatnû lep‰í moÏnost opût 
zatûÏovat konãetiny,
● bezbolestn˘ pohyb nebo pfiinejmen‰ím
podstatné sníÏení bolestivosti,
● více radosti ze Ïivota.
Za zmínku stojí zvlá‰tû jedineãn˘ zpÛsob
podávání. Tepoxalin je k dostání jako lyo-
fylizát su‰en˘ mrazovou sublimací (tak
zvan˘ Lyo-Tab). Pfiípravky Lyo-Tab se jen
vkládají do ústní dutiny a bezprostfiednû
po kontaktu se slinami se rozpadají. Pes je
proto nemÛÏe vyplivnout. Lék staãí podá-
vat jednou dennû. MVDr. Nicola Franz

(Ze zahraniãních pramenÛ)
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ZDRAVÍ

Osteoartritida (zánût  kloubÛ
zasahující i kosti) pfiedstavuje
ãasto diagnostikovanou
chorobu pfiedev‰ím star‰ích
psÛ. Odnedávna je k dispozici
nov˘ lék k léãbû osteoartritidy.
Na uvedeném léku je zvlá‰tní
to, Ïe jde o pfiípravek tlumící
zánûty a souãasnû bolest a je
zaloÏen na dvojím úãinku
(COX/LOX tlumiã).

M

Bolestivé onemocnûní kloubÛ

Osteoartritida

MoÏné pfiíznaky
osteoartritidy:
● pes zaostává na procházkách, 

bûhem procházky se ãastûji zastavuje,
● potíÏe pfii stoupání do schodÛ,
● nechuÈ pofiádnû se rozbûhnout,
● pomalé, zdráhavé vstávání 

s problémy,
● viditelné kulhání, 
● kÀuãení nebo vytí bolestí pfii 

dotyku zaníceného kloubu,
● odmítavost vÛãi dotykÛm,
● olizování postiÏeného kloubu 

a otáãení se k nûmu.
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Touto chorobou
jsou zvlá‰tû ãasto
postiÏena stfiednû
tûÏká aÏ tûÏká
plemena psÛ
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