abaxial wall abaxiální postranní část
acute laminitis schvácení paznehtů
arthritis degenerativa artróza
arthritis synovitis zánět kloubu
arthrolith volné tělísko v kloubu
arthropathia deformans artróza
aseptic bursitis aseptický zánět tíhového váčku
aseptic periarthritis kolemkloubní aseptický zánět
aseptic periostitis aseptický zánět okostice
aseptic pododermatitis neinfekční zánět škáry
paznehtní
aseptic tenosynovitis aseptický zánět synoviální
pochvy
atrophy atrofie
axial wall axiální postranní část
backward in curvation of the knee prohnutý postoj
basal border chodidlový okraj
beak claw prohnutý pazneht
bowing over at knees přikleklý postoj
brittle hoof tvrdá rohovina paznehtu,vylámaný
chodidlový okraj
bruise zhmoždění
bruising zhmoždění
bulb paznehtová pružná patka,prstový polštář
bursa of the common digital extensor tendon
podšlachový tíhový váček společného natahovače
prstů
bursa of the lateral digital extensor tendon
podšlachový tíhový váček laterálního natahovače
prstů
bursitis zánět tíhového váčku
calf-kneed formation vbočený postoj
cavity of the horny sole dvojité chodidlo,dvojitá
patka
chronic laminitis schvácený pazneht
claw pazneht
claw atrophy atrofický pazneht
coffin joint kloub paznehtní
collateral ligaments postranní vazy
common digital extensor společný natahovač prstů
contracted tendons flexní kontraktura prstních
kloubů
contraction kontraktura
contracture kontraktura
contusion zhmoždění
corium of bulb škára pružné patky
corium of sole škára chodidla
corkscrew claw spirálovitý pazneht
corn imbibice v rohovině paznehtu
coronary border korunkový okraj
coronary corium škára korunky
coronary cushion podkožní tkáň korunky,polštář
korunky
coronary epidermis pokožka korunky
coronary phlegmon flegmóna podkoží korunky
coronet korunka

curved hoof křivý pazneht
decubital ulcer dekubitus
decubitus dekubitus
deep digital flexor hluboký ohýbač prstů
deformed claw přerostlý pazneht
depression deprese
desmitis zánět vazu
digital border chodidlový okraj
digital cushion podkožní pojivo pružné patky
digital dermatitis zánět kůže
digital synovial sheath tíhová pochva prstní,pochva
spěnková
dislocation dislokace,luxace,vykloubení
distal interdigital ligaments distální meziprstové
vazy
distal interphalangeal joint distální mezičlánkový
kloub ruky
distal phalanx distální článek prstu
distal sesamoid sezamská kost distálního článku prstu
distal sesamoid bone sezamská kost distálního
článku prstu
distension distenze
distortion zvrtnutí
dorsa ligaments dorzální vazy
dorsal border dorzální okraj
eczema ekzém
empyema empyém
epidermis of bulb pokožka pružné patky
epidermis of sole pokožka chodidla
epidermis of wall pokožka stěny
erosion eroze
erosion of the heel eroze rohové patky
exostosis exostóza
extensor digiti tertii muscle natahovač třetího prstu
fetlock joint kloub spěnkový
first phalanx spěnková kost
fissure fisura
fistula píštěl
foot rot nekrobacilóza prstů skotu
foul-in-the-foot nekrobacilóza prstů skotu
founder schvácený pazneht,schvácení paznehtů
fracture zlomenina
gangrene gangréna
grease heel bradavičnatý zánět kůže
ground border chodidlový okraj
haemarthrosis hemartróza
haematoma hematom
haemorrhagia krvácení
heel phlegmon flegmóna prstového polštáře
hocks turned out vybočený postoj
hoof pazneht
hoof atrophy atrofický pazneht
hoof hypertrophy hypertrofický pazneht
hoof keratoma vleklý ohraničený hyperplastický
zánět škáry stěnové
hoof region krajina paznehtu
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hoof rings kroužky na rohové stěně
horizontal fissure of horn trhlina rohové stěny
horny bulb rohová patka
horny capsule rohové pouzdro
horny sole rohové chodidlo
horny wall rohová stěna,rohová plotna
hyperostosis hyperostóza
hyperplasia hyperplazie
hyperthrophica artróza
hypertrophy hypertrofie
imbibition imbibice
impression imprese
inflammation zánět
inflammation of the bone zánět kostní dřeně
inflammation of the perioplic ring vleklý aseptický
zánět škáry obruby a korunky
interdigital contagious dermatitis nakažlivý zánět
kůže v meziprstovém prostoru
interdigital necrobacillosis nekrobacilóza prstů skotu
interdigital noncontagious dermatitis nenakažlivý
zánět kůže v meziprstovém prostoru
interdigital skin hyperplasia meziprstový mozol
interdigital space meziprstový prostor
interdigital tyloma meziprstový mozol
irregular posture nepravidelný postoj
joint body volné tělísko v kloubu
joint contusion zhmoždění kloubu
joint fistula kloubní píštěl
joint inflammation zánět kloubu
joint mouse volné tělísko v kloubu
knuckled over foot flexní kontraktura prstních
kloubů
knuckling over překlubování
laminar corium škára stěny
lateral digital extensor laterální natahovač prstů
limbs far in advance podsutý postoj,vystavený postoj
limbs placed too far back podsutý postoj,vystavený
postoj
long digital extensor dlouhý natahovač prstů
loose wall vydrolení bílé zóny
luxation luxace,vykloubení
metacarpophalangeal region krajina základního
prstního (spěnkového) kloubu
metacarpophalangeal joint záprstněčlánkový
kloub,základní prstní kloub
metatarsophalangeal joint nártněčlánkový kloub
metatarsophalangeal region krajina základního
prstního (spěnkového) kloubu
middle phalanx střední článek prstu
mule foot syndaktylie
narrow hoof úzký pazneht
navicular bone kost člunková
navicular bursa střelkový tíhový váček ruky
navicular ligaments sezamské vazy
necrosis nekróza
necrosis of the bone nekróza kosti

