
e dysplazie kyãelního kloubu dûdiã-
ná? PfiestoÏe se i v souãasné dobû
najdou mezi chovateli psÛ tací, kte-

fií dovedou bezosty‰nû tvrdit prav˘ opak,
není z pohledu aktuálního vûdeckého
poznání pochyb o tom, Ïe dysplazie
kyãelního kloubu u psÛ je dûdiãná choro-
ba. Z genetického hlediska se jedná
o komplexní (kvantitativní) vlastnost,
jejíÏ zevní projev je ovlivnûn také pro-
stfiedím (potrava, fyzická zátûÏ apod.).
Genetická podstata DKK na úrovni genÛ
resp. polymorfismu DNA zÛstává do sou-
ãasné doby stále neznámá. Pfiedpokládá
se v‰ak, Ïe se na ní podílí nûkolik desítek
genÛ. KaÏd˘ z nich pak pfiedurãuje urãi-
tou vût‰í (tzv. major geny) ãi men‰í ãást
(tzv. minor geny) genetického základu
znaku. Vût‰ina z tûchto genÛ vykazuje
aditivní dûdiãnost. To znamená, Ïe u nich
rozli‰ujeme pozitivní a negativní alely
a jejich vzájemné zastoupení rozhoduje
o tom, zda urãit˘ jedinec bude ãi nebude
vnímav˘ k rozvoji onemocnûní. U nûkte-
r˘ch dal‰ích zúãastnûn˘ch genÛ se prav-
dûpodobnû jedná o dominantní dû-
diãnost, která mÛÏe navíc vykazovat
neúplnou penetranci (jejich projev je
ovlivnûn dal‰ími geny, prostfiedím apod.).
Z v˘‰e uveden˘ch fiádek je zfiejmé, Ïe
dûdiãnost DKK je opravdu „komplexní“.
V odborn˘ch ãláncích pojednávajících
o dysplazii kyãelního kloubu je témûfi
vÏdy jako jeden z popisn˘ch ukazatelÛ
udáván koeficient dûdivosti. BohuÏel také
témûfi vÏdy platí, Ïe je tato hodnota
vysvûtlována naprosto nesprávnû. Koe-
ficient dûdivosti v Ïádném pfiípadû nefiíká
nic o tom, „jakou mírou se dan˘ znak
dûdí“, „jak˘ podíl z pozorovan˘ch pfiípa-
dÛ je podmínûn geneticky a jak˘ prostfie-
dím“, nebo snad dokonce „kolik ‰tûÀat
z vrhu bude zdrav˘ch a kolik nemoc-
n˘ch“. Nepochopení podstaty koeficientu
dûdivosti nebo jeho zámûrnû chybná
interpretace jsou bohuÏel ãastou pfiíãi-
nou nesprávn˘ch chovatelsk˘ch opatfiení,
která jsou v chovu psÛ pfiijímána.
Abychom v˘znamu koeficientu dûdivosti
správnû porozumûli, musíme si nejprve
uvést, Ïe je stanovován pro urãitou popu-
laci (ne pro jedince!) a je nepfienositeln˘.
To znamená, Ïe koeficient dûdivosti je
platn˘ pouze pro danou populaci, v da-
ném ãase a v daném prostfiedí.
U kaÏdé dûdiãné komplexní vlastnosti
mÛÏeme pozorovat její zevní projev –
fenotyp (stupeÀ DKK, kohoutková v˘‰ka,
poãet mláìat apod.). V rámci populace
pak individuální fenotypy vykazují urãi-
tou variabilitu. Ta je dána jednak rozdíl-
ností genotypÛ mezi jedinci (genotypová
sloÏka fenotypové variability) a jednak
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rozdílností prostfiedí (potrava, stres atd.),
které na kaÏdého z jedincÛ pÛsobí (pro-
stfieìová sloÏka fenotypové variability)
a spoluvytváfií jeho fenotyp.
Koeficient dûdivosti (heritability) – h2

