
e tomu tak zejména proto, Ïe se
jedná o sloÏit˘ a chovatelsky palãi-
v˘ problém. Zdálo by se, Ïe v‰ech-

ny zásadní poznatky, které byly o této
chorobû dosud zji‰tûny, jiÏ byly v odbor-
ném tisku mnohokrát prezentovány,
a není v tomto ohledu tedy moÏno pfii-
nést nic nového. 
Na druhou stranu je aÏ pfiekvapující,
kolik m˘tÛ a polopravd o dysplazii
kyãelního kloubu je mezi kynology stále
roz‰ífieno. Proto jsem se snaÏil dosud
publikované informace shrnout do
pfiedloÏeného ãlánku, kter˘ by tak mûl
b˘t ucelen˘m (snad) pohledem na celou
problematiku. Pevnû vûfiím, Ïe v nûm
zejména zaãínající chovatelé najdou
zdroj pouãení. Tûm zku‰en˘m snad
pomÛÏe k získání komplexního náhledu
na tuto zajímavou a sloÏitou chovatel-
skou oblast.
Dysplazie kyãelního kloubu (DKK) je dû-
diãné v˘vojové onemocnûní, které se
vyznaãuje pfiedev‰ím zv˘‰enou volností

kyãelního kloubu, sklonem k jeho sublu-
xaci a rozvoji artrózy.

V˘skyt dysplazie 
kyãelního kloubu
Dysplazie kyãelního kloubu byla popsá-
na jiÏ u celé fiady psích plemen. S urãi-
tou nadsázkou se dá fiíci, Ïe zfiejmû ne-
existuje Ïádné plemeno, které by bylo
prosté DKK, ale pouze takové, u kterého
onemocnûní je‰tû nebylo nalezeno.
TfiebaÏe se ãasto traduje opak, není
v˘skyt dysplazie omezen pouze na velká
a stfiední plemena. Patrnû nejucelenûj‰í
pfiehled o roz‰ífiení onemocnûní u rÛz-
n˘ch plemen psÛ poskytuje databáze
Orthopedic Foundation for Animals
(OFA), která je dostupná na Internetu
(http://www.offa.org/hipstatbreed.-
html). V seznamu je aktuálnû zaneseno
celkem 147 plemen (s více neÏ stem
vy‰etfien˘ch jedincÛ), u kter˘ch byla
dysplazie kyãelního kloubu diagnostiko-
vána. Uvádûn˘ podíl postiÏen˘ch psÛ se

pohybuje od 73,9 % u buldokÛ do 1,0 %
u nûmeck˘ch pinãÛ.

V˘voj dysplazie 
kyãelního kloubu
PrÛbûh patologick˘ch procesÛ je v pfiípa-
dû DKK charakteristick˘ zv˘‰enou vol-
ností kyãelního kloubu ústící v jeho sub-
luxaci a sekundární artrózu.
V okamÏiku narození nevykazují ‰tûÀata
s genetickou predispozicí k DKK Ïádné
známky nesprávného v˘voje kyãelního
kloubu. Av‰ak první pfiíznaky probíhají-
cích patologick˘ch procesÛ se objevují
jiÏ záhy. Ve vûku 2 t˘dnÛ dochází k uvol-
Àování kloubního pouzdra a vazÛ kyãel-
ního kloubu, které je postupnû doprová-
zeno zánûtem a zv˘‰enou tvorbou
v˘stelky kloubu a naru‰ením povrcho-
v˘ch vrstev kloubních chrupavek.
Popsané zmûny mají za následek dal‰í
sníÏení pevnosti kyãelního kloubu a jeho
subluxaci (ãásteãné vykloubení). V tom-
to období Ïivota ‰tûnûte samozfiejmû
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Známá i neznámá dysplazie 
kyčelního kloubu
Jen málo témat dokáÏe mezi kynologickou
vefiejností vyvolat tolik vá‰niv˘ch debat,
jako je tomu v pfiípadû dysplazie 
kyãelního kloubu. 

