
Onemocnění svalstva 
vlivem genetiky 



Myopatie 

u Myopatie je onemocnění postihující strukturu 

kosterních svalů

u Většina z nich je vrozená, jiné mohou být 
způsobeny nemocemi či úrazem 

u Geneticky vrozené myopatie jsou neléčitelné a 

dochází k ochabování svalstva



Svalová dystrofie 

u Většinou nezánětlivá porucha charakteristická 
svalovou slabostí, chřadnutím a ochabnutím svalů

u Postihuje častěji mladé psy než feny 

u Diagnóza je možná pouze pomocí svalové biopsie

u Obecná prognóza ovšem není nikdy dobrá a nikdy 
není zcela vyléčitelná

u Zvířata s touto genetickou poruchou by neměla 
být NIKDY zařazena do chovu 



Muskulární dystrofie

u Jedinci s tímto onemocněním mají výrazné 

problémy s chůzí, většinou po pár krocích upadají

u Na pohmat je cítit, že jsou svaly na nohou 

atrofované

u Kyčelní, loketní a zápěstní klouby mají viditelně 

snížený rozsah pohybu

u Nemocná štěňata bývají přibližně v 5 - 15 měsíci 

života většinou utracena.





Kongenitální myotonie

u Převážně u plemene malý knírač, Čau čau a Jack 

Russel teriér

u Dědičná porucha charakterizována zpomalením 

relaxace kosterní svaloviny 

u Psi postiženi touto chorobou mají velmi často 

ztuhlý krok

u U postižených jedinců je oproti zdravým patrný 
předkus a deformovaná dolní čelist





Centronukleární myopatie

u Převážně u labradorských retrívrů 

u Defekt ve vývoji svalů

u Do dvou týdnů od narození první příznaky

u Mezi 2. až 5. měsícem věku se začíná rozvíjet 

svalová atrofie

u Svalová atrofie postihuje také polykací svalstvo

u Postižený jedinec mimo jiné i velice špatně snáší 
zimu

u Neexistuje doposud žádná léčba





Degenerativní myelopatie

u U široké škály psích plemen kolem osmého roku 

jejich života

u Příznaky provázející toto onemocnění jsou velice 

závažného charakteru

u Jako vůbec první, těžko postřehnutelný příznak, 

mohou být například nerovnoměrně opotřebené 

drápy na zadních končetinách

u Další příznaky jsou ochabování až úplná atrofie 
svalstva zadních končetin, ataxie končetin, ztráta 

rovnováhy, netypické nesení ocasu, inkontinence 

a úplná paralýza zadních končetin

u Po 3 – 5 letech od prvního projevu nemoci 

většinou dochází k úmrtí postiženého jedince
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Děkuji za pozornost 