vyjadfiuje, jak˘ je podíl genotypové pro-
mûnlivosti (ó2

G) na promûnlivosti fenoty-
pové (ó2

P) urãitého znaku. Tedy nakolik je
dána rozdílnost mezi fenotypy jednotli-
v˘ch jedincÛ rozdílností mezi jejich geno-
typy (a opaãnû nakolik rozdílností pro-
stfiedí, které jedince ovlivÀuje). 
Koeficient dûdivosti mÛÏe nab˘vat hod-

not od 0 do 1. Pokud h2 dosahuje hod-
noty 1, znamená to, Ïe ve‰kerá pozoro-
vaná fenotypová variabilita mezi jedinci
je zapfiíãinûna pouze rozdílností jejich
genotypÛ a není ovlivnûna prostfiedím.
Naopak h2 roven 0 znaãí, Ïe ve‰kerá
fenotypová rozdílnost mezi jedinci je
dána vlivem odli‰ného prostfiedí, které
na nû pÛsobí, nikoliv v‰ak rozdílností
mezi genotypy. V Ïádném pfiípadû v‰ak
nelze h2 = 0 vysvûtlovat tak, Ïe dan˘
znak není dûdiãn˘!
Pokud nám koeficient dûdivosti nic nefií-
ká o „mífie dûdiãnosti“ urãitého znaku,
jak˘ je vlastnû jeho v˘znam?! Na základû
znalosti v˘‰e h2 mÛÏeme napfiíklad pfied-
povûdût plemennou hodnotu jedince,
metodu a úãinnost selekce a nebezpeãí
projevu inbrední deprese (tab. 1). 
Pfiedpovûì úãinnosti selekce vychází ze
skuteãnosti, Ïe pfii selekci nepÛsobíme
pfiímo na zevní projev znaku (fenotypo-
vou promûnlivost), ale pouze na jeho
genetickou ãást (genotypovou sloÏku).
âím je koeficient heritability vy‰‰í, tedy
ãím více se na celkové zevní variabilitû
znaku podílí genetická rozdílnost, tím
máme vût‰í prostor k jejímu ovlivnûní
a posunu poÏadovan˘m smûrem.
Inbrední deprese je negativní jev, kter˘ se
v chovech zvífiat mÛÏe vyskytnout jako
dÛsledek nesprávnû provádûné pfiíbuzen-
ské plemenitby a vykazuje pfiesnû opaã-
nou závislost na koeficientu dûdivosti
neÏ efekt selekce. Jejím typick˘m proje-
vem je zv˘‰en˘ v˘skyt dûdiãn˘ch chorob,
celková ztráta vitality a sníÏená plodnost.
V̆ ‰e odhadovan˘ch koeficientÛ heritabi-
lity je závislá nejen na genetick˘ch para-
metrech populace a vlivu prostfiedí, ale
také na metodice hodnocení fenotypové-
ho projevu vlastního znaku ãi statistic-
k˘ch metodách pouÏit˘ch pro v˘poãet h2.
Uvedenou skuteãnost si musíme uvûdo-

mit dfiíve, neÏ pfiistoupíme k jejich vzá-
jemnému porovnávání. V pfiípadû dyspla-
zie kyãelního kloubu napfiíklad nelze
navzájem srovnávat odhady h2 vycházejí-
cí z tradiãní diagnostiky pomocí stupnice
dle FCI, distrakãního indexu nebo skóre
dorzolaterální subluxace. Odhadované
koeficienty heritability pro dysplazii
kyãelního kloubu, pokud byla pro její
hodnocení vyuÏita tradiãní extenzní vent-
rodorzální projekce, se v populacích rÛz-
n˘ch plemen psÛ pohybují od 0,11
u nûmeck˘ch ovãákÛ aÏ po 0,68 u bern-
sk˘ch sala‰nick˘ch psÛ. Vût‰ina populací
pak spadá do rozmezí 0,3 – 0,5. Obecnû
vy‰‰í koeficienty dûdivosti jsou zji‰tûny,
pokud je pro hodnocení pouÏito dis-
trakãního indexu nebo skóre dorzolate-
rální subluxace. V takov˘ch pfiípadech h2
kolísá mezi 0,5 a 0,6 (labradorsk˘ retrívr,
nûmeck˘ ovãák). 
Co je moÏno z uveden˘ch v˘sledkÛ odvo-
dit? Vy‰‰í odhady koeficientÛ heritability
pro DI a DLS ve srovnání s tradiãním
systémem hodnocení napovídají, Ïe tyto
metody jsou pro posouzení dysplazie
vhodnûj‰í a pfii jejich pouÏití jako selekã-
ního kritéria lze oãekávat dosaÏení vût‰í-
ho ‰lechtitelského pokroku.

