
elmi ãasto jsou nemoci pohybové-
ho aparátu vyvolány podmínkami
chovu nebo odchovu. Pfii odchovu

‰tûÀat je tfieba klást velk˘ dÛraz na vyvá-
Ïenou stravu. Na tomto místû bych rád
je‰tû jednou varoval pfied pfiíli‰n˘mi dáv-
kami vitaminÛ nebo minerálÛ, protoÏe
mohou vyvolat závaÏné po‰kození kostry
nebo vnitfiních orgánÛ. 

P¤ÍLI· VITAMINÒ ·KODÍ
Jeden pfiíklad za v‰echny: podle veterinár-
ní diagnózy mûl jist˘ desetimûsíãní bern-
sk˘ sala‰nick˘ pes pfied sebou maximálnû
dva mûsíce Ïivota! PÛvodnû vesel˘,
pohybliv˘ pes nemohl chodit. V̆ voj byl

postupn˘. Na tomto pfiípadu mû zvlá‰tû
zajímalo, jak byl pes Ïiven. Odpovûì znû-
la, Ïe dostával dobré prÛmyslovû vyrábû-
né krmivo. Teprve po sérii intenzivních
dotazÛ vy‰lo najevo, Ïe pes na doporuãe-
ní chovatele navíc dennû dostával „nûjak˘
kalciov˘ preparát“ a rybí tuk! Na-
ordinoval jem mu C 1000 kalcium carbo-
nicum a nejpfiísnûj‰í zákaz jak˘chkoli
potravinov˘ch doplÀkÛ. Od té chvíle uÏ
mûl dostávat jen své krmivo. Mûl se pfiijít
ukázat za ãtyfii t˘dny. 
Majitel psa nevûfiil, Ïe by jeho psu mohla
pomoci jednorázová dávka vysoké poten-
ce. Bern‰tí sala‰niãtí psi patfií k typu kal-
cium carbonicum a vysoká potence

C 1000 mûla zregulovat rozvrácené hos-
podafiení s minerály. Po ãtyfiech t˘dnech
uÏ se pes pohyboval lépe. Dostal dal‰í
C 1000 a po dal‰ích ãtyfiech t˘dnech
bûhal zcela normálnû!

âAST¯ NE·VAR: 
P¤ETùÎOVÁNÍ MLAD¯CH PSÒ
Dal‰ím z neznalosti roz‰ífien˘m ne‰varem
je pfietûÏování mlad˘ch psÛ, ktefií sotva
odrostli ranému ‰tûnûcímu vûku. Zvlá‰tû
v novém domovû b˘vají novopeãení maji-
telé celí Ïhaví na to, aby se sv˘mi psy
mohli podnikat uÏ uÏ dlouhé vycházky.
Mûli by si uvûdomit, Ïe tfiikrát dennû dva-
cet minut b˘vá v tûchto pfiípadech mno-
hem vhodnûj‰ích neÏ jednou dennû jed-
na aÏ dvû hodiny. To nejmen‰í, co se pfii
takov˘ch v˘letech mÛÏe stát, jsou silnû
namoÏené svaly. Tûm mÛÏe odpomoci
jedna dávka Rhus toxicodendron D 30.
Rhus toxicodendron je v homeopatii
v˘znamn˘m prostfiedkem na problémy
se svaly, vazy a ‰lachami. V podobû D6
ho lze pouÏít u v‰ech pfiíslu‰n˘ch one-
mocnûní, tedy napfiíklad pfii v‰ech vyvrk-
nutích, vymknutích a luxacích. 
Jednou jsem o‰etfioval malého pudla,
jehoÏ pravá ãé‰ka mûla sklon k luxaci.
Docházelo k tomu zvlá‰tû pfii hfie s vût‰í-
mi psy. Po napravení do pÛvodní polohy
a léãbû podáváním Rhus toxicodendron
tfiikrát dennû vydrÏela ãé‰ka pÛl roku aÏ
rok na svém místû, dokud ji zase po ãase
„nevyvedla z míry“ pfiíli‰ divoká hra nebo
pranice. Operativní fie‰ení majitel odmítl,
takÏe jsem se s tímto pacientem opako-
vanû setkával v pravideln˘ch intervalech. 
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V

ONEMOCNĚNÍ
pohybového aparátu
Pohybov˘ aparát psa odpovídá pÛvodnímu zamûfiení
vlka coby ‰elmy lovící kofiist. V zásadû platí, Ïe i pes má
nad ãlovûkem znaãn˘ náskok, aÈ uÏ se to t˘ká rychlosti,
ohebnosti, nebo vytrvalosti. Ov‰em v nûkter˘ch
pfiípadech vedla domestikace a zvlá‰tû chov zamûfien˘
jen na urãit˘ znak k neÏádoucímu omezení pohybového
aparátu. Jako pfiíklad zde mÛÏeme uvést pfiíli‰ strmé
postavení konãetin nebo jejich pfiíli‰né zaúhlení. 