J
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není v˘voj kostry je‰tû zdaleka dokonãen.
Na rostoucí kost pÛsobí síly vyvolané
hmotností tûla. V místech, kde je úãinek
tûchto sil vût‰í, dochází k pomalej‰ímu
vápenatûní chrupavãité tkánû a naopak.
V pfiípadû, Ïe do‰lo k ãásteãnému vyklou-
bení hlavice stehenní kosti z kyãelní jamky,
není zatíÏení kostí optimální. U dysplastic-
k˘ch psÛ je nadmûrnû zatûÏována vnitfiní
strana hlavice stehenní kosti a zadní (dor-
zální) okraj jamky (acetabula), coÏ zpÛso-
buje zpomalení prÛbûhu jejich osifikace.
Mimoto se téÏ mohou na kostech objevo-
vat mikrofraktury zapfiíãiÀující po svém
zahojení sníÏení pruÏnosti kostí, které tím
ztrácejí schopnost odolávat otfiesÛm.
V následujícím období rozvoj patologic-
k˘ch procesÛ pokraãuje zesílením kloubní-
ho pouzdra, degenerací chrupavek, nataÏe-
ním popfi. prasknutím vazÛ, zesílením
krãku stehenní kosti, atrofií pfiilehl˘ch sva-
lÛ a vznikem kostûn˘ch v˘rÛstkÛ na okra-
jích a ve stfiedu kloubních ploch (tzv.
osteofyty). Kloubní chrupavka na vnitfiní
stranû hlavice stehenní kosti a dorzálním
okraji acetabula je ve zv˘‰ené mífie opotfie-
bovávána a mÛÏe dojít aÏ k obnaÏení kosti
pod chrupavkou. Rozsah uveden˘ch zmûn
je individuální a v pfiípadû jejich vysokého
stupnû mÛÏe dojít aÏ k úplnému vykloube-
ní kyãelního kloubu.
Je zajímavé, Ïe konkrétní plemena psÛ
vykazují rozdílnou vnímavost ke zv˘‰ené
volnosti kyãelního kloubu jako základního
rizikového faktoru vzniku DKK. U jedincÛ
rÛzn˘ch plemen se srovnateln˘m klinic-
k˘m nálezem postupují patologické proce-
sy odli‰nou rychlostí a nûkterá plemena
jsou schopna tolerovat vy‰‰í pohyblivost
kloubu více neÏ jiná.
Majitel postiÏeného psa nejãastûji dysplazii
kyãelního kloubu zaznamená kvÛli v˘skytu
pohybov˘ch problémÛ, jako je napfiíklad
nekorektní pohyb pánevních konãetin,
kolébavá chÛze, celkové sníÏení spontánní
pohybové aktivity, rychlej‰í unavitelnost
apod. První pfiíznaky je moÏno zachytit jiÏ
ve stáfií 4 mûsícÛ aÏ 1 roku. V pfiípadû
nûkter˘ch jedincÛ je pfii pohybu pozorova-
telná zfietelná snaha více zatûÏovat hrudní
konãetiny. U jin˘ch je typick˘ tzv. králiãí
pohyb, kdy jsou pánevní konãetiny v akci
soubûÏnû. Rozsah a nápadnost postiÏení
v‰ak není vÏdy v pfiímé korelaci s mírou
rozvoje patologick˘ch procesÛ, tzn. i Ïe
jedinec bez známek pohybov˘ch obtíÏí
mÛÏe trpût relativnû vysok˘m stupnûm
DKK a rozvinutou artrózou a naopak. 