Faktory ovlivÀující v˘voj
dysplazie kyãelního kloubu

VELIKOST A KONSTITUCE TùLA
Zv˘‰ená náchylnost k DKK byla prokázá-
na u velk˘ch plemen psÛ s lymfatickou
tûlesnou konstitucí – tedy plemen vyzna-
ãujících se volnûj‰í a mûkãí kÛÏí s vût‰ím
mnoÏstvím podkoÏního tuku a vaziva,
hrub‰í kostrou, ménû vyvinutou svalovou
hmotou a celkovû zaoblen˘mi tvary. Bylo
také zji‰tûno, Ïe postiÏená zvífiata mají
uÏ‰í pánev neÏ zdraví jedinci téhoÏ ple-
mene. K rozvoji DKK rovnûÏ napomáhá
sraÏená záì a vy‰‰í zaúhlení zadních kon-
ãetin (jako je tomu napfiíklad u nûmec-
k˘ch ovãákÛ), coÏ zpÛsobuje nerovno-
mûrné zatíÏení jamky kyãelního kloubu.
Sklon k DKK je moÏno vysledovat u ple-
men s rychl˘m rÛstem tûla a pfiírÛstkem
tûlesné hmotnosti. Pfiedpokládá se, Ïe
svaly takov˘ch jedincÛ nemají dostateã-
nou pevnost k tomu, aby pÛsobily proti
subluxaci kyãelního kloubu zapfiíãinûné
vlivem rychle se zvy‰ujícího zatíÏení.
V̆ znam správného osvalení pro prevenci

DKK je zfiejm˘ také ze zji‰tûní, Ïe ãím je
niÏ‰í podíl svalové hmoty pánve na cel-
kové tûlesné hmotnosti, tím je nebezpeãí
rozvinutí dysplazie vy‰‰í.

V¯ÎIVA
Je v‰eobecnû známo, Ïe v˘Ïiva je jedno-
znaãnû nejdÛleÏitûj‰ím vnûj‰ím ãinite-
lem, kter˘ ovlivÀuje ãetnost v˘skytu, rych-
lost rozvoje a závaÏnost prÛbûhu
dysplazie kyãelního kloubu u jedincÛ
s genetickou predispozicí. Av‰ak ponû-
kud pfiekvapivû nespoãívá tento vliv
v deficitu nûkter˘ch Ïivin, jako je tomu
ãasto u jin˘ch znám˘ch onemocnûní, ale
naopak v jejich nadbytku.
Jedním z faktorÛ, kter˘ pfiispívá k rozvo-