Rozpoznávání a léãba nemocí psÛ

Nûmeãtí ovãáci patfií
k velk˘m plemenÛm psÛ.
Zdraví kloubÛ je tfieba
vûnovat maximální 
pozornost.

Majitel postiÏeného psa ãasto stáhne
z ve‰ker˘ch sportovních aktivit. To v‰ak
není správné! Pes se jen musí pohybem
a tréninkem pfiizpÛsobit sv˘m
moÏnostem.
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ARTRITIDA 
ZároveÀ s luxací kloubu se mÛÏe rozvi-
nout zánût kloubÛ (artritida). Vyznaãuje
se otoky, horeãkou, bolestmi a kulháním.
Pro lokálnû ohraniãené zánûty se jako
osvûdãen˘ prostfiedek doporuãuje Bella-
donna D 6 v ãast˘ch dávkách aÏ do zlep-
‰ení stavu. Dobr˘m prostfiedkem je dále
také Bryonia D 6, kter˘ mÛÏeme za urãi-
t˘ch okolností stfiídat s Belladonnou.
Bryonia je vhodná, kdyÏ má pes má pfii
pohybu silné bolesti, leÏí na nemocné
stranû a vÛbec nemÛÏe bûhat. Rhus toxi-
codendron je vhodn˘ v pfiípadech, kdy
pes na zaãátku zaãne kulhat, potom se
rozbûhá a pozdûji se jeho stav zase zhor-
‰í. Pomoci mÛÏe ochlazování postiÏené-
ho kloubu octanem hlinit˘m.

ARTRÓZA
Toto degenerativní kloubní onemocnûní
má rÛzné pfiíãiny, napfiíklad dûdiãnû pod-
mínûné, hormonální, traumatické nebo
také pfietûÏování. Symptomy zahrnují
kulhání a omezení v pohybu. 
Nejprve je tfieba provést rentgenologické
vy‰etfiení. Provedení úplného krevního
obrazu nás zase mÛÏe pfiivést na stopu
nedostatku minerálních látek, takÏe bude
moÏno cílevûdomû pfiistoupit k jejich
doplnûní a vyrovnání. V zásadû b˘vají vel-
mi úãinné homeopatické vápníkové pre-
paráty, jako jsou kalcium phosphoricum,
kalcium carbonicum a kalcium fluora-
tum, vÏdy v podobû D6, podle typu. To ve
zvlá‰tní mífie platí pro mladé psy, u nichÏ
preventivní opatfiení mohou pfiispût ke
správnému v˘voji kostry. Tak napfiíklad
kalcium fluoratum D 6 pfiispívá k pev-
nosti kloubÛ a zubÛ. Rhus toxicodend-
ron D 30 podávan˘ jednou t˘dnû posilu-
je ‰lachy a vazy. Jejich prostfiednictvím lze

zlep‰it, pfiípadnû i zcela vyléãit „uvolnûné
lopatky“. Pro star‰í psy jsou dÛleÏit˘m
prostfiedkem na artrózu velk˘ch kloubÛ
Harpagophytum D 6. MÛÏe pfiispût k to-
mu, Ïe se star‰ímu psu prodlouÏí doba,
po níÏ se bude moci normálnû pohybo-
vat. Úplné vyléãení zde v‰ak oãekávat ne-
lze. Prostfiedek je nutno podávat jako
trvalou medikaci aÏ do konce Ïivota. Na
tomto místû bych chtûl je‰tû jednou pou-
kázat na to, Ïe pfiírodní léãitelství se nevy-
ãerpává pouhou homeopatií! V mnoha
pfiípadech a s velk˘m úspûchem jsem
aplikoval také cytoplazmatické medika-
menty jako napfiíklad Ney Arthros. 
Dovolte mi jeden pfiíklad: jist˘ desetilet˘
zlat˘ kokr‰panûl mûl jasnou artrózu pra-
vého ramenního kloubu. Alopatická léã-
ba byla neúspû‰ná. Pes byl kromû toho
mimofiádnû agresivní, takÏe ho bylo moÏ-
no o‰etfiovat, jen pokud mûl nasazen˘
náhubek. Kromû toho, Ïe mu majitel den-
nû podával Traumeel (Heel), pes dostával
Ney Arthros 2 ml podkoÏnû, jeÏ mu bylo
vstfiikováno do postiÏeného místa. PotíÏe

