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Kloubni 
chrupavka 
"e zazrakem 
desianu 
V chovu psu se v podstate neustale fesi otazka kloubu, kloubni vyzivy, dueKvdtni zateze a fyzioiogicke-
ho vyvoje kloubu. Co to vlastne kloub je, jaka je jeho stavba, co je to kloubni vyziva a je pro psy nutna? 
Podivejme se z tohoto hiediska na problematiku kloubu podrobneji. 
Kloub je vice ci mene pohyblive spojeni dvou 
a vice kosti, oddelenych sterbinou (kloubni du-
tinou). Kontaktni plocha kosti je kryta chrupav-
kou, pi'ilehle konce kosti jsou kryty pouzdrem. 

Existuji tri typy kloubnich spojeni: 
1. Pohyblive (mobiini) neboli synoviaini 
Synoviaini klouby jsou uspoi'adany tak, aby 
umoznily velky rozsah pohybu; jsou vystlany 
kloubnim mazem zvanym synovie. Byvaji nejcas-
teji V centru zajmu, jde napr'iklad o kloub kycel-
ni, ramenni a loketni. 

2. Pevne (fixni) neboli vaz lvove 
Pohyb ve vazivovem kloubu je nulovy nebo je 

omezen vazivovou tkani. Pi'ikladem jsou spoje 
lebky nebo nektere vazlvove spoje na patefi. 

3. Chrupavcite klouby 
Tyto klouby jsou tvoreny kosti a chrupavkou. 
Protoze chrupavka je velmi pruzna, umozriu-
je velky rozsah pohybu bez potfeby synoviaini 
kloubni membrany. Pr'ikladem chrupavcitych 
kloubii je spojeni mezi zebry a hrudni kosti. 

Synoviaini (pohyblive) klouby 
Synoviaini klouby muzeme delit podle rozsahu 
pohybu, ktereho jsou schopny. Kladkove klouby, 
napriklad loket nebo koleno, umozriuji ohnuti 
a natazeni. Cepovy kloub na krku umoztnuje 

otaceni hiavy. Klouby, ve kterych je mozny po
hyb V kombinacich podle tfi navzajem kolmych 
OS, se nazyvaji kulove klouby. HIavice i jamka 
techto kloubu jsou castmi plochy koule. Pi'i-
kladem kuloveho kloubu je kloub kyceini nebo 
ramenni. 
Konce kosti tvor'icich kloub jsou pokryty silnym 
elastickym materialem - kloubni chrupavkou. 
Cely kloub je uzavi^en ve velmi pevnem kloub
nim pouzdre tvoi'enem tuhou vazivovou tkani. 
Kloubni pouzdro drzi kloub pohromade, branf 
tak jakemukoliv abnormalnimu pohybu a sou-
casne pusobi jako ochrana hydrostatickeho 
tiaku pfi praci kloubu. Vnitfek kloubu vystyla 
synoviaini membrana, produkujici kloubni maz 

B O N O D A 

58 

MVDr. IVlilan S t o u r a c , CSc . 
St. Bonoda 14, 664 31 Ceska 
telefon: 603 235 605 
bonoda@volny.cz 

• interni medicina 
malych zvffat 

• dietoterapie a vyziva 
• akupunktura 

a honneopatie 
• cinovateisky servis 

www.pespritelcloveka.cz 



Neco se zmenilo... ale gauc a polstafe to nejsou! 

(synovie). Synovie, jejiz hiavni slozkou je kyse
lina hyaluronova, promazava kloub a brani jeho 
oschnuti, a zaroven pusobi jako tlumic narazu. 