ji DKK, je pfiebytek energie v krmné dáv-
ce. Vût‰ina prÛmyslovû vyrábûn˘ch kom-
pletních krmiv je velice chutn˘ch, a proto
není jejich zkrmování ad libitum vhodné,
neboÈ pak velice snadno dochází k nad-
mûrnému pfiíjmu energie a Ïivin se v‰emi
negativními dÛsledky pro správn˘ v˘vin
a zdraví psÛ. Je‰tû v nedávné dobû byly
receptury krmiv pro mladé psy sestavová-
ny tak, aby vyhovûly poÏadavkÛm na
vysokou koncentraci energie a Ïivin za
úãelem dosaÏení co moÏná nejrychlej‰ího
rÛstu. Uvedená praxe byla odrazem chyb-
ného pfiístupu majitelÛ psÛ, ktefií kladli
rovnítko mezi maximální a optimální
rÛst mladého psa. Nebyly v‰ak nikterak
brány v úvahu odli‰né nutriãní nároky
rÛzn˘ch plemen psÛ resp. plemen s roz-
dílnou velikostí tûla v dospûlosti. Navíc
bylo zji‰tûno, Ïe ‰tûÀata velk˘ch psÛ mají
vy‰‰í vyuÏitelnost Ïivin z krmné dávky,
neÏ je tomu u mal˘ch plemen. Ke zmûnû
postoje k v˘Ïivû rostoucích psÛ do‰lo
teprve pod tlakem dÛkazÛ o zjevné sou-
vislosti mezi pfiíli‰ rychl˘m rÛstem vel-
k˘ch plemen a v˘skytem v˘vojov˘ch or-
topedick˘ch vad. Rozvoj dysplazie
kyãelního kloubu má tedy spojitost
s rychl˘m rÛstem a s tím spojen˘m pfietû-
Ïováním kostry, jejíÏ aktuální stupeÀ
v˘vinu neodpovídá hmotnostnímu zatí-
Ïení, jeÏ je na ní kladeno. Z tohoto pohle-
du není ani tak v˘znamné mnoÏství
základních Ïivin (bílkoviny, sacharidy,
tuky) v krmné dávce nebo jejich vzájem-
n˘ pomûr, ale právû pfiedev‰ím obsah
metabolizovatelné energie. 
V souãasné dobû jsou tedy na trhu k dis-
pozici kompletní krmiva s omezenou
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koncentrací energie a Ïivin urãená speci-
álnû pro ‰tûÀata velk˘ch plemen psÛ. Za
optimální obsah metabolizovatelné ener-
gie v krmivu je povaÏováno 3,5 aÏ 4
kcal/g, pfiiãemÏ tuk by mûl tvofiit maxi-
málnû 15 % su‰iny. Pro srovnání, bûÏná
krmiva pro ‰tûÀata obsahují aÏ 20 % tuku
v su‰inû pfii koncentraci metabolizovatel-
né energie 4 aÏ 4,5 kcal/g. Pfiesn˘ princip
pÛsobení tohoto faktoru není znám, ale
mimo jeho moÏného úãinku na úroveÀ
exprese nûkter˘ch genÛ je to také vliv pfií-
li‰ného zatíÏení nezralého kyãelního
kloubu. Z pohledu moÏného pfiekrmová-
ní je za obzvlá‰tû kritické povaÏováno
období do 6 mûsícÛ stáfií.
Dal‰ím faktorem negativnû ovlivÀujícím
rozvoj DKK je nadbyteãné mnoÏství
vápníku pfiijatého potravou. Aãkoli je
nûkdy jeho v˘znam zpochybÀován,
v mnoha studiích bylo prokázáno, Ïe
zv˘‰ená dotace vápníku je u velk˘ch ple-
men psÛ v˘znamn˘m rizikov˘m ãinite-
lem. Pfiebyteãn˘ Ca2+ je ukládán v kostní
tkáni, brzdí osteoklastickou aktivitu
(pfiirozené a nutné odbourávání kosti
pfii její strukturální pfiemûnû) a endo-
chondrální osifikaci (vápenatûní chrupa-
vek), coÏ následnû zhor‰uje prÛbûh
patologick˘ch procesÛ pfii DKK. 
Vápník je ve stfievû vstfiebáván dvûma
základními procesy – pasivní difuzí a ak-
tivním transportem. Vstfiebávání vápníku
pasivní difuzí není nijak regulováno
a pfiijaté mnoÏství je tak pfiímo závislé na

jeho koncentraci v potravû. Aktivní
absorpce je fiízena vitaminem D3, parat-
hormonem, kalcitoninem a rÛstov˘m
hormonem. U ‰tûÀat do stáfií 6 mûsícÛ
má hlavní úãast na pfiíjmu vápníku pasiv-
ní difuze (cca 70 %). V pozdûj‰ím období
její úlohu pfiebírá aktivní transport
a podíl pasivního vstfiebávání klesá aÏ na
cca 10 %. Je tedy zfiejmé, Ïe moÏnost aktiv-
ní regulace vstfiebávání vápníku v tenkém
stfievû je u ‰tûÀat silnû omezená a jeho
pfiíjem je do znaãné míry závisl˘ na obsa-
hu v krmivu. Situaci navíc zhor‰uje sku-
teãnost, Ïe aktivní transport se stává
hlavním procesem v pfiípadû, Ïe je kon-
centrace vápníku v potravû nedostateãná.

