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Někdy musí většina z nás, kteří máme zájem o psy, zvážit zda kastrovat nebo ne našeho domácího 
mazlíčka. Je tradováno, že výhody toho udělat to v ranném věku vyvažují rizika. Často je zvykem 
váhat s rozhodováním dokonce i po nashromáždění veškeré dokumentace pro srovnání. Paní 
Sanborn zhodnotila veterinární lékařskou literaturu v obsažném a vědeckém pojednání, ve kterém 
se pokouší rozluštit složitosti tohoto tématu. Více než 50 dokumentací bylo zkoumáno, aby 
posoudila zdravotní dopad kastrace u fen a psů samostatně. Nemůžeme ignorovat nálezy 
zvýšeného rizika rakoviny kostí, Hemangiosarkomu (nádor z krevních cév blízký vřetenobuněčnému 
sarkomu), snížení činnosti štítné žlázy a jiné neméně často vyskytující se potíže spojené s kastrací 
psů. 
 
Od veterinářů a komunity majitelů psů by bylo nezodpovědné opomíjet zvážit relativní výdaje a 
prospěch kastrace na zdraví zvířete a jeho duševní pohodu. Rozhodnutí pro kastraci fen může být 
složitější, také je zdůrazňovaná nutnost pro individualizované veterinární lékařská rozhodnutí a ne 
vždy standardní operační procedury pro všechny pacienty. 
 
V tomto posudku není zahrnuto žádné rozsáhlé zevšeobecňování. Autorka nás spíše vyzívá zvážit 
všechny dostupné informace o zdraví a nemoci stanovené u individuálního zvířete. Pak by mohla 
být nejlepší rozhodnutí stanovena podle pohlaví, věku, plemena a dokonce specifických podmínek, 
ve kterých probíhá dlouhodobá péče, bydlení a toho, kde bude probíhat výcvik zvířete.  
 
Tento důležitý posudek pomůže poskytovatelům veterinární lékařské péče stejně tak majitelům psů 
dělat správná rozhodnutí. Kdo může žádat víc? 
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ÚVOD 
Majitelům psů v Americe je často doporučováno kastrovat jejich psy ze zdravotních důvodů. Počet 
zdravotních výhod je uváděn, ale obvykle ještě nejsou podány důkazy podporující údajné zdravotní 
výhody. Když je diskutovaný zdravotní vliv kastrace, zdravotní rizika nejsou často zmíněna. Občas 
jsou zmíněna některá rizika, ale nejzávažnější rizika většinou ne. 
 
Tento článek je pokusem shrnout dlouhodobá zdravotní rizika a výhody spojené 
s kastrací u psů, které mohou být nalezeny ve veterinární lékařské literatuře. Nebudeme 
probírat vliv kastrace na populační kontrolu nebo vliv kastrace na chování psů. Téměř 
všechna zdravotní rizika a výhody shrnuté v tomto článku jsou poznatky 
z retrospektivních epidemiologických výzkumných studií psů, které zkoumají možné 
asociace pohledem zpět v čase. Několik jich je z prospektivních výzkumných studií, které 
zkoumají asociace pohledem časem vpřed. 
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SHRNUTÍ 
Objektivní čtení veterinární lékařské literatury odhaluje komplexní situaci s ohledem na 
dlouhodobá zdravotní rizika a výhody spojené s kastrací psů. Důkazy ukazují, že kastrace 
souvisí jak s kladnými tak s nepříznivými zdravotními důsledky na psech. Při bližší úvaze 
se zdá, že nemůže být stanoven žádný přesvědčivý důvod pro kastrace většiny psů, 
hlavně nedospělých, tak aby předešel budoucím zdravotním problémům. Počet 
zdravotních problémů spojených s kastrací může převládat nad zdravotním prospěchem 
ve většině případů. 
 