Kloubni chrupavka kopiruje tvar kosti, je 
pruzna a nerovnomerne silna. Jde o pojivovou 
tkan slozenou ze specialnich bunek, tzv. chon-
drocytu, a mezibunecne hnnoty. Mezibunecna 
hmota chrupavky (matrix) je tvoi'ena anorga-
nickou a organickou slozkou. Organickou slozku 
pi^edstavuji proteoglykany, male mnozstvi gly-
koproteinu a kolagen. Anorganickou cast tvoî i 
chlorid sodny a 70-80% vody. 
Chrupavka je tedy porezni tkari s mikroskopicky-
mi otvory, kterymi je vtlacovana ci vytlacovana 
synoviaini tekutina. Svym chovanim se podoba 
hoube schopne zadrzet veike mnozstvi tekutiny. 
Proteoglykanove molekuly amorfni mezibunec
ne hmoty jsou schopny vazat obrovske mnozstvi 
vody. Pfi zatezi je synoviaini tekutina vytlacena 
do kloubni dutiny a hustota mezibunecne hmoty 
roste. Pfi odiehceni je naopak tekutina nasavana 
osmotickymi silami proteoglykanu zpet. Chru
pavka se pfi zatizeni pruzne deformuje podle 
stupne nasycenosti synoviaini tekutinou. Pruz-
nost chrupavek neni u vsech kloubu stej-
na a zavisi i na veku. Obecne Ize fici, ze cim 
vyssi chrupavka je, tim je pruznejsi. I nezatizena 
chrupavka je vystavena stalemu tIaku v dusled-
ku klidoveho svaloveho napeti. U starsich psu 
dochazi k iibytku chondroitinsulfatu a kyseliny 
hyaluronove, a tim ke ztrate viskozity mezibu

necne hmoty chrupavky - ta uz neni tolik schop-
na vazat vodu. Snizuje svou tloust'ku a vazivova 
vlakna povrchovych vrstev se zacinaji obnazo-
vat, coz vede k onemocneni zvanemu arthrosis 
deformans. 

Proteoglykany jsou tvoreny bilkovin-
nym jadrem, na ktere se vazou glykosa-
minoglykany (GAG). 
K nejvyznamnejsim GAG nalezi kyselina 
hyaluronova, dermatansulfat (tez ozna-
covany jako chondroltinsulfat B), ke-
ratansulfat, chondroltinsulfat A a chon
droltinsulfat C. 
Vyznam: 
Navrat puvodniho tvaru tkane (fungu-
ji jako „houba" - tiakem se tekutina 
vypudi, pokud tiak pi^estane pusobit, 
znovu se nasaje), odolnost proti tIaku, 
lubrikacni agens v kloubech, hydratace 
chrupavek v kloubech, zachycuji vodu 
(„houba"), tvofi site a v kosti se na ne 
vazou vapenate soli. 

Proc se poranena chrupavka 
spatne hoji? 
Kloubni chrupavka nema krevni a mizni 
cevy ani nervy, jeji vyzivu zaj isfuje sy
noviaini tekut ina . Pokud chrupavka neni 
zatezovana, napfiklad pfi znehybneni kloubu, 
nedochazi k jejimu vyzivovani a chondrocyty 
se rozpadaji. Pro latkovou vymenu a regeneraci 
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kloubních chrupavek je proto důležité a opti
mální střídavé zatěžování. Látková výměna 
chondrocytů je velmi nízká, proto poraněná 
kloubní chrupavka v kloubní dutině poměrně 
dlouho přežívá, zvláště v mladším věku, a do
konce může i pomalu růst. Je to dáno kromě 
velmi nízké úrovně látkové výměny chondrocy
tů také jejich anaerobním typem metabolismu. 
Přesto nebo právě pro tyto skutečnosti se po
raněná chrupavka hojí špatně a větší defekty se 
nehojí vůbec. Paradoxní výhodou je, proniká-li 
zranění chrupavky až do kostěného podkladu, 
odkud pak přicházejí do chrupavky novotvoře
né cévy. Ani v těchto případech není ale zhojení 
úplné. 