Diagnostika dysplazie 
kyãelního kloubu
Metody základního klinického vy‰etfiení
DKK resp. volnosti kyãelního kloubu, jako

jsou napfiíklad Ortolaniho test a BardenÛv
test, jsou postaveny na pohmatovém  po-
souzení vzájemné polohy a stupnû pohyb-
livosti kostí tvofiících kyãelní kloub.
Zmínûné praktiky v‰ak v sobû skr˘vají ne-
akceptovatelnû vysokou míru subjektivity
a chybn˘ch v˘sledkÛ. Z uvedeného dÛvodu
tedy nejsou vhodné pro stanovení diagnó-
zy ani jako v˘chozí metody pro ‰lechti-
telskou práci a byly postupnû nahrazeny
rentgenologick˘mi postupy.
V souãasné dobû je ve svûtû pro hodnocení
stavu kyãelního kloubu a stupnû v˘voje
DKK vyuÏíváno nûkolika základních pfiístu-
pÛ vycházejících z posouzení rentgenového
snímku pánve a pánevních konãetin – tra-
diãního systému, PennHip systému a skóre
dorsolaterální subluxace. 
Tradiãní systém se opírá o hodnocení
rentgenového snímku pánevní oblasti
v tzv. extenzní ventrodorzální projekci,
kdy je vy‰etfiovan˘ pes poloÏen na zádech
s nataÏen˘mi pánevními konãetinami. Je
posuzován zejména tvar hlavice a krãku
stehenní kosti, hloubka zanofiení hlavice
do jamky kyãelního kloubu a tvar jejího
kraniolatelárního (pfiedního a postraního)
okraje, symetrie kloubní ‰tûrbiny, Nor-
berg-OlssonÛv úhel a pfiípadné viditelné
degenerativní zmûny. 
U zdrav˘ch jedincÛ leÏí stfiedy obou kloub-
ních hlavic mediálnû (na vnitfi) od pfiedního
okraje jamky, která je z více neÏ 50 % pfie-
kr˘vá. Hlavice stehenní kosti dysplastické-
ho kloubu pfiiléhá k jamce netûsnû, lze
pozorovat roz‰ífiení kloubní ‰tûrbiny
a v˘skyt strukturních abnormalit kostí vãet-
nû v˘rustkÛ (osteofytÛ). 
PovaÏuje se za vhodné, pokud jsou jednot-
livé posuzované parametry hodnoceny dle
závazného bodového klíãe a po jejich suma-
rizaci je pak následnû urãen v˘sledn˘ stu-
peÀ dysplazie kyãelního kloubu. V̆ sledek je
uvádûn pod oznaãením obvykl˘m v pfiíslu‰-
né zemi (Tab. 1). V âeské republice je v sou-
ãasné dobû pouÏíván systém hodnocení dle
doporuãení Fédération Cynologique Inter-
nationale s tím, Ïe písmenn˘ kód A-E je
zpravidla nahrazen odpovídajícím ãíseln˘m
oznaãením 0 – 4. Jako minimální stáfií pro
zhotovení snímku je poÏadován vûk 12
mûsícÛ a v pfiípadû velk˘ch plemen 15 mûsí-
cÛ (napfiíklad bulmastif, landseer, anglick˘
mastif, nûmecká doga, bordeauxská doga,
leonbergr, svatobernardsk˘ pes, novofund-
landsk˘ pes, maremmansko-abruzzsk˘ pas-
teveck˘ pes, pyrenejsk˘ mastin).
Novûj‰í metodou posuzování je tzv.
PennHip systém (PennHip - University of
Pennsylvania Hip Improvement Pro-
gramm), kter˘ kromû hodnocení kyãelního
kloubu v klasické extenzní ventrodorzální
projekci vyuÏívá k posouzení volnostiFo
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kloubÛ také kompresních a distrakãních
snímkÛ. Pfii jejich získávání pes leÏí ve
hfibetní poloze s relaxovan˘mi pánevní-
mi konãetinami, pfiiãemÏ hlavice stehen-
ních kostí jsou souãasnû zatlaãovány
resp. oddalovány od kyãelních jamek.
Velkou v˘hodou uvedené metodiky je
skuteãnost, Ïe její souãástí je objektivní
kvantifikace volnosti kloubu. Ta je dána
vzdáleností mezi pomysln˘m stfiedem
hlavice stehenní kosti a stfiedem kyãelní
jamky (d). Jejím mûfiítkem je tzv. hip-
extended index (HEI), distrakãní index
(DI) nebo kompresní index (CI) - tedy
pomûry mezi vzdáleností d a polomû-
rem hlavice stehenní kosti r. âím vy‰-
‰ích hodnot indexy dosahují (obvykle 0-
1,0), tím vy‰‰í je také volnost kyãelního
kloubu. Jednoznaãnou pfiedností uve-
den˘ch indexÛ je vylouãení subjektiv-
ních hledisek posuzovatele pfii hodno-
cení. Je pravidlem, Ïe volnost kloubu
posuzovaná pomocí distrakãního sním-
ku je nûkolikanásobnû vy‰‰í, neÏ je
tomu pfii vyuÏití extenzní ventrodorzál-
ní projekce.
Pfii dlouhodobém sledování byla zji‰tûna
jasná souvislost mezi hodnotou distrakã-
ního indexu a náchylností ke vzniku art-
rózy. Jako „kritická“ se ukázala hodnota
DI = 0,3, neboÈ u jedincÛ nedosahujících
této hranice nebyla (aÏ na v˘jimky) artró-
za ve vy‰‰ím vûku prokázána. Naopak
u jedincÛ s DI vût‰ím neÏ 0,7 je povaÏo-
váno riziko jejího vzniku za velmi vysoké.
Souãasnû je v‰ak potfieba zdÛraznit, Ïe
nelze brát v˘‰e uvedené hodnoty dogma-
ticky, neboÈ shodná hodnota DI nezna-
mená u rÛzn˘ch plemen psÛ stejné
nebezpeãí rozvinutí dysplazie – napfiíklad
u nûmeck˘ch ovãákÛ je toto riziko pfii
stejném DI vy‰‰í neÏ u labradorsk˘ch
retrívrÛ nebo rotvajlerÛ.
ZároveÀ se prokázala vy‰‰í spolehlivost