Kladná stránka kastrace psů 
• Eliminuje malé riziko (pravděpodobnost <1%) umírání na rakovinu varlat. 
• Snižuje riziko nerakovinových prostatických poruch. 
• Snižuje riziko zánětu análních žlázek 
• Možnost snížení rizika diabetu (neprůkazné) 
 
 
Negativní stránka kastrace psů 
• Pokud je udělána před 1. rokem věku, podstatně zvyšuje riziko rakoviny kostí; což je běžná 
rakovina u středně velkých a větších plemen se špatnou prognózou. 
• Zvyšuje riziko srdečních potíží o faktor 1,6 (nádor z krevních cév blízký vřetenobuněčnému 
sarkomu). 
• Ztrojnásobuje riziko hypotyreózy (chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné 
žlázy s nedostatečnou produkcí tyroidních hormonů). 
• Zvyšuje riziko „stařecké kognitivní poruchy“ (demence - kognitivní – rozpoznávací, týkající se 
vnímání a myšlení) 
• Ztrojnásobuje riziko obezity, běžný zdravotní problém u psů s mnoha spojenými zdravotními 
problémy. 
• Zčtyřnásobuje malé riziko (<0.6%) rakoviny prostaty. 
• Zdvojnásobuje malé riziko (<1%) rakoviny močových cest 
• Zvyšuje riziko ortopedických poruch 
• Zvyšuje riziko nepříznivé reakce na očkování. 
 
 
U fen je situace složitější. Počet zdravotních výhod spojených s kastrací může v některých 
případech převyšovat počet zdravotních problémů (ne všech). Zvažujeme-li to, zda kastrace 
zlepšuje celkově stav dobrého zdraví, nebo ho zhoršuje, pravděpodobně závisí na věku feny a na 
možném riziku různých potíží u odlišných plemen.  
 
Kladná stránka kastrace fen 
• Pokud je udělána před 2,5 roku věku feny, skvěle omezuje riziko nádorů mléčné žlázy, 
nejběžnějšího maligního nádorového onemocnění u fen. 
• Téměř eliminuje riziko pyometry (nahromadění hnisu v děloze), jejíž vliv je okolo 23% na 
nedotčené feny; pyometra zabíjí okolo 1% nekastrovaných fen.  
• Snižuje riziko zánětu análních žlázek 
• Odstraňuje velmi malé riziko (_0.5%)  děložních, poševních a vaječníkových nádorů. 
 
 
Negativní stránka kastrace fen 
• Pokud je udělána před 1. rokem věku feny, podstatně zvyšuje riziko rakoviny kostí; což je běžná 
rakovina u větších plemen se špatnou prognózou. 
• Zvyšuje riziko rakoviny sleziny o faktor 2,2 a rakoviny srdečních cév o faktor >5; což je běžná 
rakovina a významná příčina smrti některých plemen. 
• Ztrojnásobuje riziko hypotyreózy (chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné 
žlázy s nedostatečnou produkcí tyroidních hormonů). 
• Zvyšuje riziko obezity o faktor 1,6-2, což je běžný zdravotní problém u psů s mnoha spojenými 
zdravotními problémy. 
• Způsobuje inkontinenci moči o 4-20% u fen. 
• Zvyšuje riziko trvalých nebo navracejících se infekcí močových cest o faktor 3-4. 



• Zvyšuje riziko ustupující pochvy (vulva hypoplasia), vaginálních zánětů, hlavně u fen 
kastrovaných před pubertou. 
• Zdvojnásobuje malé riziko (<1%) nádorů močových cest. 
• Zvyšuje riziko ortopedických poruch. 
• Zvyšuje riziko nepříznivé reakce na očkování. 
 
Jedna věc je jasná – mnoho informací o kastraci, které jsou dostupné pro veřejnost, jsou 
nevyvážené a obsahují tvrzení, která jsou přehnaná nebo nepodložená důkazy. Spíše než-li 
pomáhají poučit majitele psů, mnoho z nich uvádí běžná nedorozumění o zdravotních rizicích a 
prospěchu spojených s kastrací psů. Běžná kastrace ve věku 6 měsíců a také moderní postup 
pediatrické kastrace ukazuje, že činí psy náchylnými ke zdravotním rizikům, kterým by se mohlo 
jinak vyhnout čekáním, než je pes fyzicky vyzrálý, nebo eventuálně v mnoha případech u psů, 
předcházet tomu úplně pokud není kastrace lékařsky nezbytná. Zvážení dlouhodobých rizik a 
prospěchu kastrace se bude různit pes od psa. Plemeno, věk a pohlaví jsou proměnné, což musí 
být vzato v úvahu v souvislosti s nelékařskými faktory pro každého psa zvlášť. Všeobecná 
doporučení pro všechny psy se nezdají být podpořena poznatky veterinární lékařské literatury. 
 