Kloubní pouzdro spoJuJe po obvodu 
styčné plochy kostí tvořících kloub. Ně
které klouby provádějí extrémní pohyb, a aby 
byl umožněn, pouzdro může být od kloubů po
měrně daleko a může být volné. Pouzdra jsou 
pomocí zvláštních svalů napínána, aby nedošlo 
k jejich uskřinutí pohybujícími se kostmi. Vnější 
membrána pouzdra je převážně z kolagenního 
vaziva a zajišťuje stabilitu a pohyblivost kloubů. 
Vazy lze díky kolagenním vláknům fyziologicky 
prodloužit o 4-6 %, a tím zvýšit rozsah pohybu 
v kloubu. 

Součástí kloubních struktur jsou 
i tzv. burzy, 
váčkům podobné struktury, přítomné u někte
rých synoviálních kloubů. Nacházejí se buď mezi 
svalem a kostí, mezi šlachou a kostí nebo 
mezi vazem a kosti. Funkcí burz u synoviál-

ních kloubů je snížit mechanické tření mezi jed
nou strukturou (například kostO a druhou (napří
klad vazem) při pohybu. Asi nejznámější je burza 
loketního kloubu, která velmi často prochází zá
nětlivými změnami, zvláště u některých plemen. 
Chovatelé vlkodavů určitě vědí, o čem mluvím. 
Vnitřní plocha kloubu je vystlána synoviální 
membránou, která se neupíná na chrupavku, ale 
na kost v těsné blízkosti chrupavky; může přesa
hovat lehce na její povrch. Synoviální membrána 
je tvořena tzv. synovialocyty, buňkami s mikro
klky, které umožňují transport látek. Především 
však tyto buňky tvoří kyselinu hyaluronovou, 
která je součástí synoviální tekutiny. Přes syno
viální membránu mohou být transportovány lát
ky tvořené malými molekulami, proto můžeme 
do kloubní dutiny podávat některá léčiva. 

Synoviální tekutina je složena 
z filtrátu plazmy, kyseliny hyaluronové a bu
něk (převážně bílých krvinek). Množství teku
tiny v kloubech není stálé, může být O, 1-4,0 ml 
u psa a 20-40 ml u koně. Synoviální tekutina má
v kloubu tři klíčové funkce: Zabezpečuje vý
živu bezcévných kloubních chrupavek, zvyšu
je a udržuje pružnost chrupavek a snižuje
tření kloubních ploch, čímž snižuje jejich opo
třebení.
Hlavni součástí kloubního „mazadla" -
synoviální tekutiny - je kyselina hyalu
ronová.

Kyselina hyaluronová tvoří jednu z hlavních 
složek mezibuněčné hmoty. Je součástí pojivo
vých, epiteliálních a nervových tkání. Ve velkém 
množství se nachází v očním sklivci a v kůži. 
Kyselina produkovaná synovialocyty je vázána 
na bílkoviny synoviální tekutiny, s nimiž vytváří 
veliké molekulární komplexy. Samotná kyselina 
tvoří trojrozměrné prostorové sítě, které svojí 
hustotou omezují pohyb ostatních látek v rozto
ku, a vytváří tenký film oddělující třecí povrchy 
kloubních chrupavek. Trení tak probíhá přede
vším přímo v lubrikační vrstvě a kloubní povrchy 
jsou méně opotřebovávány. Patologické pro
cesy (například záněty), které mění její složení, 
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mění i vlastnosti synoviální tekutiny. Důsledkem 
těchto změn je obvykle poškození chrupavek. 
Za fyziologických podmínek se kloubní plochy 
po sobě pohybují s třením, které odpovídá tření 
dvou kousků ledu. 

Faktory ovlivňující stavbu 
a funkci kloubu 
Kloubní chrupavku lze považovat za zázrak 
designu. Na jedné straně je křehká a jemná, 
na straně druhé je natolik robustní, že je schop
na odolávat obrovským tlakům. Vertikální orien
tace molekulových řetězců, z nichž se skládá, 
dává chrupavce zvláštní schopnost stlačení bez 
porušení; synoviální tekutina zde působí podob
ně jako kapalina v hydrostatickém ložisku. Tento 
systém je tak efektivní, že tření u dobře fungu
jícího zdravého kloubního spojení je menší než 
tření nožů bruslí na hladkém pevném ledu. 

