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Kulhání je jedním z nejčastěji se 
vyskytujících a zároveň i 
nejnákladnějším onemocněním 
dojnic.

Kulhání je jedním z nejčastěji se 
vyskytujících a zároveň i 
nejnákladnějším onemocněním 
dojnic.

Shearer,Van Amstel,Gonzalez 2005



Ekonomické ztráty   Ekonomické ztráty   

�Přímé : náklady na léčbu paznehtů

náklady na prevenci – koupele, úprava

�Nepřímé: podstatně vyšší



Nepřímé ekonomické ztrátyNepřímé ekonomické ztráty

�Pokles užitkovosti

�Vyšší incidence mastitid, dislokace slezu

�Ztráta hmotnosti

�Zhoršená reprodukce

�Zvýšená brakace

�Nižší zpeněžení vyřazených dojnic



Lokomotion score- pohybový indexLokomotion score- pohybový index

�Stupeň 4   - pokles užitkovosti o 17%

�Stupeň 5   - pokles užitkovosti o 36%



Pokles užitkovostiPokles užitkovosti



Pokles užitkovostiPokles užitkovosti





KulháníKulhání

�90% kulhání má příčinu v paznehtech

�90% kulhání pocházejícího od paznehtů má
původ v paznehtech pánevních končetin

�70-90% kulhání vycházejícího z pánevních 
končetin má původ ve vnějším paznehtu

Shearer, Van Amstel, Gonzales 2005



Kulhání dojnic nemající příčinu
v paznehtech
Kulhání dojnic nemající příčinu
v paznehtech

�Obrny nervů

�Zlomeniny

�Luxace kyčelního kloubu

�Ruptura m. gastrocnemii

�Otlak hlezenního kloubu

�Otlak karpálního kloubu

















Onemocnění paznehtu 
způsobující kulhání dojnic                                                         
Onemocnění paznehtu 
způsobující kulhání dojnic                                                         

� Infekční záněty kůže prstu- DD,DI,thylom,

nekrobaciloza

�Onemocnění rohového pouzdra























Onemocnění rohového pouzdra je 
nejčastější příčinou kulhání dojnic
Onemocnění rohového pouzdra je 
nejčastější příčinou kulhání dojnic



Základní funkcí rohového pouzdra 
paznehtu je ochrana konce prstu
Základní funkcí rohového pouzdra 
paznehtu je ochrana konce prstu



Rozdíl mezi lidskou nohou a paznehtemRozdíl mezi lidskou nohou a paznehtem



Anatomie
paznehtu 



Rohové pouzdro a jeho nosná
funkce

Rohové pouzdro a jeho nosná
funkce

� Rohovina stěnová
� Rohovina chodidlová
� Rohovina patková

� Bílá čára
� Ochranná funkce 

rohového pouzdra je 
založena na jeho síle a 
pevnosti



BiomechanikaBiomechanika

� Škára paznehtní je pod 
tlakem mezi kostí
paznehtní a rohovinou 
chodidla a to je  příčinou 
onemocnění paznehtu



Dojnice 6OO kgDojnice 6OO kg

� Hrudní končetiny   56% hmotnosti  340 kg

� Pánevní končetiny  44% hmotnosti 260 kg 

� Na 1 pánevní končetinu 13O kg nebo 65 kg

na 1 pazneht

Tomuto zatížení musí odolávat několik centimetrů

čtverečních škáry pod kostí paznehtní



Spojení škary s kostí paznehtníSpojení škary s kostí paznehtní

� Pevné – jistá pevná
chůze

� Tukový polštář, podkoží
– pružná obratná chůze

Kost paznehtní leží na škáře chodidla a tam kde není podkoží
je zavěšena prostřednictvím škáry na rohové stěně. 



Řez stěnou paznehtuŘez stěnou paznehtu

� Paznehtní kost    ---------

� Tukový polštář prstu ----

� Škára paznehtní --------

� Zárodečná vrstva --------

� Rohovina (epidermis)---



Příčiny onemocnění rohového 
pouzdra

Příčiny onemocnění rohového 
pouzdra

� Metabolické : stavy způsobující uvolňování
vasoaktivních látek do krevního oběhu

- acidoza bachoru, 

- záněty mléčné žlázy, dělohy

- ketoza

- zdravotně závadná krmiva-biogenní aminy,

mykotoxiny



Pododermatitis aseptica
diffusa
Pododermatitis aseptica
diffusa

- metabolické onemocnění škáry a záro –
dečné vrstvy

- symptom různých onemocnění,kdy do-
chází k poruše režimu tekutin ve škáře



LaminitidaLaminitida

�Způsobena nadbytkem tekutiny ve škáře v 
důsledku hyperemie a prostupu tkáňového moku 
do škáry

�Nemocná škára vytváří příliš mnoho nekvalitní
rohoviny

�Uvolňuje se spojení rohové stěny a škáry

- nemoc bílé čáry,pokles kosti paznehtní



LaminitidaLaminitida

Pouze  odstranění abnormální rohoviny, které znamená přerušení

hmoždění škáry nekorektním postojem může přerušit bludný kruh

ve vývoji onemocnění.

























Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

�Mechanické – tlakové

snížení pevnosti rohového pouzdra-síla,vlhkost





Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

�Mechanické – tlakové

snížení pevnosti rohového pouzdra-síla,vlhkost

nadměrný mechanický stres na paznehty  

-ustájení na tvrdé, vlhké, abrasivní podlaze

- podmínky ustájení omezující dobu ležení

- infekční onemocnění kůže prstu   

- cizí předměty



Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

Příčiny onemocnění rohového
pouzdra

�Mechanické – tlakové

Nesprávná úprava paznehtů !!!

E. Toussaint Raven:,,Nemáte-li problém s 
kulháním, úprava paznehtů jej může způsobit.´´



Neupravený, přerostlý 
pazneht







Cíl úpravy paznehtuCíl úpravy paznehtu







Rusterholzův vředRusterholzův vřed

Vnitřní poranění škáry chodidla vnějších 
paznehtů pánevních končetin je 
výsledkem nepřirozených tlakových 
podmínek uvnitř paznehtu.

Není nemoc, nýbrž

symptom domestikace.















Odlehčení paznehtu je nejdůležitější
součástí léčby i prevence Ruster –
holzova vředu.

Odlehčení paznehtu je nejdůležitější
součástí léčby i prevence Ruster –
holzova vředu.











Paznehtářství je umění o tlakuPaznehtářství je umění o tlaku



Děkuji za pozornost