 
POZNATKY ZE STUDIÍ 
Tato sekce shrnuje nemoci nebo podmínky, které byly studovány s ohledem na kastraci  psů. 
 
Pooperační komplikace způsobené kastrací 
Všechny operace zahrnují určité riziko komplikací, včetně nepříznivé reakce na anestetika, 
krvácení, infekce atd. Komplikace zahrnují jen bezprostřední a časově blízké vlivy, které jsou jasně 
spojené s operací, ne delší časové vlivy, které mohou být odhadnuty jen výzkumnými studiemi. 
V jedné veterinární nemocnici, kde byly komplikace sledovány, byly hodnoty intraoperační, 
postoperativní a celkové komplikace 6.3%, 14.1% a 20.6%, resp. jako výsledek u fen (1). Jiné 
studie vypozorovali míru celkových komplikací z kastrace na 17,7% a 23% (2). Studie kanadských 
veterinárních soukromých lékařů zjistila komplikace v hodnotě 22% pro kastraci fen a 19% 
kastrace psů. (3) Vážné komplikace jako infekce, abscesy, prasknutí operační rány a vykousání 
stehů byly zaznamenány v 1- 4% případů, s kastrací počítá 90% a zvlášť 10% těchto komplikací. 
(4) Smrtelná hodnota během komplikací z kastrace je nízká, okolo 0.1% (2). 
 
 
Rakovina prostaty 
Většina veřejnosti dostupných informací o kastracích tvrdí, že kastrace sníží nebo odstraní riziko 
výskytu rakoviny prostaty u psů. Předpoklad, že rakovina prostaty u lidí je spojena s testosteronem 
by byl nerozumný. Ale důkazy u psů nepodporují toto tvrzení. Ve skutečnosti nejsilnější důkazy 
nasvědčují opaku. Bylo tu během let několik rozporných epidemiologických studií, které zjistily buď 
zvýšené riziko nebo snížené riziko rakoviny prostaty u vykleštěných psů. Tyto studie nevyužívají 
kontroly populací a přetvářejí tyto závěry v nejlepším případě v obtížně vysvětlené. 
 
Toto může částečně vysvětlit rozporné závěry. Přednedávnem byly provedeny dvě retrospektivní 
studie, které využily kontrolu populací. Jedna z těchto studií zahrnuje psí populaci v Evropě (5) a 
jiná zahrnuje psí populaci v Americe (6). Obě studie zjistily, že kastrovaní psi mají čtyřikrát vyšší 
riziko rakoviny prostaty než nedotčení psy. Na základě jejich výsledků vědci doporučují vztah mezi 
příčinou a následkem: „tvrdí, že kastrace nezapříčiňuje vývoj karcinomu prostaty u psů, ale 
podporuje nádorový růst“ a také „naše studie zjistila, že většina rakoviny prostaty u psů je 
duktálního/urotheliálního původu (duktální, týkající se vývodu)... Relativně nízký dopad rakoviny 
prostaty u nekastrovaných psů může naznačit, že testikulární hormony vlastně chrání před 
nádorem prostaty duktálního/urothelialního původu, nebo mohou mít nepřímý vliv na vývoj 
rakoviny změnou prostředí v prostatě.(6) Toto by mělo být zohledněno. Na rozdíl od situace u lidí 
není rakovina prostaty u psů běžná. Daný výskyt rakoviny prostaty u psů je méně než 0,6% 
z pitevních studií (7). Je obtížné pozorovat, že riziko rakoviny prostaty by mohlo silně ovlivnit 
většinu rozhodnutí ke kastraci psa. Je důkaz pro zvýšené riziko rakoviny prostaty nejméně u 
jednoho plemena (Bouvier) (5), a dosud bylo zmíněno velmi málo podkladů, které by nás vedly 
k podobným závěrům, pokud jde o jiná plemena. 
 
 
 
 
 
Rakovina varlat 



Protože jsou varlata odstraněna, kastrace vyloučí jakékoli riziko rakoviny varlat (předpokládáme-li, 
že kastrace je vykonána před vývojem rakoviny). Je třeba srovnání rizika rakoviny varlat u 
nekastrovaných psů. 
 