Biologické funkce kyseliny hyaluronové: 

- brání prostupu virů a bakterií k buňce,
- potlačuje zánět,
- brání ukládání kolagenu, a tím podpo-

ruje bezjizevnaté hojení tkáně,
- má analgetický účinek,
- v kloubech působí jako lubrikans

a tlumič nárazů, zlepšuje metabolis
mus chondrocytů a inhibuje degradaci
kloubní chrupavky,

- váže na sebe vodu (a to až na 4000ná
sobek své vlastní váhy, což je mnohem 
více než u jakékoliv jiné přírodní
látky).

Subchondrální kost- kost přímo pod kloubní 
chrupavkou - hraje důležitou roli při vstřebávání 
tlaků spojených s pohybovou aktivitou a zabra
ňuje tak traumatickému poškození. Struktura 
chrupavky poskytuje přirozenou pružnost, ale 
subchondrální kost jí musí poskytovat podporu. 
Kloubní chrupavka ji chrání před zlomeninou 
tím, že zajišťuje rovnoměrnější rozložení zátěže. 
Většina kloubních spojů by se doslova rozpadla 
bez kloubního pouzdra a dalších stabilizač-

www.pespritelcloveka.cz 
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ních struktur. Kloubní spoje lze bezpečně vysta
vit velkému tlaku, pokud jsou správně orientová
ny, a pevně drží pouzdro, šlachy, vazy a dokonce 
v některých případech i kůži. Pokud je struktura 
kloubního pouzdra a synoviální membrána poru
šena, začíná kaskáda závažných, destruktivních 
změn. Bílé krvinky uvolňují enzymy, které na
padají a ničí kyselinu hyaluronovou. Její úbytek 
snižuje mazání, které zabraňuje tření a omezuje 
poškození kloubní chrupavky. Ještě horší je, že 
ztráta kyseliny hyaluronové umožňuje enzymům 
z bílých krvinek, aby spojily své síly s volnými 
kyslíkovými radikály a „zaútočily" na kloubní 

www.lynkipower.cz 

Pohyblivé klouby jsou složeny ze styčných ploch 
kostí pokrytých hyalinní chrupavkou. Ta se skládá 
z buněk a mezibuněčné hmoty. V mezibuněčné 
hmotě jsou vlákna kolagenu, amorfní hmota z pro
teoglykanů a tkáňová tekutina. Chrupavka je málo 
cévnatá a výživa se děje pouze prolínáním. Prote
oglykany - glykosaminoglykany GAG-kyselina hya
luronová, chondroitinsulfát jsou v současné době 
základem pro doplněk kloubní výživy. Tyto látky 
musí být k dispozici stále a nejvíce v době růstu, 
aby se vytvořila kvalitní chrupavčitá a vazivová tkáň 
a nedocházelo k deformacím, artrózám a následné 
bolestivosti kloubů. Chondroprotektiva jsou utilizo
vány do chrupavčité tkáně postupně, jejich efekt na
stupuje za 4-6 týdnů po zařazení do výživy. Musíme 
si uvědomit, že se jedná o tkáň s nízkou reparací. 

Při kulhání, obtížném vstávání, neochotě zatěžovat 
končetinu, skleslosti, začneme vyšetřovat klouby 

chrupavku. Volné radikály hrají významnou roli 
v procesu degenerativního zánětu kloubů. 

Volné radikály vznikají při různých meta
bolických procesech, které neustále pro
bíhají v organismu, jako vedlejší produkt 
látkové výměny v buňkách. Jde o mole
kuly nebo atomy, v jejichž elektronovém 
obalu chybí jeden elektron, což způsobu
je jejich nestabilitu a potřebu tento chy
bějící elektron získat z okolních struktur. 
Vzniká tak umělá řetězová reakce: Volný 
radikál ukradne chybějící elektron z nej
bližší oběti, a ta se zase okamžitě snaží 
vzít si to, co jí bylo vzato, z něčeho další
ho poblíž . A tak se vytvářejí další a další 
radikály s lichým elektronem, poškozují 
se tím důležité buněčné struktury, buněč
né membrány, proteiny, enzymy a tuky, 
ale hlavně se mění dědičné bílkoviny 
DNA. To vše probíhá obrovskou rychlostí 
(tak jako vše v organismu), šíření reakce 
mohou zabránit pouze tzv. antioxidanty. 
V organismu je několik systémů a lá
tek podílejících se na likvidaci volných 
radikálů - antioxidantů. Patří k nim na
příklad glutathion, vitamin C, vitamin E 
a kyselina močová. 

