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Za obdobje rasti mladiča  je značilen hiter razvoj, ne glede na vrsto pasme, ali gre za majhna ali veliko pasmo.

Ali ste vedeli, da:
- lahko majhne pasme povečajo porodno težo za 20-krat?
- lahko velike pasme povečajo svojo porodno težo za 100-krat?

Večina rasti je končana v prvih 6-8 mesecih pri majhnih pasmah in v prvih 12-14 mesecih pri velikih pasmah.

Zato je še posebej pomembno, da ob težavah z rastjo pravočasno posredujemo, ko so rastne plošče še odprte, ko 
ima telo čas, da si opomore in da se odpravijo morebitne »napake«.

Mladički se lahko med rastjo srečujejo s številnimi ortopedskimi težavami. 

Te težave v nekaterih primerih izvirajo iz genetske in dedne nagnjenosti (npr. displazija).



Večinoma pa so posledica:

- travm in mikrotravm mladiček je zaradi svojega naravnega radovednega temperamenta še 
posebej izpostavljen

- nepravilne prehrane

Še enkrat vas želim opozoriti, da lahko skeletne bolezni rasti, zlasti če se pojavijo v prvih mesecih
razvoja, povzročijo poškodbe, ki bodo psa spremljale vse življenje, zato je pomembno, da sta
lastnik in veterinar še posebej pozorna na prve znake ali simptome, ki razkrivajo kakršne koli
težave z rastjo, da bi zgodaj diagnosticirali in zdravili vzroke, ki so v ozadju različnih motenj.

In vedno si zapomnite, da je preventiva boljša kot kurativa.      

Zato priporočamo uporabo DOGOJuniorja že od samega začetka, ko mladič ne kaže nobenih 
težav. Ta izdelek naj spremlja  mladiča do konca razvoja.



V tem besedilu vam bom spregovoril o 3 težavah, s katerimi se žal pogosto srečujem v svoji poklicni praksi.

- tako imenovana »francoska stoja« zaradi ohlapnosti vezi karpusa
- kotna odstopanja sprednjih in zadnjih okončin
- karpalna hiperfleksija

OHLAPNOST VEZI

Začnimo torej z napakami v položaju sprednjih okončin  zaradi ohlapnosti vezi. Kužek, zlasti če je vzgojen doma, se pogosto 
igra na spolzkih tleh in površinah.

Poleg tega se pogosto zgodi, da novo kupljenega kužka različni družinski člani pretirano spodbujajo k igri in teku, saj se 
pogosto ne zavedajo, da lahko ti napori poškodujejo krhke sklepe, kar povzroči raztezanje kapsule in vezi, ki se raztegnejo, ker 
niso dovolj elastične in pogosto slabo strukturirane zaradi slabe kakovosti prehrane, ki ne zagotavlja kakovostnih snovi, 
potrebnih za sintezo tistih beljakovin, ki so temeljne in nepogrešljive za zgradbo mišic, vezi in sklepov.



Snovi, na katere vas na kratko spomnim:

- HONDROTIN IN GLUKOZAMIN SULFAT prispevata k pravilnemu razvoju sklepnega hrustanca in preprečujeta spremembe 

zaradi gibanja sklepov.

- EQUISETUM ARVENSE, LAMINARIA DIGITATA IN ALGA SPIRULINA preprečujejo motnje rasti in osifikacije

- VITAMIN C aktivira tvorbo kolagena, ki je esencialna beljakovina za zdravo strukturo vezi

- SELEN krepi fibrozno tkivo ligamentov

- PERNA CANALICULUS

Vse te snovi so vsebovane v  Dogotekinem izdelku DogoJunior.

OHLAPNOST VEZI je tisto posebno fizično stanje, pri katerem vezi, zato ker so  preveč 
raztegnjene, ne morejo   ustrezno podpreti sklepov. Pri psih se pogosto zgodi za 
sklepne kapsule in metakarpalne vezi.