Nádory varlat nejsou neobvyklé u starších nekastrovaných psů - se zaznamenaným důkazem 7% 
(8). Nicméně prognóza pro léčení nádorů varlat je velmi dobrá díky nízké míře metastází (9), takže 
na rakovinu varlat umírají nekastrovaní psi vzácně. Například na Purdue Univerzitě zdravotní 
průzkum rasy zlatých retrívrů (10) ukázal, že úmrtí během rakoviny varlat bylo dostatečně vzácné, 
takže se neobjevily na seznamu významných případů  - „Léta možného života ztracena kvůli 
veterinárně potvrzené příčině smrti“ – třebaže 40% psů zlatých retrívrů nebylo kastrovaných. 
 
Vysoká míra vyléčení nádorů varlat spojená s jejich častým výskytem dokládá, že méně než 1% 
nedotčených psů zemře na rakovinu varlat. Ve výsledku to může být nejběžnější důvod, proč mnozí 
hájí kastraci mladých psů. Riziko života ohroženého rakovinu varlat je dostatečně nízké, takže 
kastrace většiny psů, aby byli chráněni, je těžké odůvodnit. Výjimkou mohou být oboustranně nebo 
jednostranně nesestouplá varlata, také varlata, která jsou nerozdělena v břiše, je zde 13.6krát 
pravděpodobnější vývoj nádorů než u sestouplých varlat (12) a je také těžší odhalit nádory u 
nesestouplých varlat běžnou fyzickou prohlídkou. 
 
 
Rakovina kostí 
Rozsáhlá studie rizikových faktorů rakoviny kostí u psích plemen zjistila, že kastrované feny/psi 
měli dvojnásobné riziko vývoje rakoviny kostí než nekastrovaní psi. 
 
Riziko bylo dále zkoumáno u rotvajlerů, plemene s relativně vysokým rizikem rakoviny kostí. Tato 
retrospektivní skupinová studie zvažuje riziko věku u kastrace a zjistila, že zvýšené riziko rakoviny 
kostí souvisí s kastrací mladých psů (14). Kastrací rotvajlerů před jedním rokem života byla 
zjištěna 3,8krát (u psů) nebo 3,1krát (u fen) větší pravděpodobnost vývoje rakoviny kostí než u 
psů nedotčených kastrací. Ovšem kombinace rizika plemen a kastrace v ranném věku znamenalo, 
že kastrovaní rotvajleři před prvním rokem života měli o 28,4% (u psů) a 25,1% (u fen) větší riziko 
vývoje rakoviny kostí. Tyto výsledky jsou shodné s dřívější plemennou studií (13), ale mají převahu 
posuzovaných rizik, jako je role věku kastrovaného psa. Logický závěr odvozený z kombinace 
poznatků těchto dvou studií je, že kastrace psů před prvním rokem života je spojena s podstatně 
zvýšeným rizikem rakoviny kostí. 
 
Vědci naznačují, že příčiny – následky rakoviny kostí, jsou v přímé spojitosti s pohlavními hormony, 
které jsou známy svým vlivem na podporu kostní struktury a hmoty, a také protože výsledky jejich 
studií ukázaly opačný vztah mezi dobou působení pohlavních hormonů a rizikem rakoviny kostí 
(14). 
Riziko rakoviny kostí se zvyšuje s velikostí plemen a především s jejich výškou (13). To je běžná 
příčina smrti u středně velkých, velkých a obřích plemen. Rakovina kostí je třetí nejběžnější 
příčinou smrti u zlatých retrívrů (10) a je dokonce běžnější u větších plemen (13). Špatná prognóza 
rakoviny kostí a její častý výskyt je dána i u mnoha jiných plemen. Kastrace nevyspělých psů ve 
střední velikosti, velkých a obřích plemen je zjevně spojena s podstatně zvýšeným rizikem smrti 
způsobeným rakovinou kostí. 
 
 
 
Rakovina mléčné žlázy 
Nádory mléčné žlázy jsou zdaleka nejběžnější nádory u nekastrovaných fen, představují asi 53% ze 
všech maligních nádorů u fen, dle studie psů v Norsku (15), kde je kastrování mnohem méně časté 
než v USA. 
 