Věk - stáří zvířete je jedním z nejdůležitějších 
aspektů. Klinické příznaky onemocnění klou
bu se často vyskytují v určitých věkových ka
tegoriích. Oteklý kolenní kloub u mladého psa 
naznačuje možnost infekční artritidy, zatímco 
stejný symptom u starších psů bude znamenat 
s největší pravděpodobností degenerativní one
mocnění. 

Pohlaví - některá vyvoJová onemocnění se 
více vyskytují u psů, zatímco některé druhy 
kloubních onemocnění na metabolických zákla
dech (například následkem hypotyreózy) jsou 
častější u fen. 

Plemenná příslušnost a dědičnost - bolest 
kyčelních kloubů u německého ovčáka bude 
způsobena s největší pravděpodobností osteo
artrózou v důsledku dysplazie kyčelního kloubu, 
zatímco stejné příznaky u malého pudla pravdě
podobně znamenají aseptickou nekrózu hlavice 
stehenní kosti. 

Fyzická aktivita - starší pes, který pociťuje 
bolesti kloubů po víkendovém výletě, s největší 
pravděpodobností trpí nějakým druhem dege
nerativního onemocnění. U mladého, sportovně 
vedeného psa bude lékař pravděpodobně uva-

Správná funkce kloubů 
v závislosti na výživě a pohybu 
a zjišťujeme, zda je přítomen zánět a kolik kloubů 
je postiženo. Zda se jedná např. o defekt vzniklý 
traumatem nebo degenerativní artropati í, osteo
chondrósis dissecans, aseptickou nekrózou hlavi
ce femuru (Calvé-Legg-Perthesovo onemocněn0, 
ankylující spondylitidou, mykotickou infekcí, pyo
genímy bakteriemy, synovitidou nebo nádorovými 
změnami. 

Nejběžnějším kloubním onerTJ8Eílěním je osteoar
tróza (osteoartritis). Tato artmp.atie je charakteri
zovaná degenerací kloubní c�FH�evky a hypertrofií 
kosti u kloubních okrajů. Zánět j� llji�·r,ální. He
reditální a mechanické faktory mohou �ÝI �ato
geneticky účastny v měnlivém rozsahu. Poškqzení 
kloubu může nastat: akutní - frakturou, chronické 
- přetěžováním kloubu, metabolické - hyperpara
thyreózou. Změny v kloubu způsobí limitaci pohy
bu. Palpačně lze cítit hrubé drásoty.

Je lépe předcházet deformitám skeletu. Jen díky ne
vyvážené stravě může dojít k nevratným změnám 
na kostech a kloubech. 

Máme-li to štěstí a podařilo se nám sehnat štěně 
anebo kotě geneticky kvalitní a bez vrozených vývo
jových vad, pak je na nás abychom z něho vychovali 
reprezentativního jedince po všech stránkách. Musí 
to být souzvuk stravy, pohybu a výchovy. Začneme
-li u stravy, musí být šitá na míru. To znamená, že 
zohledníme věk, hmotnost, kondici a plemennou 
příslušnost. Ať už se rozhodnete pro cokoliv, berte 
na zřetel, jak na to jedinec reaguje, jak prospívá. 