hodnocení vztahu volnosti kyãelního
kloubu a jeho náchylnosti k artróze
pomocí distrakãního indexu, neÏ je tomu
u tradiãních systémÛ postaven˘ch na
extenzní ventrodorzální projekci pánve
(FCI systém apod.).
Pozitivním zji‰tûním z pohledu moÏnosti
vãasné diagnostiky je také vysoká korela-
ce mezi hodnotami distrakãního indexu
zji‰tûn˘mi ve ‰tûnûcím a dospûlém vûku,
kdy hodnovûrné v˘sledky je moÏno získat
jiÏ ve stáfií 16 t˘dnÛ.
Mûfiení skóre dorzolaterální subluxace
(angl. dorsolateral subluxation score –
DSL) vychází z rentgenového snímku
pánevní oblasti psa leÏícího na bfii‰e
s kolenními klouby dot˘kajícími se pod-
loÏky. Pfiedpokládá se, Ïe uvedená pozice
lépe simuluje zatíÏení pánevní konãetiny
v poloze, která je podobná postavení
konãetin pfii pfiirozeném pohybu. 
Vlastní skóre dorzolaterální subluxace je
pak procentuálním vyjádfiením zakrytí
hlavice stehenní kosti kyãelní jamkou.
Namûfiené hodnoty odpovídající fyziolo-
gickému stavu kyãelních kloubÛ se
v závislosti na plemeni pohybují v roz-
mezí 50 aÏ 80 %. U dysplastick˘ch jedincÛ
tato hodnota klesá aÏ k 20 %. Jako dopl-
Àující ukazatel pfii tomto zpÛsobu hod-
nocení slouÏí také velikost ‰tûrbiny mezi