 
50-60% nádorů mléčné lišty je maligních, proto je zde také významné riziko metastází (16). Bylo 
zjištěno, že nádory mléčné žlázy u psů mají estrogenové receptory (17) a publikovaný výzkum 
ukazuje, že relativní riziko (pravděpodobnost), že se u feny objeví rakovina mléčné žlázy, ve 
srovnání s rizikem u nekastrovaných samic, je závislé na tom, kolik cyklů říje prožívají: 
 
Cykly říje před kastrací – pravděpodobnost 
 
žádný    0.005 
1    0.08 



2 nebo více   0.26 
nedotčené  1.00 
 
Třídění ukázalo, že relativní riziko rakoviny mléčné žlázy u kastrovaných samic (ve srovnání 
s rizikem u nedotčených samic) je závislé na věku: 
 
 
Věk pro kastraci  -  Pravděpodobnost 
- 29 měsíců   0.06 
- 30 měsíců   0.40 (není statisticky významné v P<0.05) 
nedotčené   1.00 
 
Vezměte prosím na vědomí, že to jsou rizika relativní. Tato studie již byla zmíněna 
několikrát jinde, ale výsledky byly často zkreslené jako absolutní rizika. 
 
Podobné snížení rizika rakoviny prsu bylo zjištěno u žen mladších 40ti let, které ztratily tvorbu 
hormonu estrogenu kvůli uměle vytvořené menopause (19). Rakovina prsu u lidí je známa tím, že 
je aktivována estrogenem. 
 
Rakovina mléčné žlázy byla zjištěna jako desátá nejběžnější příčina ročního úmrtí zlatých retrívrů, 
dokonce 86% fen zlatých retrívrů bylo kastrováno ve středním věku 3,4let (10). Vzhledem k tomu, 
že podskupina samic je počítána pro skoro většinu případů rakoviny mléčné žlázy, by se to asi 
řadilo kolem páté nejběžnější příčiny ročního úmrtí fen zlatých retrívrů. 
 
Boxeři, kokršpanělé, angličtí špringr španělé a jezevčíci jsou plemena s vysokým rizikem rakoviny 
mléčné žlázy (15). U populace většiny nekatrovaných fen boxerů bylo zjištěno, že mají 40% šanci 
na výskyt rakoviny mléčné žlázy ve věku 6-12 let (15). Jsou tu některé důkazy, že čistokrevní psi 
mohou být více ohroženi než ti s nízkými koeficienty čistokrevnosti.  Je nezbytný bližší průzkum 
k určení, jestli jsou významné. 
 
V souhrnu - kastrace fen významně snižuje riziko rakoviny mléčné žlázy (běžná rakovina) a čím 
menší cyklus říje (přinejmenším až do 30 měsíce věku), tím menší bude riziko rakoviny. 
 
 
Rakovina pohlavních orgánů samic (rakovina dělohy, rakovina děložního čípku, rakovina 
vaječníků) 
Děložní nádory nebo nádory na děložním čípku jsou u psů vzácné, představují pouze 0,3% nádorů 
u psů (21). 
 
Kastrace odstraní riziko nádorů vaječníků, které je ale pouze 0,5% (22). Zatímco kastrace odstraní 
riziko nádorů pohlavních orgánů, je nepravděpodobné, že operace může být odůvodněna ochranou 
proti riziku rakoviny dělohy, děložního čípku a vaječníků, vzhledem k tomu, že rizika jsou tak nízká. 
 
 
Rakovina močových cest (rakovina močového měchýře a močovodu) 
Retrospektivní studie dle kontroly věku zjistila, že kastrace způsobí u psů dvakrát nižší 
pravděpodobnost vzniku nádorů močových cest (rakovinu močového měchýře a močovodu) ve 
srovnání s nekastrovanými psy (23). 
 
Erdelteriéři, bíglové a skotští teriéři mají zvýšené riziko rakoviny močových cest, zatímco němečtí 
ovčáci mají nižší než průměrné riziko (23). 
 
Hemangiosarkom 
(hemangiom – benigní nádor vzniklý z krevních cév. Rozsáhlé hemangiomy mohou být vrozené. Drobné h. jsou 
jako červené hrbolky běžně na kůži. Zhoubná varianta se označuje hemangiosarkom) 
 
Hemangiosarkom je běžná rakovina u psů. Je to hlavní příčina smrti u některých plemen, jako je 
saluki, francouzský buldoček, irský vodní korkšpaněl, flat coated retrívr, zlatý retrívr, boxer, 
afgánský chrt, anglický setr, skotský teriér, bostonský teriér, buldočci, a němečtí ovčáci (24). 
 



