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Artritida 

Vyskytuje se nejčastěji u starších psů, ale může postihnout i mladší psy, například v 

podobě dysplazie kyčelního kloubu. Ta se projevuje následkem nevhodného životního stylu 

pejska. Může být ale také genetického původu. Příznaky se mohou lišit podle stupně 

závažnosti. 

 

Jedná se o degenerativní zánětlivé onemocnění kloubů s různými stupněmi bolestivosti. 
Postihuje 20% dospělých psů a je nejčastější příčinou chronických onemocnění psů léčených 
veterináři. Artritida se vyskytuje nejčastěji u starších psů, ale může postihnout i mladší psy, 
například v podobě dysplazie kyčelního kloubu. Ta se projevuje následkem nevhodného 
životního stylu pejska. Může být ale také genetického původu. 

Příznaky 

Jedná se o degenerativní zánětlivé onemocnění kloubů s různými stupněmi 
bolestivosti. Postihuje 20% dospělých psů a je nejčastější příčinou chronickýchonemocnění 
psů léčených veterináři. Artritida se vyskytuje nejčastěji u starších psů, ale může postihnout i 
mladší psy, například v podobě dysplazie kyčelního kloubu. Ta se projevuje následkem 
nevhodného životního stylu pejska. Může být ale také genetického původu. 

Příznaky se mohou lišit podle stupně závažnosti. Nejčastějšími jsou: 

• obtížnější vstávání z polohy vleže, 
• kulhání, celková ztuhlost končetin, 
• letargie, nechutenství, 
• neochota chodit do schodů, 
• úbytek mrštnosti během her a procházek, 
• odmítání dotyku člověka na konkrétních místech. 

Pokud si myslíte, že nějakým z příznaků už váš pes trpí, neotálejte a vyhledejte pomoc 
veterináře. Včasným odhalením artritidy dokážete společně s veterinářem zmírnit její další 
rozvoj. 

Příčiny 

Osteoartróza nebo degenerativní onemocnění kloubů nastane, když se chrupavka v kloubech 
vašeho miláčka opotřebovává a kosti se třou proti sobě. Artróza je nejčastější příčinou artritidy 
u psů, ale obezita, bakteriální infekce a autoimunitní onemocnění můžou artritidu také 
způsobovat. 

Prevence 

K artritidě jsou nejvíce náchylní starší psy, velká a obří plemena a psy s nadváhou. Proto se 
snažte hlídat hmotnost psa. Pravidelným, úměrným a bezpečným pohybem spolu s kvalitním 
krmivem a veterinárními přípravky jste na správné cestě, jak udržet jeho klouby zdravé 

Léčba artrózy 

Bohužel, neexistují žádné léky, které by toto onemocnění dokázali vyléčit. Několika způsoby 
ale můžete průběh artrózy zmírnit: 

• vhodná kloubní výživa, případně léky potlačující zánětlivý proces v kloubech 
• dostatečně vysoký ortopedický pelíšek, který bude sloužit jako podpora kloubů 
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NÁZEV:… 
 
 

• nevystavovat psa chladnému nebo vlhkému prostředí 
• přikládat suché teplé obklady 
• vhodné veterinární přípravky 

Jedná se o degenerativní zánětlivé onemocnění kloubů s různými stupněmi 
bolestivosti. Postihuje 20% dospělých psů a je nejčastější příčinou chronickýchonemocnění 
psů léčených veterináři. Artritida se vyskytuje nejčastěji u starších psů, ale může postihnout i 
mladší psy, například v podobě dysplazie kyčelního kloubu. Ta se projevuje následkem 
nevhodného životního stylu pejska. Může být ale také genetického původu. 

V závislosti na situaci vašeho pejska vám veterinář doporučí léky s protizánětlivým účinkem, 
které mu pomohou od bolesti. Pro mladší psy může být dobrou volbou chirurgický zákrok. 
Veterinář chirurgicky nahradí celý kyčelní kloub nebo kloubní pojistku, aby váš pes měl větší 
mobilitu. 

Akupunktura je stále oblíbenější způsob zmírnění bolesti kloubů, ačkoli neexistují žádné 
konečné studie, které by dokazovaly její efektivitu. 

Vystavování psa intenzivní zátěži mu způsobuje bolest. Vyvarujte se veškerých her 
vyžadujících prudké zastavení, skoky a dopady na bolavé končetiny a dopřejete pejskovi 
zdravý a aktivní životní styl. Nechte ho pravidelně odpočívat. Skvělým a doporučovaným 
pohybem je plavání, které většina psů miluje. Případně můžete pejska zabavit interaktivními 
hračkami, které rozvíjí jeho soustředěnost a psychickou odolnost. Po takovém dovádění se 
zdravě vyčerpá a nové síly bude nabírat déle, než po náročné fyzické zátěži. 

 