hlavicí stehenní kosti a kyãelní jamkou.
Pokud je její rozmûr uÏ‰í neÏ 2 mm, je
pravdûpodobnost rozvoje dysplazie u ta-
kového jedince velice nízká a naopak. Za
minimální vûk pro stanovení DSL je
povaÏováno stáfií cca 8 mûsícÛ. 
Závûrem této kapitoly je nezbytné zdÛ-
raznit, Ïe Ïádnou z v˘‰e popsan˘ch
metodik není moÏné oznaãit za jedno-
znaãnû nejlep‰í, neboÈ kaÏdá z nich trpí
urãit˘mi nedostatky a slabinami. Tradiãní
hodnocení na základû extenzní ventro-
dorzální projekce do urãité míry pod-
hodnocuje stupeÀ volnosti kloubu a úro-
veÀ subluxace. V pfiípadû distrakãního
indexu a skóre dorzolaterální subluxace
byli naopak jako pozitivní vyhodnoceni
jedinci, u kter˘ch nebyla v pozdûj‰ím
vûku artróza prokázána. Jako v˘chodisko
z tohoto stavu je v odborné literatufie
doporuãována kombinace více metod
posouzení, coÏ je ov‰em v praxi obtíÏnû
proveditelné z dÛvodu organizaãní a fi-
nanãní nároãnosti. BohuÏel dosud se
nepodafiilo vyvinout Ïádnou naprosto
bezchybnou metodu hodnocení dyspla-
zie kyãelního kloubu, která by netrpûla
nûkter˘m ze zmínûn˘ch nedostatkÛ. A je
otázka, zda je to vzhledem k povaze sle-
dovaného znaku vÛbec moÏné. Proto se
veterinární lékafii a chovatelé psÛ musí
s urãitou mírou nepfiesnosti smífiit a pfii
své práci ji zohlednit.
AÈ uÏ je pro hodnocení pouÏívána jaká-
koliv z uveden˘ch metod, je nezbytné mít
na pamûti, Ïe v˘sledek posouzení není
odvisl˘ pouze od objektivního stavu
kyãelního kloubu, ale mÛÏe b˘t ovlivnûn
i dal‰ími faktory, jako je napfiíklad vûk
psa, sedativum pouÏité pro anestezii,
zruãnost a zku‰enost veterinárního léka-
fie apod. Je si v‰ak nutné uvûdomit, Ïe
nezbytn˘m pfiedpokladem jakékoli ná-
sledné selekce je hodnovûrnost vstup-
ních dat pouÏívan˘ch pro v˘bûr chov-
n˘ch jedincÛ. Proto je pfii hodnocení
nevyhnutelné pfiijmout taková opatfiení,
aby bylo potencionální zkreslení v˘sledkÛ
kdyÏ ne vylouãeno, tak alespoÀ minimali-
zováno. Pavel Horák
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1. kyãelní kost
2. kloubní chrupavka
3. hlavice kosti
stehenní (femur)
4. kloubní jamka
(acctabulum)
5. nepravidelná
kloubní ‰tûrbina
6. osteophyty
(reaktivní kostní
novotvary)

A. normální kloub     B. lehká dysplazie      C. stfiednû tûÏká 
dysplazie

Dysplazie kyãelního kloubu se vyznaãuje abnormálním v˘vojem 
coxo-femurálního  kloubu. DÛsledkem mÛÏe b˘t ‰patné pfiipojení  
hlavice kloubu v oblasti kloubní jamky a vznik artrózy.

V˘voj dysplazie kyãelního kloubu
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Tab. 1: 
Srovnání kódov˘ch
oznaãení stupnû
dysplazie kyãelního
kloubu pouÏívan˘ch 
v rÛzn˘ch zemích
(pfievzato 
z materiálu
Orthopedic
Foundation for
Animals – OFA)

Fédération
Cynologique
Internationale (FCI)

Orthopedic
Foundation for
Animals (OFA)

British Veterinary
Association (BVA)

Verein für Deutsche
Schäferhunde 
(SV) e. V.

A 1

A 2

C

B 1

B 2

D

E

5 – 10

11 – 18

19 – 25

26 – 35

36 – 50

51 – 106

Normal

Normal

Normal

Fast Normal

Noch Zugelassen

Mittlere

Schwere

0 – 4

G

F

B

M

Mod

SE
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