OHLAPNOST VEZI  primeri 



MADŽARSKA VIZSLA - 4,5 mesecev, v lasti Beate Wilonek, klinični primer:  Kasia Niemiec Dogoteka Polska

Ta 4,5-mesečna MADŽARSKA VISZLA ima skeletno normalne sklepe in njena drža je 
posledica ohlapnosti kapsule in karpalnih vezi, ki imajo manjšo napetost od običajne, kar 
povzroča pretirano gibljivost sklepov z rotacijo sprednjih tac navzven.

Samico z imenom Saya Goraszka sta sledila dr. Patrzio Donati in Kasia Niemiec Dogoteka
Polska. 

Samica je bila fotografirana vsak teden v istem položaju 8 tednov med dajanjem dodatka 
DOGOMINI.

Fotografije prikazujejo, kako lahko pravi dodatek popravi problem v rasti kužka.

Iz spodnjih risb je razvidno, da je v karpusu veliko vezi, 
ki se lahko soočijo s problemom  ohlapnosti.



Fotografije prikazujejo, 
kako lahko pravilen 
prehranski  dodatek 
popravi rast kužka.



ZAKLJUČEK

Za zaključek želim ponoviti, da je zelo pomembno, da
mladičkova prehrana vsebuje visoko kakovostne snovi,
potrebne za sintezo tistih beljakovin, ki so temeljne in
nepogrešljive za strukturo mišic, vezi in sklepov, kar se
zagotovi z dodajanjem izdelka DogoJunior, še bolje v
kombinaciji z MultiAdapt med rastjo.

Na spletni strani DOGOteka ali na družbenih profilih
Instagram in Facebook je veliko primerov s fotografijami pred
in po, ki prikazujejo ohlapnost vezi, ki so bili zelo dobro
rešeni z izdelki DOGOteka.



Primer pomeranca prej in potem

Primer čivave prej in potem

Primer sibirskega huskya
prej in potem



Primer nemškega ovčarja prej in potem

Primer nemške doge prej in potem



2. KOTNA ODSTOPANJA 

Kotna odstopanja so spremembe okončin  gledano od spredaj. 

2.1. KOTNI ODSTOPI SPREDNJI NOG 

SPREDNJE NOGE 

Te spremembe vključujejo dve kosti
podlakti: radij in ulno in so lahko
travmatskega, presnovnega ali
infekcijskega vzroka, ki lahko povzroči
smrt celic rastne plošče, tako da se rast
prizadete kosti ustavi.

Primer nemške doge z odličnimi sprednjimi 
nogami – Diamante della Baia Azzurra



Radij in ulna sta dva različna segmenta kosti, vendar skupaj tvorita eno samo anatomsko regijo, to je
podlaket.
Samo tu najdemo dve parni kosti: ta vrsta sklepa omogoča pronacijo in supinacijo gibanja noge, ki
sicer ne bi bila mogoča.
Ta anatomska prednost pa zahteva, da se njuna rast v dolžino pojavi sinhrono, saj bi zmanjšan razvoj
enega od obeh segmentov glede na drugega povzročil anatomske in funkcionalne težave za podlaket.
Pri psih imata radij in ulna vsak po dve rastni plošči, vsaka z različno hitrostjo rasti. Zlasti v radiju
distalni fizis prispeva 70 % k celotnemu podaljšanju kosti, medtem ko proksimalni del prispeva k rasti
preostalih 30 %. V ulni je diferenciacija še bolj izrazita, saj distalna rastna plošča prispeva 85 % k rasti
ulne.

Zato prenehanje ali zmanjšanje rasti katerega koli od treh zadevnih
fizisov določa skrajšanje in kotno deformacijo podlakti, saj manjša rast
prizadete kosti omejuje tudi razvoj parne kosti.