na ãtyfii t˘dny ustoupily. Daného zpÛso-
bu léãby jsme se tedy pfiidrÏeli. Tento
kokr pfiirozenû zÛstal na‰ím trval˘m paci-
entem aÏ do konce svého Ïivota, kter˘

nastal ve vûku tfiinácti let. DÛvûra psa ke
mnû vzrÛstala, takÏe pozdûji uÏ bylo moÏ-
né o‰etfiovat ho i bez ko‰íku. Mûl jsem
dojem, Ïe s povdûkem kvitoval, Ïe mu
jeho pravidelná kaÏdomûsíãní léãba
pomáhá. 

SPONDYLÓZA, EXOSTÓZY
âasto se setkávám s novotvary, jako jsou
spondylózy a exostózy. Pfiíãiny jsou rÛzné.
Zvlá‰tû je za nû zfiejmû zodpovûdná
v˘mûna látková v kostech. Proto je tfieba
pohyb. Zjevnû v‰ak existuje také dûdiãnû
podmínûná náchylnost k tomuto one-
mocnûní. Dobré zku‰enosti jsem uãinil
s léky Heklava D 6 a Symphytum D 2
podávan˘mi po jedné dávce tfiikrát dennû
po dobu nejménû ãtvrt roku.
Pro kontrolu by mûl b˘t pes pfied zapoãe-
tím léãby a po ní zrentgenován. Pfiidat lze
také v˘‰e zmínûn˘ prostfiedek Harpo-
gopythum D 12 (dennû jednu dávku). Ta-
to léãba se doporuãuje také jako pfiíprava
na moÏn˘ chirurgick˘ zákrok. 

DYSPLAZIE KYâELNÍHO
KLOUBU (DKK)
Roz‰ífiena je zvlá‰tû u psÛ vût‰ích ple-
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„Často jsou nemoci
pohybového

aparátu vyvolány
podmínkami

chovu.“

Rozpoznávání a léãba nemocí psÛ

V˘voj artrózy
1. kost
2. kloubní kapsa
3. synoviální
membrána
4. kloubní dutina
5.chrupavãité tkánû
6. ztlu‰tûní kapsy
a synoviální membrána
7, opotfiebovaná
chrupavka
8. poniãená
chrupavãitá tkáÀ
9. osteophyty
(reaktivní novotvary
na kostech)
10. fragmenty
chrupavky

A. normální kloub        B. artritida                    C. artróza

S postupem ãasu se chrupavãité tkánû opotfiebovávají, 
coÏ v pokroãilej‰ím vûku mÛÏe vést u zvífiete k artróze

1. kyãelní kost
2. kloubní chrupavka
3. hlavice kosti
stehenní (femur)
4. kloubní jamka
(acctabulum)
5. nepravidelná
kloubní ‰tûrbina
6. osteophyty
(reaktivní kostní
novotvary)

A. normální kloub     B. lehká dysplazie      C. stfiednû tûÏká 
dysplazie

Dysplazie kyãelního kloubu se vyznaãuje abnormálním
v˘vojem coxo-femurálního  kloubu. DÛsledkem 
mÛÏe b˘t ‰patné pfiipojení  hlavice kloubu 
v oblasti kloubní jamky a vznik artrózy.