Pokud je ov‰em v˘razn˘ pfiebytek Ca2+

v krmné dávce, dojde sice k omezení jeho
aktivní absorpce (jako obrann˘ mecha-
nismus tûla), ale stále fungující pasivní
difuze pfiesto zapfiíãiní pfiísun nadbyteã-
ného mnoÏství vápníku do tûla. 
Podobné problémy jako v pfiípadû váp-
níku vznikají rovnûÏ pfii nadmûrné dota-
ci vitaminu D v krmivu. Není to nic pfie-
kvapivého, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe tento
vitamin zvy‰uje aktivní vstfiebávání Ca2+

v tenkém stfievû a jeho zpûtnou resorpci
v ledvinách. Nadbytek vitaminu D tak
vlastnû pÛsobí jako zesilovaã pfiíjmu
vápníku. Mezi majiteli psÛ se ãasto tra-
duje, Ïe pfiebytek vápníku v potravû
mÛÏe b˘t kompenzován zv˘‰en˘m
mnoÏstvím jiného minerálního prvku –
fosforu, tak aby byl zachován jejich vzá-
jemn˘ optimální pomûr 1,2:1 aÏ 1,4:1.
BohuÏel aãkoli fosfor z tohoto pohledu
skuteãnû do jisté míry pozitivnû ovlivÀu-
je metabolismus vápníku v tûle, nebylo
pfii ãetn˘ch pokusech prokázáno, Ïe
vyrovnaná bilance Ca : P bezezbytku ru‰í
vliv nadbytku vápníku jako rizikového
faktoru pro v˘voj DKK.
V této souvislosti je nutno upozornit na
nesprávnou praxi zkrmování prÛmyslo-
v˘ch krmiv urãen˘ch pro dospûlé psy ‰tû-
ÀatÛm. Tato krmiva vût‰inou obsahují
niÏ‰í koncentraci energie, a proto jsou
rostoucí psi nuceni pro uspokojení sv˘ch
energetick˘ch potfieb zkonzumovat vût‰í
mnoÏství potravy a tím zároveÀ pfiijímají
nadmûrné dávky Ca2+, vitaminu D atd.
Stejnû jako v pfiípadû metabolizovatel-
né energie nejvíce citlivá na optimální
pfiíjem Ca2+ a vitaminu D v potravû
jsou ‰tûÀata do stáfií pÛl roku, tedy
v období rychlého tûlesného rÛstu,
které je zároveÀ kritick˘m obdobím
pro rozvoj dysplazie.
Zajímav˘m poznatkem je také popsan˘
preventivní úãinek optimálního pomûru
kationtÛ (sodík Na+ a draslík K+) a anion-
tÛ (chlor Cl-) pfiijíman˘ch v potravû na
rozvoj dysplazie kyãelního kloubu. Uvnitfi
zdravého kyãelního kloubu, kter˘ je vypl-
nûn adekvátním mnoÏstvím kloubního
mazu (synoviální tekutina), je vytvofien
negativní nitrokloubní tlak (podtlak).
Jeho hlavní funkcí je udrÏování hlavice
stehenní kosti a kyãelní jamky v pfiilehlé
pozici. JestliÏe pfii pohybu nastane vzá-
jemné oddálení kloubních ploch, napo-
mÛÏe negativní nitrokloubní tlak jejich
návratu do fyziologické polohy. Pokud
dojde vlivem rozvoje patologick˘ch pro-
cesÛ k mûstnání kloubního mazu uvnitfi
kloubu, je negativní tlak poru‰en a ztrácí
se jeho ochranná funkce. 
V této souvislosti bylo prokázáno, Ïe