V prvé řadě musíme mládě řádně odčervit bez 
ohledu na předchozí záznamy ve zdravotní doku
mentaci, dochází k dokončování vývojového cyklu 
parazitů. Pro zdárný růst musí trávicí trakt být scho
pen vstřebávat potřebné živiny. Střevní katary, časté 
průjmy, zvracení se odrazí i na kvalitě stavby těla. 
Juvenilní vývoj skeletu je od 3-6 měsíců stáří. Neza
pomínejte, že v této fázi intenzivního růstu dochází 
i k výměně zubů. Je zde potřeba opravdu důsledné 
péče o výživu. Tato strava by měla obsahovat všech
ny základní stavební prvky pro kosti a klouby. 

Nemalou mírou pro různé deformace kloubů je 
jednostranné nefyziologické zatěžování zvířete, 
chození po strmých schodech, skákání v kotcích 
na pletivo, nedostatečný kvalitní pohyb. Představa 
majitelů, že začnou s delší procházkou až po půl 
roce je špatně. Zpevněné svaly umožní rovnoměr
né zatěžování kloubů. Doporučuji procházky od 3 
měsíců věku od 0,5 km a v 6 měsíci by procházka 
měla být okolo 3-9 km dle velikosti plemene a to 
3x týdně. Samozřejmostí by měl být volný pohyb 
zvířete na adekvátní ploše pozemku. 

Proto byl vyvinut přípravek Lynki Power pro všech
ny kategorie plemen psů a koček. Zaměřili jsme 
se na regeneraci a harmonizaci trávicího traktu, 
detoxikaci, lipolýzu a na výživu svalové a kosterní 
soustavy. Zlepšení srsti a drápů je viditelné. 
Přejeme Vašim svěřencům radost z bezbolestného 
pohybu. 

MVDr. Bohumila Smolíková 
www.lynkipower.a 



žovat o akutním poranění, jako je podvrtnutí 
nebo natržení či prasknutí vazu. 

Vývoj kostí a kloubů a výživa psa 
Genetická informace je pro většinu onemocně
ní kloubů základní, k jejich rozvoji ale přispívají 
rovněž faktory vnějšího prostředí, které jsou 
plně pod kontrolou majitele psa, včetně výživy. 
Ve výzkumu Dr. Dick Kealy a jeho kolegové pře
svědčivě prokázali, že psi s nadváhou a obézní 
psi trpí mnohem více onemocněním kloubů než 
psi, kteří jsou drženi ve štíhlé kondici po celý svůj 
život. Psi s nadváhou daleko více zatěžují nejen 
kyčle, ale i lokty, ramena, páteř a další klouby. 
Nejjednodušším a pravděpodobně jedním z nej
účinnějších opatření, která mohou majitelé psů 
učinit, je zajistit, aby kalorický příjem nebyl vyš
ší než kalorický výdej. Zejména pro štěňata 
velkých či obřích plemen to znamená 
vyhnout se překrmování! Tato plemena je 
nutné krmit kvalitně, ale střídmě! 

Kuřecí krky páníček nesehnal, ale něco pře
ce jen ulovil. .. 

Pokud jsou štěňata krmena na principech pří
rodní stravy, ale i v řadě případů využívání prů
myslového krmiva je potřeba věnovat zvýšenou 
pozornost množství kalcia, které štěně dostá
vá! Pro správný růst a vývoj kostry je potřeba 
také hořčík, selen a další stopové prvky, jako 
je chrom, fluor, nikl, molybden, oxid křemičitý 
či vanad. Nicméně tyto prvky nejsou zahrnuty 
do výživových norem, takže se s nimi v průmys
lově vyráběné stravě zatím nesetkáváme. 
Běžnou součástí výživy psů se stává tzv. kloubní 
výživa, případně chondroprotektiva. Na rozdíl 
od léků působí tyto kloubní preparáty pozvol
na a klinické účinky se dostavují až s od
stupem několika týdnů i měsíců. Proto je 
nutné být trpěliví a preparáty psovi pravidelně 
podávat, a ne za týden bez výsledků jejich užívá
ní vysadit. Jejich pozitivní účinky zato přetrvávají 
dlouhodobě, a to i po vysazení léčby. 
Mezi nejznámější chondroprotektiva patří: 

- Glukosamín sulfát známý pro svůj pro
tizánětlivý účinek pomáhá udržovat zdravé
klouby, podporuje jejich pohyblivost, obnovuje
strukturu chrupavky a působí proti jejímu opo
třebení. Využitelnost je okolo 25 %.