2.2 PREZGODNJE ZAPRTJE DISTALNEGA ULNARNEGA EPIFIZNEGA DISKA

Pri psih je to najpogostejša poškodba. Kot sem vam že povedal, je ta fizis odgovoren za 85% vzdolžne rasti ulne. Zato
zamuda ali prenehanje njegovega delovanja povzroči opazno skrajšanje ulne. Krajša ulna deluje kot tetiva na radij in
njena napetost povzroči ukrivljenost radija (ukrivljen radij), rotacijo navzven in lateralno deviacijo noge.

Na risbi in rentgenskem
posnetku levo radij in ulna
z normalno odprtimi
rastnimi ploščami na
desni, zaprtje distalne
rastne plošče ulne, ki z
blokiranjem rasti same
ulne ukrivi radij.



Poleg več kot očitnih estetskih problemov, so lahko deformacije sprednjih nog odgovorne za resne funkcionalne
pomanjkljivosti, ki so v glavnem povezane s spremembo razmerij med različnimi kostmi in s slabo konformacijo
sklepnih površin. Predvsem poškodbe sklepov povzročajo posledice, ki žival spremljajo vse življenje; vsaka poškodba
sklepa dejansko neizogibno vključuje razvoj osteoartritisa, ki je napredujoč in ireverzibilen.

Eden od dejavnikov, ki močno vpliva na obseg skeletnih sprememb, ki so posledica prezgodnjega zapiranja podlahtnih
fizisov, je starost, ko se bolezen pojavi. Ocenjeno je bilo, da se na primer pri nemski dogi kar 90 % rasti kosti zgodi v
prvih 9-11 mesecih življenja. Poškodba, ki blokira rastne plošče in se pojavi v zelo mladi starosti, posledično povzroči
hude aksialne deformacije sprednjih nog.



Po drugi strani pa zgodnejši kot so posegi ali korektivni posegi, manj je deformacij, ki jih je treba popraviti in več casa bo 
imelo telo psa in njegova rastna meja možnosti, da odpravi nastalo napako.

2.3 KOTNI ODSTOPI ZADNJIH NOG 

Pravilno pozicioniranje zadnjih nog predvideva, da
so kolk-koleno-skočni sklep-stopalo v isti sagitalni
ravnini. Poravnava vseh teh struktur je nujna in
nepogrešljiva za vzdrževanje pravilnega delovanja
mišic in kit noge ter stabilnosti kolena.

HindlegsZadnje noge



Če ni teh predpostavk pri zadnjih nogah, imamo lahko kotna odstopanja, ki jih lahko na splošno povzamemo na ta način:

Sodčasta stoja           Pravilne zadnje noge               Kravja stoja 

1- Zmanjšan nagib glave 
stegnenice, ki je vstavljena pod 
nižjim kotom v votlino 
acetabuluma

2- Nepravilna poravnava 
stegnenice in golenice, ki je 
posledica njune anatomske 
malformacije

Kar lahko v bistvu pripišemo dvema razlogoma:



Posledica teh dveh situacij je defekt zadnjih okončin z lateralno ali 
bočno dislocirano pogačico.

Ta majhna kost, ki ima izjemen pomen pri določanju normalnosti ali 
kotnih odstopanj zadnjih nog, se imenuje pogačica.

NA LEVI 
RADIOGRAFIJI  
POGAČICE V 
POLOŽAJU

NA DESNI RADIOGRAFIJI 
SO  POGAČICE  

LATERALNE OZIROMA 
BOČNE 

Če želite natančno vedeti, kje je pogačica, 
položite roko na konico kolena. Ste naredili? 
Ta kost, ki jo čutite, je pogačica.

Nameščena je v vstavitveni tetivi štiri glave stegenske mišice in deluje tako,
da poveča vzvodni krak štiri glave stegenske mišice in tako poskrbi za izteg
noge, prav tako ščiti anatomske strukture, ki se nahajajo v notranjosti
kolena (ligamente in meniskuse).



Dokler pogačica ostane na svojem mestu v kolenu, pes lahko hodi,
teče, skače in se premika.

