HOMEOPÁTIA

Mozgásszervi
betegségek
homeopátiás kezelése
ÍRTA: DR. PÁLINKÁS IMRE
Gárdony, Munkácsy M. krt. 61. T.: 06-22-570-004, 06-30-247-36-47

40 2010. március-április a macska

A balesetek során a leggyakoribb elváltozás a zúzódás, az
izom és szalag szakadás és a
csont repedése vagy törése.
Ilyenkor legelõször a testet
és a lelket egyaránt gyógyító
Arnica montana-ra kell gondolnunk, mégpedig magas
C200, C1000-es potenciálban,

majd szükség esetén akár óránként is.
Ha az Arnicát nem érezzük
elégnek, adjunk Ruta graveolens-et C30-as higitásban, naponta kétszer.
Ezek a szerek önmagukban
is már elegendõek lehetnek a
gyógyuláshoz.
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A

macskák rendkívül
rugalmas vázizomrendszerrel bíró állatok, azonban mégis gyakoriak
az õ esetükben is a mozgásszervi betegségek, mert gyakran fordulnak meg az utcákon
és gyakran keverednek egymással verekedésbe. A lakásban tartott állatoknál éppen
ezért viszonylag ritkábbak a
mozgásszervi betegségek.
A leggyakoribbak a külsõ
behatásra kialakuló sérülések,
de gyakran külsõ behatás nélkül is kialakulhatnak mozgásszervi elváltozások, például játék közben. De elõfordulhat
úgynevezett patológiás sérülés
is, amikor valamilyen egyéb
betegség legyengíti a szövetek
stabilitását és ilyenkor a fiziológiásat meg nem haladó erõ
hatásra is kialakulnak mozgásszervi betegségek (daganatok,
anyagforgalmi betegségek).
Természetesen a gyógykezelésnél éppen ezért oki diagnózisra is szükség van, ezért
feltétlenül látnia kell az állatorvosnak is a beteget.
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Rándulások esetén ugyanezek a szerek is megfelelõek lehetnek, de ha nem javulnak
egy-két napon belül, akkor más
szerre is gondolnunk kell. Ilyen
például az egyik leggyakrabban használt homeopátiás szer,
a Rhus toxicodendron (Mérges szömörce). Erre a szerre
jellemzõ ha mozgásra javulnak
a tünetek. Naponta kétszer
adagoljuk C30-as potenciában.
Ha szalagszakadás vagy
törés miatt mûtétre kerülne sor,
akkor a mûtét elött adjunk
Arnica-t C200-as potenciálban, utána pedig Staphysagria-t C30-as higításban naponta egyszer.
A csontok összeforrását, a
porcok regenerálódását gyorsíthatjuk a Symphytum (Fekete nadálytõ), C200-as higításban hetente egyszer adásával,
két hónapon keresztül.
Különösen fiatal állatoknál
ne feledkezzünk meg a homeopátiás Calciumról sem, amely
a Ca felszívódását, beépülését
segíti. Általában sovány testalkatú, nagyon mozgékony állatnak Ca phosphoricumot, lassú
mozgású, erõs testalkatú, nyugodt macskának Ca carbonicumot, kicsit alaktalanabb
állatnak Ca fluricumot adjunk
C30-as potenciában naponta
egyszer teljes gyógyulásig.
A sérülésekbõl eredõen,
esetleg a vér- és nyirokrendszer
közvetítésével kórokozók juthatnak a csonthoz és a csontvelõhöz, aminek következtében ott gyulladás (osteomyelitis) alakul ki. Ez a komoly
megbetegedés az állatorvosok
számára sem könnyen kezelhetõ, de kiegészítésül mindenképp ajánlom az alábbi homeopátiás kezléseket.
Heveny stádiumban kezdjük
a kezelést az Aconitum 1M-es

higításával, óránként egy dózissal 3–4 alkalommal.
Nagyon erõs fájdalom esetén, amikor az állat az érintést
sem tûri, adjunk Hepar sulfurt C30-as potenciálban.
Ugyancsak jó hatású, csökkenti a csonthártya fájdalmát a
Ruta graveolens, különösen,
ha a nyálkatömlõk is érintettek,
C6-os potenciában, naponta háromszor adagolva. Idült esetben, különösen fiatal állatok
esetén, ne feledkezzünk meg a
Ca fluoricum C30-as potenciában való adásáról naponta
egy-két alkalommal.
A csonthártya fájdalmakat
tovább csökkenthetjük a Phosphor C30-as és a Symphytum
C30-as potenciájának naponta
egyszeri adásával.
Idült esetben A Silicea-t adjuk C200-as potenciában hetente egyszer, hat héten át.
Pozitív bakteriológiai eredmény esetén a Staphylococcus aureus nosoda is a segítségünkre lehet, hetente egy dózis a C200-as potenciából.
Az ízületek megbetegedése
esetén több szer is szóba jöhet,
így például a Bryonia, amit
akkor adjunk, ha az ízület enyhe nyomásra és a mozdulatlanságra javul. Ilyenkor a C6os potenciál a legmegfelelõbb,
naponta háromszor adagolva.
Ugyanúgy, mint a rándulások esetén, az ízületi gyulladások esetén is alkalmazható a
Rhus toxicodendron, ha a tünetek mozgásra javulnak.
Különösen a kisízületek
gyulladása, reumatikus fájdalma esetén nagyon hatékony a
Caulophyllum (Kék boglárka)
C30-as potenciában.
A gerincoszlop megbetegedései (sérv, csontos felrakódások) esetén is, ami természetesen csak röntgen vizsgálattal

deríthetõ ki, többféle homeopátiás szert használhatunk.
A leggyakoribb szerek, akárcsak az egyéb ízületi megbetegedések esetén, az azonnal magas potenciában adandó Aconitum, a pihenésre javuló Bryonia, a mozgásra enyhülõ
Rhus toxicodendron, vagy az
ilyenkor feltûnõen remegõ állatnak adandó Nux vomica. Az
utóbbi három szert általában
C6-ostól a C200-as potenciáig
adhatjuk a fájdalomtól és az állat általános állapotától függõen.
Az utóbbi idõben gyakran
fordul elõ több féle olyan betegség (lumbágo, FIP, Toxoplasmosis stb.), amelyek tapasztalatom szerint sajnos sokszor pontosan ki nem deríthetõ
okból, a macskáknál a hosszú
hátizmok fájdalmát, különösen
feltûnõ nyomásérzékenységget,
nagyfokú izom gyengeséget
okoznak. Ezekben az esetekben
a legjobban bevált szer a Kálium carbonicum, kalium phosphoricum, és vagy a kálium
bichromicum az elváltozás
helyétõl és az egyéb tünetektõl
függõen. Ezeket általában C30as potenciában adagolom napjában egyszer-kétszer.
Szerencsére nem túlzottan
gyakran, de elõfordul a csontrendszer daganatos megbetegedése macskákon is. Ezekben az
esetekben is hasznos kiegészíteni az egyéb daganatos terápiát homeopátiával. Ilyen esetben alkati szert kell elsõsorban
keresnünk, valamint az elváltozás helyétõl függõen speciális
szereket is használhatunk.
Ilyen szerek a Silicea, a Hecla
lava, a Condurango, a Ca
fluoricum, a Methylenum
caeruleum vagy a Syphilinum
nozóda, melyeket C30–C200as potenciában adagolunk.
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