GIBALNI SISTEM IN HOMEOPATIJA
Pasje mišice, sklepi, vezi… so zagotovo najbolj obremenjeni deli tega organskega
sistema
V vseh življenjskih obdobjih so psi zelo izpostavljeni poškodbam, pa tudi raznim kroničnim
obolenjem. Včasih že večja obremenitev, kot je na primer dolga naporna hoja ali dolgotrajen
tek, pusti neprijetne boleče posledice. Kot ljudi tudi pse prizadenejo boleče mišice. Po takšni
obremenitvi, ko pes šepa in počiva, psu takoj damo odmerek homeopatskega pripravka Rhus
toxicodendron 30 D, kar bo preprečilo bolečine.
Revmatične mišične bolečine so sicer splošno skupno ime za trgajoče bolečine v mišicah in
sklepih, čeprav je revmatizem bistveno širši pojem. Ne glede na starost psa – čeprav
prevladujejo starejši – mnogi trpijo za revmatizmom mišic. Pod besedo revmatizem si
predstavljamo večino bolečin v mišicah in sklepih, ki naj bi jih povzročilo bivanje na vlagi in
mrazu. Žal je to prepričanje zmotno, res pa je, da opisane razmere revmatično bolečino
poslabšajo. Pojav mišičnega revmatizma je pogostejši poleti kot pozimi. Opazimo ga kot
bolečine ob že neznatnem krčenju mišic, zelo pogosto na vratu. Pes zacvili, čim se skrči
mišica, neodvisno od gibanja. Najbolj izpostavljeni pasmi sta jazbečar in basset. V takih
primerih bo uspešna pomoč s homeopatskim pripravkom Belladonna 6 CH. Vsako uro damo
psu po štiri granule, dokler bolečina ne popusti. Pri starejših nesteriliziranih psicah, kjer je
vzrok za mišični revmatizem lahko hormonalno neravnovesje, uporabimo pripravek
Cimicifuga 6 D.
Pri terapiji razlikujemo prizadetost zgornjega dela vratu, ko pes nosi glavo postrani. Pri tem
mora veterinar izključiti morebitno vnetje ušesa. Uporabimo pripravek Rhus toxicodendron
30 D izmenično s pripravkom Bryonia 30 D, prav tako vsako uro, dokler bolečina ne izzveni.
Zelo resne težave povzroča revmatizem v ledvenem in križnem predelu hrbtenice. Pes šepa in
se premika z velikim naporom, s težavo uporablja zadnje okončine. Z obema prej navedenima
pripravkoma, ki jih dajemo izmenično in v nižji potenci ( 6 D) dosežemo hitro olajšanje. Po
izboljšanju pogostnost odmerkov zmanjšamo, dokler težave ne minejo. Pri revmatičnih
bolečinah je psu potrebno zagotoviti suho in toplo ležišče. V bolje založenih trgovinah z
opremo za male živali so na voljo ležišča, ki psom z gibalnimi težavami življenje bistveno
olajšajo. V poglavje mišičnih bolečin štejemo tudi znake, ki nastopijo po napačnem gibu ali
nenadnem skoku, ki so lahko zelo boleči. Uporabimo pripravek Rhus toxicodendron 12 D
vsaki dve uri, dokler bolečina ne popusti.
Tresavica je značilna za nekatere terierje in šnavcerje. Tresenje okončin lahko opažamo
preko celega dne pri psu, ko miruje, popusti le, ko zaspi. Izmed homeopatskih pripravkov
izberemo prvi dan Magnesia phosphorica 6 D trikrat dnevno in drugi dan Kali phosphoricum
6 D trikrat dnevno. Terapijo izmenično ponavljamo s tem, da vsak deseti dan dodamo še
Gelsemium 200 C. S tresenjem okončin psi izražajo tudi svoj strah in vznemirjenost. Če se to
pojavi na primer pri veterinarju, pasjem frizerju ali v podobnih primerih, vsak večer psu damo
pripravek Argentum nitricum 12 D. V nekaj tednih bo težava izzvenela.
Vse pogosteje opažamo povečano občutljivost psov pri dotikanju prednjih okončin. Včasih
pes preprosto ne pusti da bi se jih skrbnik dotaknil. Najbolj učinkovit je v takih primerih
pripravek Kalmia Latifolia 3 D. Pripravek spada med značilna protirevmatična homeopatska
sredstva in hitro ublaži težave. Hkrati pa ima tudi odličen učinek na srce, zato pri živalih, ki
jim ustreza Kalmia, posumimo tudi na možno srčno oslabelost. Ublaži tudi nevralgične
bolečine.
Grizenje šap brez posebnega vzroka je težava, s katero se spopada mnogo pasjih skrbnikov. S
pripravkom Ignatia 12 D se bo stanje izboljšalo, še preden bo preraslo v navado oziroma
odvisnost. Pri dolgotrajni rehabilitaciji po operativnih posegih ali mirovanju zaradi različnih

drugih vzrokov pri psu zelo hitro opazimo propadanje mišične mase, še posebej na zadnjih
okončinah. V tem primeru pomaga Conium maculatum 6 D, tudi v primeru starostne
oslabelosti.
Posebno poglavje pri gibalnem aparatu pri psih predstavljajo pogoste težave z vezmi in
sklepi. Za sklepne vezi, ki so odtrgane od narastišča, potrebujemo enake pripravke kot za
prelom kosti. Gre za pripravka Calcarea carbonica 6 D in Symphytum officinale 3 D, ki ju
dajemo izmenično. Nekateri homeopati priporočajo celo višje potence, ki naj bi bile bolj
učinkovite. Slednji pripravek uporabljamo tudi pri kosteh, ki se slabo zraščajo in pri vseh
poškodbah, ki prizadenejo tetive, vezi in pokostnico ter splošno pri sklepnih vezeh. Te so pri
nemških ovčarjih pogosto značilne kot ohlapne, za učvrstitev sklepov pa se uporablja
Calcarea fluorica 12 D v treh odmerkih dnevno vsaj tri tedne. Enkrat tedensko je potrebno
dodati še odmerek pripravka Silicea 200 D. Silicea pomaga tudi pri terapiji ran, ki se nerade
celijo. Pripravek predpišemo živalim, ki se bolje počutijo pri toplem, mokrem ali vlažnem
vremenu.
Pri gibalnih težavah velik delež zavzema vnetje sklepov ali artritis. Ta je lahko nenaden ali
kroničen, različnega izvora. Nastane zaradi poškodbe ali infekcije in se pokaže kot bolj ali
manj izrazito šepanje. Pri izrazitih vnetnih spremembah (oteklini, bolečini, povišani
temperaturi) predpišemo pripravek Belladonna 6 D v kratkih presledkih. Za otečene sklepe je
primernejši pripravek Bryonia 6 D. Za pse, ki jim ustreza ta pripravek, je značilno, da pritisk
na prizadeto okončino olajša bolečino (zato celo leži na bolni nogi) in da pes veliko pije. Rhus
toxicodendron 6 D je priporočljiv v primerih vnetih sklepnih vezi. Da je izbira pripravka
pravilna, nam potrdi dejstvo, da počitek slabo vpliva na psa in so prvi koraki najbolj boleči.
Potem se stanje z gibanjem malce izboljša, psu odleže, a ne za dolgo. Psu ustreza toplo in
suho vreme. Stanje pa se mu poslabša med spanjem, pri hladnem, deževnem in mokrem
vremenu. V kolikor se skrbnik težko odloči, kateri od znakov je značilen za prizadetega psa,
se lahko oba pripravka dajeta izmenično v dvournih presledkih.
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