Retrospektivní studie rizikových faktorů srdečního hemangiosarkomu zjistila > 5krát větší riziko u 
kastrovaných fen (ve srovnání s nedotčenými fenami) a 1,6krát větší riziko u vykastrovaných psů 
(ve srovnání s nedotčenými psy). (25) Vědci doporučují ochranný účinek pohlavních hormonů proti 
hemangiosarkomu, hlavně u fen. 
 
U plemen, kde je významná příčina smrti v důsledku hemangiosarkomu, je zvýšené riziko spojené 
s kastrací pravděpodobně jeden z faktorů k rozhodnutí, zda-li a kdy kastrovat psa. 
 
 
Hypotyreóza 
Bylo zjištěno, že kastrace má souvislost s trojnásobně zvýšeným rizikem hypotyreózy ve srovnání 
s nedotčenými psy. (26) 
 
Vědci naznačují, že efekt příčina a následek ve vztahu: přímý vliv spojení kastrace a hypotyreózy 
na funkci štítné žlázy, může být vliv pohlavních hormonů na imunitní systém. Kastrace zvyšuje 
závažnost autoimunního zánětu štítné žlázy u myší, což může vysvětlit spojení mezi kastrací a 
hypotyreózou u psů. 
 
Hypotyreóza u psů zapříčiňuje obezitu, letargii, ztrátu srsti a reprodukční odchylky. (27) 
 
Zdravotním vyšetřením bylo zjištěno celoživotní riziko hypotyreózy u plemen zlatý retrívr – jeden 
případ ze čtyř (10), jeden ze tří u akity (28) a jeden ze třinácti u německé dogy. 
 
 
Obezita 
Následkem změn metabolismu po kastraci je u psů častější nadváha nebo obezita než u 
nedotčených psů. Jedna studie zjistila dvakrát vyšší riziko obezity u kastrovaných fen ve srovnání 
s nekastrovanými (30). Jiná studie zjistila, že kastrace psů zapříčinila obezitu 1,6krát (u fen) nebo 
3,0krát (u psů) než je tomu u nedotčených psů a nadváhu 1,2krát (u fen) nebo 1,5krát (u psů) než 
je tomu u nedotčených psů. 
 
Průzkumná studie veterinárních lékařů v Anglii zjistila, že 21% psů bylo obézních. (30) Být obézní 
nebo mít nadváhu je spojeno s velkým množstvím zdravotních problémů. Nadváha psů je častěji 
diagnostikována ve spojení s ledvinovými problémy, prasklým křížovým vazem, hypotyreózou, 
potížemi s močovými cestami, cukrovkou, zánětem slinivky břišní a neoplazií (nádory) (32). 
 
Cukrovka 
Některá data uvádí, že kastrace psů zdvojnásobuje riziko cukrovky, ale jiná data neukazují žádnou 
změnu u rizika cukrovky spojené s kastrací (33). Ve stejných studiích nebyla zjištěna žádná 
spojitost s kastrací a rizikem cukrovky. 
 
Nepříznivé reakce na očkovací látky 
Byla provedena retrospektivní skupinová studie nepříznivých reakcí na očkovací látky u psů, což 
zahrnuje alergické reakce, vyrážky, anafylaxe, srdeční zástavu, kardiovaskulární šok a náhlou 
smrt. Nepříznivé reakce byly o 30% častější u kastrovaných fen než u nedotčených fen a o 27% 
častější u kastrovaných psů než u nekastrovaných. 
 
Vědci hovoří o možné příčině a následku mechanismů pro tyto poznatky včetně toho, že pohlavní 
hormony hrají v psím těle schopnost zvyšovat citlivost na očkování. (34) 
 
Zvýšené riziko nepříznivé reakce na očkovací látky je u malých a menších plemen jako jsou boxeři, 
angličtí buldočci, lhasa apso, výmaři, američtí eskymáčtí psi, zlatí retrívři, baseti, chrti, welští 
jezevčíci, sibiřští husky, německé dogy, labradorští retrívři, pinčové, americký pitbull teriéři a akity. 
(34) Nižší riziko bylo zjištěno u křížených psů a autoři studie uvádějí jako příčinu genetickou 
různorodost. 
 