Nasprotno pa bo pes trpel zaradi bolečin in težav s koleni, ko bo
pogačica zdrsnila iz svoje steze/utora. In ko zdrsne iz svojega
utora, se položaj zadnjih nog popolnoma spremeni.

Leva rentgenska slika prikazuje pogačico v pravilnem položaju.

Na desni rentgenski sliki pogačica zamaknjena v levo.



Pogačica v normalnem položaju – pravilen položaj zadnjih nog Pogačica izpahnjena lateralno - kolena rotirana navznoter 



Primer boxerja prej in potem

Primer nemške doge prej in potem

Primer nemške doge prej in potem

Včasih se luksacija pogačice pojavi zaradi travme.

Nekaj fotografij psov pred in po uporabi izdelkov DOGOteka
(DogoMaxy, DogoJunior, MultiAdapt)



3. HIPERFLEKSIJA KARPUSA

Patologija, ki jo povzroča kontraktura ulnarne upogibalne mišice karpusa, KI PRIZADI ZELO MLADE PSE, od srednje velikih do velikih 
pasem, običajno obojestransko, redko je lahko prizadeta samo ena okončina.

Radialna kost rumeno
Upogibalne mišice rdeče

Funkcije obeh mišičnih glav so upogibanje karpusa. Če kostni del raste hitreje kot tetivni/mišični del, slednji povzroči pretiran vlek 
na karpus, ki zategne zapestje. Ta  težava se  še dodatno poslabša zaradi prekomerne teža  in pretiranega gibanja.

VIDEO PREJ                            VIDEO POTEM



Vsi ti primeri in številni drugi vidni na spletni strani DOGOteke
www.dogoteka.si so bili rešeni s pomočjo DogoJunior, DogoMaxy in 
MultiAdapt.

Vse pasme, pri katerih pride do tega problema, imajo običajno 
posebno konformacijo karpo-metakarpalnega predela z zelo "zaprtim" 
sklepnim kotom.



Pasme, kot so nemški ovčar, maremsko-abruški ovčar ali novofundlandec, ki imajo "odprt" kot, so lahko prizadete zaradi 
"karpalnega hiperekstenzornega sindroma".

Tukaj je nekaj primerov karpalne hiperekstenzije pri novofundlandcu in nemškem ovčarju, prav tako zdravljenih in odpravljenih v 
kratkem času z izdelki Dogoteka.



Na koncu tega pregleda ORTOPEDSKIH TEŽAV bi  rad spregovoril o nekaterih pomembnih 
premislekih za tiste, ki PARIJO, ali o tem, kako se te BOLEZNI PRENAŠAJO in kako se jim je 
mogoče izogniti.

Nekateri SUBJEKTI SO NAGNJENI k temu, da so prizadeti z temi patologijami, so subjekti, 
ki imajo v svoji genetski dediščini tiste lastnosti, zaradi katerih lahko potencialno razvijejo 
težavo. Možnost, da se težava pojavi pri genetsko nagnjenem subjektu, se poveča ali 
zmanjša zaradi vpliva, ki ga imajo OKOLJSKI DEJAVNIKI na ta subjekt.

Za tiste, ki vzrejajo, je pomembno, da vzrejajo vedno bolj zdrave pse, ne da bi pri tem 
izgubili tiste estetske rezultate, ki so značilni za njihovo vzrejo.

Torej, glede na to, da genotip določa dednost določene lastnosti in da lahko ob 
poznavanju GENETSKIH ZNAČILNOSTI DVEH STARŠEV na splošno napovemo REZULTAT 
NJUNEGA MOŽNEGA PARJENJA, navedimo zelo različne primere.

BARVA OČI IN DLAKE. 



Na barvo oči ali dlake, na primer, ne vplivajo okoljski pogoji, to so karakteristike, ki se 
prenašajo v vsakem primeru, v kakršnih koli okoljskih pogojih so naši subjekti in imajo zato 
VISOKO DEDNOST, ravno nasprotno, na primer, na fizično sposobnost izvajanja določene vaje 
ali na  hitrejši tek zelo vplivajo okolje, prehrana, atmosferski pogoji, te značilnosti imajo NIZKO 
DEDNOST.

