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Tento studijní materiál je určen výhradně studentům FVL a FVHE VFU Brno 
jako podklad pro přípravu na zkoušku z předmětu Zobrazovací diagnostika a 
následně pro další rozšiřující studium. Jakékoli šíření tohoto materiálu nebo 

jeho části bez souhlasu autorů je zakázáno.



Nacionále:
• Ca, stafordšírský bullteriér, samec, nekastrovaný, 5 let 

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Krvavý výtok z uretry, hematurie, obtížná defekace, dysurie

Další možné klinické příznaky:
• Přítomnost krve v ejakulátu, u většiny psů asymptomaticky

Dif. Dg.: 
❖ Benigní hyperplazie prostaty
❖ Akutní bakteriální prostatitis
❖ Chronická bakteriální prostatitis
❖ Neoplazie (adenokarcinom prostaty)
❖ Prostatická/paraprostatická cysta



Anatomie prostaty

• Prostata je uložena kaudálně od močového měchýře v 
retroperitoneálním prostoru

• U pohlavně nedospělých a kastrovaných jedinců je lokalizována v 
pánevním prostoru, zatímco u nekastrovaných psů může zasahovat do 
kaudální části břišní dutiny

A. LL projekce B. VD projekce, L = játra, S = žaludek, RK = pravá ledvina, LK = levá ledvina,
Sp = slezina, SI = tenké střevo, C = cékum, AC = colon ascendens, TC = colon transversum,
DC = colon descendens, UB = močový měchýř, P = prostata

Převzato z Radiography of the dog and cat: Guide to Making and Interpreting Radiographs



Etiopatogeneze

❖ Benigní hyperplazie prostaty je s věkem asociovaná patologická změna, 
charakterizována především nebolestivým zvětšením předstojné žlázy

❖ Zvětšení prostaty je následkem hormonální dysbalance u nekastrovaných 
psů, jež je v první fázi dána nadprodukcí dihydrotestosteronu a ve druhé 
fázi pak jeho poklesem s absolutním nebo relativním nadbytkem 
estrogenů

❖ První fáze je charakteristická glandulární hyperplazií se zvýšenou 
vaskularitou, zatímco fáze druhá je typicky doprovázena cystickou 
hyperplazií



Predispoziční faktory

• BHP se objevuje především u starších psů (nad 4 roky), ve věku 6 let je 
postiženo 60 % nekastrovaných psů, 95 % ve věku 9 let



RTG příznaky

1. Prostata je symetricky zvětšená (> 70 % vstupu do pánevního kanálu) s 
hladkým povrchem a dobře ohraničenými okraji

2. Kraniální dislokace močového měchýře
3. Rektum může být komprimováno a dislokováno dorzálně

• Prostatomegalie bývá na nativních snímcích často dobře patrná
• Pro dobré odlišení podezřelé struktury od močového měchýře je někdy 

třeba provést cystografii (pozitivní, retrográdní)
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4. Difuzní zvětšení může způsobovat ztrátu normálního bilobárního vzhledu

5. Parenchym předstojné žlázy bývá heterogenní echotextury s přítomností 
cystických struktur

Sonografické vyšetření

• Pro vyšetření se obvykle volí prepubický přístup
• Normální parenchym prostaty je oproti obklopujícímu pánevnímu tuku 

mírně hypoechogenní, zatímco zvýšená echogenita může odrážet benigní 
hyperplazii prostaty

• Prostata je často zvětšená, v závažných případech dosahuje až 4x normální 
velikosti
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Sonografické vyšetření

6. Přítomnost hyperechogenních struktur v parenchymu prostaty 
(mineralizace)

7. Zvětšená prostata s heterogenní echotexturou a přítomností cystických 
změn (prostatitis)
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Variabilita nálezu

Intraprostatická cysta

Intraprostatická cysta



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-
8261.1999.tb02133.x
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