
Jan vznikají degenerati vní choroby kloubů?
Toto onemocnění se vyskytuje poměrně často zejména 
u některých plemen psů. Predispozice bývá způsobena 
šlechtěním na určité znaky, typickým příkladem je ple-
meno německý ovčák, jeho utváření končeti n a postoj, 
které jsou zatěžující zejména pro kyčelní klouby. Nepřiro-
zenou zátěž kloubů doprovází poškození kloubní chrupav-
ky, remodelace kostí , které se podílejí na stavbě kloubů, 
a změny periarti kulárních tkání. Ve většině případů jde 
o nevratné onemocnění zhoršované opotřebením kloubů 
a stárnutí m.

K artróze mohou vést (kromě geneti cké a plemenné 
predispozice) také jiné příčiny. Silný stres, nestabilita 
kloubů, poškození kloubních chrupavek v důsledku trau-
matu nebo infekce mohou vyvolat zánětlivé změny, kte-
ré podpoří časný rozvoj onemocnění. První známky lze 
pozorovat ve vrstvě chrupavky, která leží přímo na kosti  
tvořící kloub. Zánět může oddělit fragmenty chrupavky 
a uvolnit je do synoviální tekuti ny. Fragmenty se skládají 
z kolagenu typu II a jsou tělem mylně rozpoznány jako cizí, 
tj. mají anti genní charakter. Imunologicky akti vní tkáň 
v kloubních pouzdrech reaguje s těmito anti geny a vyvo-
lává reakci s tvorbou proti látek, které jsou namířené pro-
ti  vlastním složkám obnažené chrupavky, přitom vedou 
k dalšímu jejímu poškození, což zhoršuje stav kloubu. Lze 
mluvit o začarovaném kruhu, protože dochází k „sebe-
destrukci“.

Jak pečovat o takové jedince?
Je dobře známo, že rizikovým faktorem je ne-
vyvážená výživa v období růstu, zejména při 
výskytu geneti ckých předpokladů. 

U mladých zvířat by se měli chovatelé za-
měřit na vybalancovanou kvalitní výživu, 
na včasné posouzení veterinárními spe-
cialisty a podle jejich doporučení zvolit 
preventi vní opatření. 

Veterinární vyšetření (RTG) může odhalit 
první příznaky osteoartrózy, které ještě ne-
musí být doprovázeny klinickými příznaky. Poz-
ději, při vyšetření v pohybu, bývá klasickým přízna-
kem kulhání na začátku zátěže. 

Komplementární léčba - všichni musí táhnout 
stejným směrem
U akutně kulhajícího psa, jakmile byla stanovena diagnóza, 
je potřeba zahájit širokospektrální léčbu, jejímž základem 
je snížení bolesti vosti , podpůrná léčba, fyzioterapie nebo 
cvičební program na míru a metafylaxe, aby se zabránilo 
dalšímu zhoršování.

Použití  nesteroidních anti fl ogisti k (Cimalgex®) je součástí  
léčby zejména v akutní fázi. Tlumí zánět v kloubu a kolem 
něj, ulevují od bolesti . Jsou možné intraarti kulární injekce 
korti kosteroidů pro tlumení zánětu a/nebo kyseliny hya-
luronové pro regeneraci kloubní chrupavky. Tyto injekce 
by měly být používány střídmě, aby se zachoval jejich pří-
znivý účinek, systémové podávání těchto přípravků má 
mnohem menší efekt. Již několik let jsou na specializova-
ných pracoviští ch k dispozici nové doplňkové terapie, jako 
je terapie IRAP (autologní sérum), lokální proti zánětlivé 
látky extrahované ze séra aplikované přímo do kloubu. Te-
rapie kmenovými buňkami je dalším výzkumným směrem 
nových metod.
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Osteoartriti da, také označovaná jako artróza, je degenerati vní stav kloubní chrupavky a okolních tkání, jejichž typickým 
projevem je chronické kulhání, pohybové problémy nebo omezení schopnosti  vykonávat některé pohyby. Je primární 
příčinou ztráty pohyblivosti  kloubů a snížení pohybové akti vity u psů, protože léze způsobené artrózou jsou nevratné. 
V poslední době se čím dál častěji vyskytuje i u koček chovaných v domácnosti . Nicméně existuje řada postupů léčby,  
pomocí kterých lze zvládnout tento stav a udržet zvířata v komfortu a akti vitě. 