- Chondroitin sulfát má opět protizánětlivý
účinek, často se podává ve spojení s glukosa-

www.pespritelcloveka.cz 

Kloubní chrupavka je zázrakem designu Veterina 

minem. Absorbuje se rychleji a účinněji, je-li 
podán rozpuštěný ve vodě. Využitelnost je níz
ká, okolo 1 O%. 

- Kyselina hyaluronová snižuje tření kloub
ních ploch.

- Metylsulfonylmetan (MSM) působí proti
bolesti a snižuje otoky kloubů.

- Diacerein je upravený výtažek z rebarbory,
který působí proti destrukci chrupavky.

- Kolagen je bílkovina nerozpustná ve vodě,
která je základní stavební hmotou pojivových
tkání. Vzhledem ke své struktuře je pro psa
prakticky nevstřebatelný. Psovi je nutné podá
vat tzv. kolagenový hydrolyzát.

- Želatina zvyšuje mechanickou odolnost
kloubní chrupavky proti přetížení, psem je
prakticky nevyužitelná.

- Boswellia serrata - kadidlovník pilovitý -
působí proti bolesti, jeho účinky jsou srovna
telné s účinky klasických nesteroidních léků,
avšak bez vedlejších negativních účinků.

ve veterinární medicíně, dovolím si citovat vyjá
dření ředitele Revmatologického ústavu v Praze 
o studiu účinků chondroitinu a glukosaminu:
„Studie GAil byla provedena v USA za podpory
National Institute of Health (NIH) a bez firemní
účasti. Pacienti s osteoartrózou kolenních klou
bů byli rozděleni do 5 skupin: placebo, chondroi
tin sulfát 1200 mg, glukosamin hydrochlorid
1500 mg, kombinace glukosamin hydrochlorid
+ chondroitin sulfát a celekoxib (nesteroidní
protizánětlivý lék) 200 mg denně. Délka studie
byla 26 týdnů a zařazeno do ní bylo celkem 1508
pacientů.
NIH utratila 18 milionů dolarů, aby přinesla
objektivní odpověď o účinnosti glukosaminu.
Nepřinesla. Byl jsem přítomen dlouhé kuloárové
diskusi špičkových revmatologů, kteří se nemoh
li dohodnout. zdali je GAil studie s negativním,
či pozitivním výsledkem. Striktně z vědecké
ho hlediska je negativní, ale u větší bolesti?"
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. (2006).
I proto jsem věnoval větší pozornost kyselině
hyaluronové.

MVDr. Milan Štourač, CSc. • 
Ilustrační foto: T. Čontofalský, 2x D. Strempeková, 

L. Erbenová, E. Ždánská, M. Brauneisová,
Z. Křížková, I. Vávrová 

Nejčastěji se pro psa 
používá dávkovací sché
ma 80 mg glukosaminu 
a 20 mg chondroitinu 
na kilogram živé hmot
nosti psa. Větší na výrob
ců deklarujících chon
droprotektiva ve svých 
krmivech uvádí pouze 
obecné formulace o je
jich obsahu, málokterý 
z nich deklaruje množství 
například v kilogramu 
krmiva. Jsou-li obsahy 
uvedeny, můžeme si jed
noduše odvodit, že při 
standardní krmné dávce 
je množství organismem 
přijatých chondroprotek
tiv hluboko pod dopo
ručenou denní dávkou. 
Vzhledem k velmi 
malé vstřebatelností 
a využitelnosti glu
kosaminu a chondro
ítinu si dovoluji s čis
tým svědomím tvrdit, 
že jde pouze o psy
chologický efekt de
klarace chondropro
tektív na majitele 
zvířete, nebo chcete
-li šikovný marketin
gový tah. 

Vzhledem k tomu, že 
neznám obdobnou studii 
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