V˘voj dysplazie kyãelního kloubu
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I NZERCE

men. ObtíÏe závisí na stupni postiÏení.
JiÏ mnoho let se chovatelské kluby po-
kou‰ejí fiízen˘m chovem tuto nemoc
vym˘tit nebo alespoÀ omezit. Kromû
genetick˘ch pfiíãin pfii ní v‰ak evidentnû
hrají roli i chyby pfii odchovu, které
mohou mít vliv na rozvoj DKK. 
Westerhuis k tomu ve své Homeopatii
pro psy pí‰e: „Maximální pozornost je
tfieba vûnovat v˘Ïivû a pohybu. Je tfieba
se vyvarovat pfiekrmování, nedostatku
pohybu (svalová ochablost nebo obezi-

ta) a to zvlá‰tû v období rÛstu. „âasto se
setkávám s tím, Ïe postiÏen˘m psÛm
jejich majitelé zakáÏou ve‰keré druhy
sportovní ãinnosti, a pfiestanou s nimi
cokoliv dûlat. To v‰ak není správné! Pes
se musí pohybovat podle sv˘ch moÏnos-
tí a mûl by b˘t také cviãen. Pfii homeo-
patické léãbû opût pfiicházejí v úvahu
v˘‰e zmínûné kalciové preparáty.
Kalcium carbonicum D 6 jsou vhodnûj‰í
pro klidné, silnûj‰í typy (typ svatober-
nardského psa) a kalcium phospohori-
cum víc D 6 více pro ‰tíhlé, pohyblivé
psy (typu chrta). Léãbu je vhodné dopl-
nit pfiípravkem Rhus toxicodendron
D 30 dvakrát t˘dnû, jeÏ podporují pro
DKK dÛleÏité ‰lachy, svaly a vazy.
Zvlá‰tû vhodná pak je cytoplazmatická
léãba Ney Arthors, jiÏ musí doporuãit
veterináfi, zpravidla se podává tfiikrát
dennû 10 kapek Ney Arthors-Liposome. 

DISKOPATIE 
(OBRNA JEZEVâÍKÒ)
Diskopatiemi b˘vají postiÏeni více psi
mal˘ch plemen. Pfii v˘hfiezu meziobratlo-
v˘ch plotének mÛÏe dojít podle rozsahu
a místa postiÏení ke kulhání nebo ochr-

nutí. Vzhledem k tomu, Ïe na obratlech
se mohou objevit otoky nebo krvácení, je
vhodné nasadit Arnika a Hypericum ve
formû D 6, zpoãátku stfiídavû kaÏdou
hodinu. Jako dal‰í vhodn˘ homeopatick˘
prostfiedek literatura jednoznaãnû dopo-
ruãuje Nux vomica D 6 a Plumbum
metallicum D 6. V̆ razn˘ úspûch slibují
také takové prostfiedky na ploténky, jako
jsou napfiíklad Disci (Wala), Discus com-
positum (Heel, vet) nebo Ney Chondrin
(VitOrgan). Vhodné jsou rovnûÏ dávky
vitaminu B 12. Pokud se pfii léãbû vyhfiez-
l˘ch plotének majitel rozhodne vyuÏít
prostfiedkÛ pfiírodní medicíny, musí mít
trpûlivost. Ochablosti stfiev a mûch˘fie se
snaÏíme zamezit prostfiednictvím
Causticum hahnemanni D 6, jeÏ jejich
ãinnost vût‰inou zreguluje bûhem nûkoli-
ka dní. V pfiípadech ochrnutí pánevních
konãetin, které jsem léãil, to v jednom
pfiípadû trvalo celého pÛl roku, neÏ mohl
jezevãík znovu zaãít bûhat. Ale nakonec
se dokonce mohl znovu zúãastÀovat
i lovÛ!
Pokud se rozhodnete pro operativní
zákrok, je tfieba ho provést neodkladnû,
co nejdfiíve. Wolfgang Ransleben
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Dlouh˘ hfibet u mal˘ch plemen je 
ãastou predispozicí v˘hfiezu plotének

Rozpoznávání a léãba nemocí psÛ

Soutěž o 10 vstupenek! Soutěž o 10 vstupenek! Soutěž o 10 vstupenek!

Ordo Kromen
www.ordokromen.cz

OTÁZKA: Jakého
plemene je hfiebec 

na obrázku?

Odpovûdi pod oznaãením
„SoutûÏ o vstupenky“ 
pi‰te na adresu redakce:
NAKLADATELSTVÍ 
MINERVA CZ, s. r. o., 
¤íãanská 10, 101 00, 
Praha 10 do 15. 8. 2007.

Odpovûzte správnû na na‰i
otázku a vyhrajte 

2 vstupenky na historické
pfiedstavení plné

napínav˘ch soubojÛ na
koni i na zemi. V˘hra je

pfiichystána pro 5 ‰Èasn˘ch
vylosovan˘ch ãtenáfiÛ!
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