Urogenitální poruchy 
Inkontinence moči je běžná u kastrovaných fen, která může nastat brzy po kastraci nebo později 
po několika letech. Míra výskytu uvedená v různých studiích je 4-20% (35,36,37) z kastrovaných 
fen ve srovnání pouze s 0,3% u nedotčených fen (38). Inkontinence moči je silně spojena 

http://slovnik.seznam.cz/?q=hypotyre%C3%B3za&lang=cz_en


s kastrací, což je běžně nazýváno „kastrační inkontinencí“ a je způsobena nefunkčností uretrálního 
svěrače (39), přesto je biologický mechanismus neznámý. Většina (ale ne všechny) případů 
inkontinence moči je reakcí na lékařské ošetření a v mnoha případech je nutné, aby toto ošetření 
pokračovalo po celou dobu psího života (40). Bylo zjištěno retrospektivní studií, že trvalé nebo 
vracející se infekce močových cest jsou častější 3-4x u kastrovaných fen než u fen nekatrovaných 
(41). Jiná retrospektivní studie zjistila, že feny kastrované před 5 ½ měsícem života byli 2,76krát 
náchylnější k výskytu inkontinence moči ve srovnání s těmi, které byly kastrovány po 5 ½ měsících 
života. (42) 
 
Záleží na věku, ve kterém proběhne operace, kastrace zapříčiňuje abnormální vývoj vnějších 
genitálií. U kastrovaných fen bylo zjištěno zvýšené riziko zahloubené pochvy, vaginální záněty, 
zánět pochvy a inkontinence.(43) Riziko je stále vyšší pro feny kastrované před pubertou. (43) 
 
 
 
 
Pyometra  
(nahromadění hnisu v děloze, hnisavý zánět v děložní dutině) 
 
Data o pojištění zvířat ve Švédsku (kde je kastrace běžná) zaznamenala, že u 23% všech fen se 
vyskytla pyometra před 10 rokem života (44). Plemena  bernský salašnický pes, rotvajler, 
dlouhosrstá kolie, cavalier king charles španěl a zlatý retrívr jsou vysoce riziková (44). Riziko 
pyrometry je zvýšené u fen, které nemají štěňata (45). Výjimečně se může u kastrovaných fen 
vyvinout těžká pyometra spojená s částečným vyjmutím dělohy. Pyometra může být obvykle 
léčena operačně nebo léky, ale 4% případů pyometry vede k smrti (44). Spojeno s výskytem 
pyrometry to znamená, že okolo 1% nekastrovaných fen zemře na pyometru. 
 
 
Perianal Fistulas 
(perianální  píštěle) 
U psů je dvakrát větší výskyt zánětu análních žlázek než u fen a kastrací psů se snižuje riziko ve 
srovnání s nedotčenými psy. Němečtí ovčáci a irští setři jsou náchylnější k zánětům análním žlázek, 
než jsou jiná plemena. 
 
 
Nerakovinové poruchy prostaty 
Výskyt benigního zbytnění prostaty se zvyšuje s věkem u nekastrovaných psů a vyskytuje se u více 
než 80% nekastrovaných psů starších než 5 let (47). Většina případů benigního zbytnění prostaty 
nezpůsobuje žádné problémy, ale v několika případech bude mít pes obtíže s močením. 
 
Kastarce předchází benignímu zbytnění prostaty. Jestliže kastrace proběhne po zvětšení prostaty, 
zvětšená prostata se relativně rychle zmenší. 
 
Benigní zbytnění prostaty je spojeno s jinými problémy prostaty, včetně infekcí, abscesů, cystami, 
které mohou mít někdy vážné následky. 
 
 
Ortopedické poruchy 
Ve studii bíglů chirurgické odstranění vaječníků (jako tomu je při kastraci) způsobilo zvýšenou míru 
změny stavby kyčlí (48), což naznačuje zvýšené riziko dysplazie kyčelních kloubů způsobené 
kastrací. Kastrace také byla shledána jako příčina ztráty kostní hmoty v páteři. 
 