Razvojne patologije so v sredini teh dveh primerov, pravzaprav bi rekel navzdol, IMAJO NIZKO 
DEDNOST, ker na rast mladička zelo vpliva okolje v katerem živi, način vzreje (doma na spolzkih 
površinah, betonski boks ali gibanje na  trati), od telesne vadbe (nezadostne ali pretirane), od 
prehrane (zlasti v presežku). Vse to so dejavniki, ki pomembno vplivajo na rast in razvoj 
mišično-skeletnega sistema.

Zato okolje močno vpliva na FENOTIPSKE, torej fizične značilnosti genetske dediščine 
posameznega subjekta.

Gledano z drugega zornega kota lahko rečemo, da  NEUGODNO okolje lahko  pripomore k  
razkritju subjektov z določeno patologijo, medtem ko lahko izjemno UGODNO okolje v celoti 
ali delno skrije problem.



PREHRANA je eden od pomembnih dejavnikov okolja. Zelo pomembna je pravilna 
prehrana, ki prinaša vse esencialne snovi za:
- rast in razvoj sklepov
- kit 
- Vezi

Z izdelki DOGOteka nam je ta cilj uspel. Ta cilj lahko dosežemo s pravilno prehrano, ki jo 
podpirajo DogoMaxy, DogoJunior in MultiAdapt.

Številne ortopedske bolezni se začnejo subtilno v prvih mesecih življenja in nato, če niso
pravočasno diagnosticirane in zdravljene, vztrajajo in se poslabšajo tekom življenja psa.
Zgodnja diagnoza je zato velikega pomena tako za vzreditelje kot za lastnike posameznih
subjektov.

Vzreditelji bodo lahko zgodaj vedeli, kakšne so genetske lastnosti mladička, s čimer
bodo lastnikom prihranili čas in denar, ti pa bodo pridobili informacije o rasti živali in
potrebi po kakršnih koli dodatnih terapijah za zagotovitev dobrega počutja njihovega
ljubljenčka za vse življenje.



Za dobro počutje naših psov je zato zelo pomembno, da preventivna medicina postane »rutina za vse«, uporaba 
DogoJuniorja in MultiAdapta pa sta nujna za pravilen razvoj in ju je treba uporabljati tudi, če mladiček raste brez vidnih 
težav. DogoMaxy dodamo takoj v primeru razvojnih težav ob natančni oceni prehrane.

Pa si poglejmo tako imenovana ZLATA PRAVILA ZA ODRAŠČANJE KUŽKA:

1. Zgodnja diagnoza lahko zaustavi bolezni ali zmanjša njihovo resnost.

2. Ne podcenjujte nobenih simptomov: šepanje pri kužku, ki traja več kot nekaj ur/dan, je treba temeljito raziskati, preden 
jo pripišete nepomembnemu vzroku.

3. Redni pregledi kužkov glede na pasme: Za različne pasme obstajajo različni načrti pregledov.

4. Kadar je potrebno, mora biti medicinsko in/ali kirurško zdravljenje ciljno in pravočasno, vendar ne pozabite še enkrat, da
je za rešitev resnih težav pogosto dovolj ukrepanje na preproste okoljske dejavnike.

Tovrsten pristop nedvomno zahteva veliko pozornost tako lastnika (oz. vzreditelja) kot veterinarja; v resnici je zelo 

pomembno opaziti zgodnje simptome ali nenormalne stoje (žal psi ne govorijo) in se zanesti na skrbnega veterinarja, ki 

jasno pokaže, katera so okna za diagnozo in intervencijo: nekatere bolezni je dejansko mogoče "videti" in zdraviti le do 

določenih starosti.



Dr. Patrizio Donati DVM

Veterinar in eden od ustanoviteljev podjetja