neoplasm novotvar
newgrowth novotvar
normal position of the limbs pravidelný postoj
oblique foot kosý postoj
oblique hoof kosý pazneht
oblique pastern postoj ve spěnce kosý
osteomyelitis zánět kostní dřeně
osteophyte osteofyt
osteoporosis osteoporóza
osteosclerosis osteoskleróza
ostitis zánět kosti
overgrown claw přerostlý pazneht
palmar ligaments palmární vazy
panarthritis panartritida
papilloma palmar bradavičnatý zánět kůže
pastern joint kloub korunkový
pedal joint kloub paznehtní
periarthritis kolemkloubní zánět
periople obruba,lem
perioplic corium škára obruby
perioplic hypodermis podkožní tkáň obruby
perioplic subcutis polštář obruby
perioplum pokožka obruby
periostitis zánět okostice
phlegmon flegmóna
plantar dermatitis bradavičnatý zánět kůže
pododermatitis zánět škáry paznehtní
pododermatitis specifico-traumatica tori
specifickotraumatický zánět škáry patkové
podotrochlear bursa tíhový váček pod úponem
hlubokého ohýbače ruky
polydactylism polydaktylie
polydactyly polydaktylie
position of the limbs postoj končetin,nepravidelný
postoj
posture postoj končetin
proximal interdigital ligament proximální
meziprstový vaz
proximal interphalangeal joint proximální
mezičlánkový kloub ruky
proximal phalanx proximální článek prstu
proximal sesamoid bones sezamská kost distálního
článku prstu
proximal sesamoids sezamské kosti proximálního
článku prstu
region of the fetlock joint krajina základního
prstního (spěnkového) kloubu
region of the first phalanx spěnková krajina
region of the middle phalanx krajina středního
prstního článku
region of the pastern joint krajina korunkového
kloubu
region of the proximal phalanx krajina
proximálního prstního článku
region of the proximal interphalangeal joint krajina
proximálního prstního mezičlánkového kloubu
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region of the second phalanx korunková krajina
regular hoof pravidelný pazneht
regular overgrowth přerostlý pazneht
rice seed bodies rýžová tělíska
ringed hoof kroužky na rohové stěně
rupture ruptura
Rusterholz syndrome Rusterholzův vřed
scissor feet zkřížené paznehty
second phalanx korunková kost
seedy wall volná stěna
sepic pododermatitis infekční zánět škáry paznehtní
septic bursitis hnisavý zánět tíhového váčku
septic periarthritis kolemkloubní hnisavý zánět
septic periostitis hnisavý zánět okostice
septic tenosynovitis hnisavý zánět synoviální pochvy
sesamoid ligaments sezamské vazy
sinus píštěl
slipper foot schvácený pazneht
sloughing of the horny capsule exungulace
sole chodidlo
sore vřed
specific solear contusion Rusterholzův vřed
spongy hoof měkká rohovina paznehtu
sprain vykloubení
spread of the digits rozevřené prsty
stall claw přerostlý pazneht
stance postoj končetin
straddled limbs rozbíhavý postoj
straight hocks postoj v hleznu otevřený
superficial digital flexor povrchový ohýbač prstů
syndactylism syndaktylie
syndactyly syndaktylie
synovial sheath of the common digital extensor
tendon distální synoviální pochva šlachy společného
natahovače prstů
tapering posture sbíhavý postoj
tendonitis zánět šlach
tendosynovitis zánět synoviální pochvy
tendovaginitis zánět synoviální pochvy
third phalanx paznehtní kost
transverse crack doupě
transverse fissure of horn trhlina rohové stěny
tumor novotvar
turned inwards hoof sbíhavý pazneht
turned out feet rozevřený postoj
turned-in hocks vbočený postoj
turned-in toes sbíhavý postoj
turned-out hocks vybočený postoj
turned-out toes rozbíhavý postoj
turned-outwards hoof rozbíhavý pazneht
tyloma mozol
ulcer vřed
upright hoof strmý pazneht
upright pastern postoj ve spěnce strmý
verrucose dermatitis bradavičnatý zánět kůže
verrucose pododermatitis verukózní zánět škáry

paznehtní
vertical fracture of the hoof wall rozštěp rohového
pouzdra
vertical hoof wall fissure rozštěp rohového pouzdra
vertical horn fissure rozštěp rohového pouzdra
wall stěna
white line bílá zóna
white line disease vydrolení bílé zóny
white zone bílý pruh
white zone disease vydrolení bílé zóny
wide hoof široký pazneht
wound rána
wounding poranění
wrench vykloubení
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