Kastrace nedospělých psů zpožďuje uzavření růstových destiček v kostech, které stále rostou, 
způsobuje to, že se tyto kosti uzavřou výrazně později než u nekastrovaných psů nebo u psů 
kastrovaných v dospělosti.(50) Jelikož dorůstání destiček různých kostí probíhá v odlišných časech, 
kastrace, která je provedena po tom, co jsou některé růstové destičky uzavřené, ale předtím než 
se jiné uzavřely, může mít za následek u psa s nepřirozenými proporcemi, možný vliv na výkon a 
dlouhodobou odolnost kloubů. Kastrace je spojena s dvojnásobným zvýšením rizika lebeční „vazové 
trhliny“(51) Asi je to spojeno se zvýšeným rizikem obezity. 
 



Kastrace před 5 ½ měsícem života je spojena se 70%  zvýšením, věkem regulovaným rizikem 
dysplazie (ve srovnání se psy kastrovanými po 5 ½ měsíci života), přestože zde byli nějaké údaje, 
že mohli mít nižší závažnost projevení onemocnění. 
 
Ve zdravotní průzkumné studii bylo zjištěno, že po kastraci trpí erdelové podstatně častěji na 
dysplazii a také na jakékoli jiné poruchy kostí a svalů ve srovnání s nekastrovanými psy (52). 
Všemožně matoucí faktory nebyly kontrolovány, jako například možnost, že psy mohou být 
kastrováni, protože mají kyčelní dysplazii nebo jiné muskuloskletární poruchy. Ve srovnání 
s nekastrovanými psy zjistila jiná studie, že psi kastrovaní šest měsíců dříve než byla 
diagostikována dysplazie kyčlí, byli 1,5krát náchylnější k vývinu klinické dysplazie kyčlí. (53) Ve 
srovnání s nekastrovanými psy bylo zjištěno, že kastrovaní psi mají 3,1krát vyšší riziko uvolnění 
čéšky. (54) 
 
 
Stařecká kognitivní porucha  
(demence - kognitivní – rozpoznávací, týkající se vnímání a myšlení) 
 
Kastrovaní psi i feny jsou ve zvýšeném riziku postupující stařecké demence z lehké na těžkou ve 
srovnání s nekastrovanými psy (55). Nebylo zde dost nekastrovaných starých fen vhodných pro 
studii k určení jejich rizik. Stařecká demence zahrnuje dezorientaci v domě nebo venku, změny 
v sociálních vztazích s členy lidské rodiny, ztrátu domácího výcviku (čistotnost…) a změny ve 
spánkových cyklech. (55) 
 
Uvádí se, že tento poznatek je v linii se současným výzkumem neuro-ochranné úlohy testosteronu 
a estrogenu na buněčné úrovni a role estrogenu v prevenci proti Alzheimerově chorobě u lidí – žen. 
Dá se tvrdit, že estrogeny by mohly mít podobnou ochrannou roli u sexuálně nedotčených fen; 
bohužel příliš málo sexuálně nedotčených fen bylo vhodných pro zahrnutí do současné studie 
k otestování hypotéz.  
 
 
ZÁVĚR 
Při bližší úvaze se zdá, že nemůže být stanoven žádný přesvědčivý důvod pro 
vykastrování většiny psů, aby byli v budoucnu uchráněni před zdravotními problémy, 
hlavně nedospělí psi. Počet zdravotních problémů spojený s kastrací může převyšovat 
zdravotní prospěch ve většině případů. U fen je situace více komplexní. Počet 
zdravotních výhod spojených s kastrací může převýšit zdravotní problémy v mnoha (ne 
všech) případech. Při bližší úvaze, zda kastrace zlepšuje šance na celkově dobré zdraví 
nebo je snižuje, pravděpodobně záleží na věku psů a relativním riziku různých potíží u 
odlišných plemen. Běžná kastrace ve věku 6 měsíců a také moderní postup pediatrické 
kastrace ukazuje, že činí psy náchylnými ke zdravotním rizikům, kterým by se mohlo 
jinak vyhnout čekáním, až je pes fyzicky vyzrálý, nebo eventuálně v mnoha případech u 
psů, předcházet tomu úplně, pokud není kastrace lékařsky nezbytná. Zvážení 
dlouhodobých rizik a prospěchu kastrace se bude různit pes od psa. Plemeno, věk a 
pohlaví jsou proměnné, což musí být vzato v úvahu v souvislosti s nelékařskými faktory 
pro každého psa zvlášť. Všeobecná doporučení pro všechny psy se zdají být podpořeny 
poznatky veterinární lékařské literatury. 
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