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synoviální tekutina jedincÛ s rozvinutou
dysplazií obsahuje zv˘‰enou koncentraci
nûkter˘ch iontÛ (Na+, K+, Cl-). Detailní
pokusy potvrdily, Ïe vyváÏen˘ pomûr ion-
tÛ v potravû má pozitivní vliv na úroveÀ
subluxace a stupeÀ rozvoje dysplazie ky-
ãelního kloubu. Pfiedpokládá se, Ïe dÛvo-
dem je niÏ‰í objem kloubního mazu spo-
lu s optimální koncentrací iontÛ u takto
krmen˘ch psÛ. Pfiesn˘ mechanismus
pÛsobení popsaného faktoru v‰ak je‰tû
nebyl objeven.
Dosud jsme si uvádûli pouze ãinitele, kte-
fií pÛsobí na vznik DKK negativnû.
Existují také nûjaké látky, jejichÏ zkrmo-
vání by pÛsobilo jako prevence? Ano,
bylo prokázáno, Ïe preparáty s obsahem
polysulfátov˘ch glykosaminoglykanÛ
pÛsobí pozitivnû na rÛst a regeneraci
kloubních chrupavek a brzdí rozvoj art-
rózy. Na trhu jsou v souãasné dobû
dostupné pfiípravky urãené jak pro
injekãní, tak pro perorální (podávání
v potravû) aplikaci tûchto látek.
V literatufie je také ãasto uvádûn pozitiv-
ní vliv pfiídavku vitaminu C pro prevenci
rozvoje DKK. O tomto vitaminu je zná-
mo, Ïe má kladn˘ vliv na syntézu kolage-
nu, kter˘ je souãástí pojivov˘ch tkání.
Pes si je za fyziologick˘ch podmínek
schopen ve svém tûle tohoto vitaminu
vytvofiit dostateãné mnoÏství (narozdíl
napfiíklad od ãlovûka, morãete a primá-
tÛ). Provedené klinické pokusy v‰ak
nejenÏe neprokázaly pozitivní dopad
zv˘‰en˘ch dávek vitaminu C jako pre-
vence dysplazie kyãelního kloubu, ale
v nûkter˘ch pfiípadech tyto pfiebytky
dokonce zpÛsobily závaÏné metabolické
poruchy. Proto se obecnû plo‰né podává-
ní vysok˘ch dávek vitaminu C rostoucím
psÛm jako prevence vzniku kloubních
onemocnûní nedoporuãuje.
Jaká pravidla by tedy chovatelé mûli dodr-
Ïovat, pokud chtûjí minimalizovat vliv
nesprávné v˘Ïivy jako rizikového faktoru
pro rozvoj DKK? Na základû souãasn˘ch
poznatkÛ o v˘Ïivû psÛ se doporuãuje:
1. zkrmovovat omezenou krmnou dávku
- ta by mûla b˘t o cca 25 aÏ 30 % niÏ‰í neÏ
mnoÏství krmiva, které pes pfiijme pfii ad-
libitním krmení
2. pouÏívat specifikovaná krmiva – pokud
chovatel zkrmuje prÛmyslová krmiva,
mûl by z nabídky vybírat ta, která jsou
urãená pro pfiíslu‰nou kategorii psÛ. Tedy
do jednoho roku pfiedkládat krmiva urãe-
ná pro ‰tûÀata, v pfiípadû velk˘ch plemen
psÛ pak speciálnû sestavená krmiva pro
tuto skupinu. Poãátek podávání krmiv
pro dospûlé psy by nemûl pfiedcházet
dosaÏení 1 roku stáfií. 
3. v pfiípadû krmení kompletních krmiv