Fyzioterapie, jejíž dostupnost se zvyšuje, by měla být 
přizpůsobena stáří, charakteru zvířete a stavu kloubů. 
Spe- cifické fyzioterapeutické cviky mohou přispívat 
k protažení částí svalů tak, aby pohyb a držení těla 
nezpůsobovaly další poškození nemocných i zdravých 
kloubů.

Doba a intenzita pohybu by měly být rovněž přizpůsobeny, 
je třeba se vyhnout dlouhým obdobím odpočinku. 

Profylakticky se mohou přidávat látky, které podporují 
kloubní metabolismus. Nejznámějšími složkami těchto 
produktů jsou kyselina hyaluronová, denaturovaný kolagen, 
glukosamin a proteoglykany. Jsou primárně určeny k dodá-
vání dodatečného stavebního materiálu. MSM, omega-3 
mastné kyseliny a mangan mají rovněž podpůrné vlastnosti. 

Caniviton Forte 30 je doplňkové krmivo, které obsahuje 
chondroitin sulfát, Harpagofyt (Harpagophytum 
procumbens, čertův dráp), L-karnitin, jód, mangan, 
vitamin C a selen, stopové prvky důležité pro klouby 
a antioxidanty. Flexadin Plus dodává glukosamin 
a chondroitin sulfát, látky potřebné pro udržování výživy 
a zdraví chrupavky, omega 3 mastné kyseliny, síran 
vápenatý a vitamín E. Dermanorm (kapsle nebo olej) 
obsahuje omega 3 a 6 mastné kyseliny ve formě rybího 
oleje a oleje z brutnáku lékařského, pro podporu kůže 
a srsti a mají protizánětlivý účinek na klouby.

Flexadin Advanced®
Nová receptura Flexadin Advanced® nabízí uni- 
kátní řešení osteoartritidy. Obsahuje klíčové 
složky: UC-II® (nativní kolagen typu II) a extrakt 
Boswellia serrata.
 
UC-II reprezentuje další přístup v terapii. Vzhledem k tomu, 
že UC-II molekula je prakticky shodná s obnaženým ko-
lagenem na povrchu kloubní chrupavkové vrstvy, lymfa-
tická tkáň nacházející se ve střevě začíná vyhodnocovat 
tuto látku jako neškodnou (orální imunotolerance). Tato 
informace je při změně generací také přenášena na lym-
focyty, které se nacházejí v artritickém kloubu. Výsledkem 
je tlumení zánětlivého procesu, které zabrání dalšímu po-
škození kloubu.

Boswellia serrata je známá léčivá rostlina, strom, jehož 
pryskyřice obsahuje mnoho zdraví prospěšných aktivních 
látek, zejména pak kyselinu boswellovou. Ta v těle působí 

jako nesteroidní antiflogistikum, a díky tomu, že neinhi-
buje produkci COX-1, nemá dráždivé a poškozující účinky 
na sliznici žaludku, které způsobuje právě dlouhodobé 
užívání obdobných přípravků. Extrakt z pryskyřice je po-
užíván po staletí v lidové medicíně k léčbě chronických 
zánětlivých onemocnění, pozitivní účinek má zejména 
na osteoartrózu, ravmatoidní artritidu, astma a zánětlivé 
onemocnění střev.

Protože Boswellia serrata může mít i negativní účinky 
v závislosti na dávce a čistotě suroviny, není pravidlem, 
že čím více je jí v přípravku, tím lepší je jeho efekt. 
V extraktu navíc bývá velmi různorodý mix jejích derivátů 
(α- a β-boswelowá kys., acetyl-α- a acetyl-β-boswelowá kys., 
11-keto-β-boswelowá kys., aceto-11-keto-β-boswelowá kys., 
acetyl-9-11-dehydro-β-boswelowá kys...) a dalších látek. 
Proto je velmi důležitý zdroj a čistota použité suroviny.

Firma Vetoquinol garantuje kvalitu obsahu a působení 
přípravku Flexadin Advanced®, který obsahuje výtažek 
z Boswellia serrata, nedenaturovaný kolagen UC-II a další 
podpůrné látky, jako jsou omega 3 mastné kyseliny, vita-
miny a výživné látky.

Konzultujte se svým veterinárním lékařem individuální 
kombinaci výše uvedených opatření podle stupně oste-
oartrózy, abyste zlepšili pohodu vašich čtyřnohých přátel 
s ohledem na pohybový aparát a prodloužili jim aktivní 
způsob života.

Podle dostupných materiálů  
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Máte-li zájem o podrobnější informace napište  
na info.cz@vetoquinol.com
nebo navštivte www.vetoquinol.cz


