
Degenerativní myleopatie 

Jedná se o jedno z onemocnění, které lze v chovu ovlivnit a regulovat pomocí testování 

jedinců a následně pak výběrem chovných párů. Vzhledem k malé genetické rozmanitosti 

chodského psa by měli chovatelé své psy a feny nejen testovat, ale při výběru krycích psů 

zohlednit toto vyhodnocení a nezapomínat na tuto tabulku dědivosti DM: 

 

genotypy rodičů  statistické zastoupení genotypů v potomstvu 

P/P + P/P všechna štěňata budou mít riziko rozvoje DM 

P/P + N/P 50% štěňat bude v riziku DM, 50% štěňat bude DM mutaci přenášet na potomky 

N/P + N/P 
25% potomků bude zdravých, 50% potomků budou přenašeči DM a 25% bude v 

riziku DM 

 

Spojení, ze kterých se nenarodí DM positivní jedinci, jsou následující: 

genotypy rodičů statistické zastoupení genotypů v potomstvu 

N/N + N/N všechna štěňata budou DM zdravá 

N/P + N/N 50% štěňat bude zdravých a 50% štěňat budou přenašeči DM 

P/P + N/N 

všechna štěňata budou přenašeči DM 

pozn.: Často se nedoporučuje zařazovat do chovů psy nesoucí homozygotně 

mutaci (P/P). U plemen s malou genetickou základnou by mohlo vyřazování P/P 

jedinců z chovu závažně snížit genetickou různorodost populace. To by mohlo vést 

ke vzniku dalších jiných nežádoucích genetických zátěží plemene. Pro plemena s 

malou genetickou základnou populace se doporučuje zohledňovat při výběru 

chovného páru mimo jiné parametry také diverzitní koeficient, který umožní 

rozhodnou, ze kterého spojení vznikne geneticky různorodější potomstvo. Více 

informací najedete na www.genomia.cz/cz/diverzit 

 

Důležitost genetické rozmanitosti je pro chodského psa velice zásadní, a proto by chovatelé 

s vyšetřenými fenami DM G/G (v tabulce N/N) měli více využívat netestované a nevyužité 

psy v chovu s vyhodnocením DM A/A (v tabulce P/P).  V následujících letech by neměl 

imbreding populace strmě stoupat nahoru, ale držet se neustále ve stejných hranicích, jako 

se tak děje doposud. Také nezapomínat na to, že přenašeč DM G/A (v tabulce N/P) je stále 

naprosto zdravý jedinec. 

A právě proto by se nemělo zapomínat na psy, kteří nesou DM a jsou testováni jako 

“nemocní“. Jak se píše v článku od Genomie, všechna málopočetná plemena, mezi něž 



chodský pes patří, by měla takové jedince využívat, jinak by se zužováním chovné základny a 

opětovným využíváním úzké příbuzenské plemenitby zvyšovalo riziko jiných závažných 

onemocnění. Proto se nebojme tyto psy/feny v chovu využít. 

Klub připravuje více "návštěv" genetických laboratoří na akcích KPCHP, aby se testování 

usnadnilo pro všechny členy KPCHP. 

Na letošní členskou schůzi připravil výbor klubu ve spolupráci s chovatelským kolegiem 

KPCHP usnesení ve věci spojování jedinců s ohledem na zamezení narození štěňat s rizikem 

projevu nemoci DM. 

Článek od genetické laboratoře Genomia o DM: www.kpchp.org/dm-clanek.php  

Pro případné dotazy se obraťte na příslušné poradce chovu. 
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