nepfiidávat do potravy Ïádné minerální,
vitaminózní ãi jiné doplÀky – kompletní
krmiva by mûla obsahovat vyváÏen˘
pomûr základních Ïivin, minerálních
látek a vitaminÛ, kter˘ by byl tímto pfií-
davkem naru‰en. V̆ jimku z tohoto dopo-
ruãení tvofií podávání aditiv obsahujících
polysulfátové glykosaminoglykany.
4. pravidelnû hodnotit v˘Ïivov˘ stav
a kondici psa - v odborné literatufie je
moÏno nalézt návody jak stanovit potfie-
by Ïivin pro rÛzné kategorie psÛ. Pfiesto
je v praxi pro chovatele velmi obtíÏné sta-
novit Ïivinové nároky konkrétního psa,
neboÈ není snadné odhadnout jeho
záchovnou potfiebu, zohlednit individu-
ální úroveÀ metabolismu, kvantifikovat
fyzickou zátûÏ apod. Proto se doporuãuje
pravidelnû (napfiíklad jednou za 14 dní)
posoudit kondici psa a na tomto základû
popfiípadû upravit mnoÏství podávaného
krmiva. Pes v optimální kondici by mûl
mít snadno hmatná Ïebra pokrytá mini-
mální vrstvou tuku a oblast bfiicha by
mûla b˘t zfietelnû uÏ‰í neÏ poslední pár
Ïeber. Pfiesn˘ návod pro hodnocení v˘Ïi-
vového stavu je moÏno najít napfiíklad
v propagaãních materiálech nûkter˘ch
v˘robcÛ krmiv.

FYZICKÁ ZÁTùÎ
O moÏném negativním pÛsobení fyzické
zátûÏe na v˘voj dysplazie kyãelního klou-
bu se mezi chovateli ãasto hovofií. O tako-
vém vlivu by se v‰ak dalo uvaÏovat pouze
v pfiípadû skuteãnû extrémního pfietûÏo-
vání, jako je napfiíklad opakovan˘ nûkoli-
kahodinov˘ bûh pfii jízdním kole apod.
Obecnû se doporuãuje u náchyln˘ch ple-
men zaãít s pravideln˘m tréninkem psa
v pozdûj‰ím vûku. Intenzivní v˘cvik zahr-
nující napfiíklad pfiekonávání pfiekáÏek ãi

pfiiná‰ení tûÏk˘ch pfiedmûtÛ by mûl b˘t
zahájen aÏ po dovr‰ení 10 aÏ 11 mûsícÛ
a tréninky vytrvalostního charakteru aÏ
ve stáfií 16 mûsícÛ.
Z pohledu rizika moÏného v˘voje DKK je
také nevhodn˘ pohyb po tvrd˘ch nebo
kluzk˘ch povr‰ích, které zesilují otfiesy
dopadající na kloubní plochy resp. netvo-
fií dostateãnou oporu konãetinû, coÏ zvy-
‰uje nebezpeãí vzniku subluxace ãi jiné-
ho po‰kození kloubu.
Na tomto místû je v‰ak potfiebné zdÛraz-
nit, Ïe pohyb, kter˘ je úmûrn˘ fyzick˘m
schopnostem mladého psa, napomáhá
udrÏení jeho optimálního v˘Ïivového sta-
vu a kondice a správnému v˘vinu svalové
soustavy a mÛÏe tak b˘t z tohoto pohle-
du chápán jako preventivní ãinitel DKK.

HORMONÁLNÍ VLIVY
Dosud bylo získáno nûkolik dílãích
poznatkÛ naznaãujících moÏn˘ vliv hladi-
ny nûkter˘ch hormonÛ na v˘voj kloub-
ních onemocnûní. V matefiském mléku
postiÏen˘ch fen byl napfiíklad prokázán
v˘skyt samãího pohlavního hormonu tes-
tosteronu, u zdrav˘ch fen v‰ak jeho pfií-
tomnost zaznamenána nebyla. U lidí je
známo, Ïe abnormální metabolismus est-
rogenu (samiãího pohlavního hormonu)
zvy‰uje volnost kloubních spojení. Po-
dobnû injekãní aplikace estrogenu a rela-
xinu ‰tûÀatÛm zvy‰ovala v˘skyt DKK.
Av‰ak jiné studie rozdíly v hladinû estro-
genÛ u zdrav˘ch a dysplastick˘ch ‰tûÀat
nepotvrdily. Pfiesto je v‰ak nutno konsta-
tovat, Ïe v souãasné dobû nejsou k dispo-
zici Ïádné pfiímé dÛkazy, které by jedno-
znaãnû ukazovaly na souvislost mezi
autonomní hormonální dysbalancí a dys-
plazií kyãelního kloubu u psÛ.

Pavel Horák
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Pes v optimální kondici
je ohroÏen ménû
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