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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, německá doga, samice, nekastrovaná, 8 let 4 měsíce

Anamnéza a klinické příznaky: 
• Snaha o zvracení/neproduktivní zvracení, neklid, bolestivost 

abdomenu, distenze abdomenu, ptyalismus, kolaps

Dif. Dg.:  
❖ GDV
❖ Prostá dilatace
❖ Septická peritonitida
❖ Hemoabdomen
❖ Střevní volvulus
❖ Akutní gastroenteritida



• Žaludek lze rozdělit na 3 části – fundus, tělo, pylorus

• Kraniální a kaudální posun žaludku nejčastěji závisí na velikosti 
jater

Projekce Fundus Tělo Pylorus

Pravá LL plyn plyn tekutina

Levá LL tekutina tekutina plyn

VD tekutina plyn plyn/tekutina

DV plyn tekutina plyn

Fyziologické rozložení plynu a tekutiny v žaludku při různých projekcích 

Normal abdominal viscera; L = liver, S = stomach, RK 
= right kidney, LK = left kidney, Sp = spleen, SI = 
small intestine, C = cecum,
AC = ascending colon, TC = transverse colon, DC = 
descending colon, UB = urinary bladder. A. Lateral
radiograph. B. VD radiograph. (Adapted from
Owens and Biery 1999.)
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MUHLBAUER, Mike C. a Steve KNELLER. Radiography of the dog 
and cat: guide to making and interpreting radiographs. Ames, 
Iowa: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1118547472

Anatomie 



LL dx.

LL sin.



• K torzi žaludku dochází obvykle u predisponovaných plemen po 
jejich rychlém naplnění a pohybu

• Žaludek se většinou otáčí ve směru hodinových ručiček, přičemž 
se otáčí kolem své podélné osy a může se otočit až o 360°

i. Pylorus se pohybuje ventrálně a doleva, míjí fundus a končí 
v blízkosti jícnu

ii. Fundus se posune dorzálně, doprava a pak ventrálně

• Slezina je spojena širokým ligamentem s velkým zakřivením 
žaludku, tudíž při torzi žaludku také často změní svou polohu

• Rotace sleziny kolem své osy (torze) omezuje žilní tok krve, ale 
většinou neomezí arteriální tok, což vede k venózní kongesci a 
splenomegalii, později je omezen i arteriální tok

• Stagnace krve vede ke vzniku trombů

Etiopatogeneze



• GDV se vyskytuje výhradně u psů (u koček bylo popsáno jen 
několik případů)

• Není známa genetická predispozice, nicméně pokud se u 
rodičů objeví GDV, hrozí vyšší riziko rozvoje GDV i u jejich 
potomků

• U velkých a obřích plemen psů se uvádí incidence až 6 %
• U některých plemen je incidence častější, jsou to hlavně velká 

plemena psů s hlubokým hrudníkem, jako je německá doga, 
německý ovčák, vzácně se může objevit u malých plemen s 
hlubokým hrudníkem, jako je například jezevčík nebo 
pekingský palácový psík

• Torze sleziny se vyskytuje nejčastěji společně s GDV, může ale 
nastat i samostatně

Predispoziční faktory



1. Žaludek je distendovaný převážně plynem

2. Pylorus je přemístěn dorzálně, kraniálně a doleva

3. Fundus je obvykle přemístěn ventrálně, kaudálně a doprava

4. Rotace žaludku způsobí překrytí jeho částí přes sebe, čímž 
vznikne pás opacity měkké tkáně mezi fundem a pylorem

5. Fundus a pylorus vytváří dva oddělené oddíly naplněné plynem 
(kompartmentalizace žaludku)

• Diagnosticky nejvíce přínosný je pravý boční snímek

• Doplňková DV projekce pomáhá potvrdit přemístění pyloru 
doleva

RTG příznaky – dilatace a torze žaludku
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RTG příznaky – dilatace a torze žaludku
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RTG příznaky – dilatace a torze žaludku



6. Slezina je dislokovaná

7. Tenké střevo je odtlačeno kaudálně, může být naplněno 
plynem (paralytický ileus)

8. Jícen je často dilatován plynem

9. Snížená náplň v. cava caudalis (hypovolemický šok)

10. Může být přítomna aspirační pneumonie

11. Nekróza žaludeční stěny může vést k pneumoperitoneu

RTG příznaky – dilatace a torze žaludku
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RTG příznaky – dilatace a torze žaludku
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RTG příznaky – dilatace a torze žaludku



pneumatóza stěny žaludku
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RTG příznaky – dilatace a torze žaludku
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1. Žaludek je v normální pozici, nepřetáčí se a nedochátí k 
jeho kompartmentalizaci, je distendován

2. Obsahem žaludku může být zažitina, plyn nebo tekutina

RTG příznaky – prostá dilatace žaludku



RTG příznaky – prostá dilatace žaludku



1. Slezina je zvětšená a dislokovaná

2. Na LL projekci slezina zaujímá tvar převráceného písmene C, 
což je typický nález

3. Může se vyskytnout emfyzém sleziny – přítomnost miliárních 
ložisek snížené opacity

4. Může být přítomna peritoneální efuze

RTG příznaky – torze sleziny
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RTG příznaky – torze sleziny



• Změny polohy jsou nejčastěji spojeny s GDV, vyskytují se 
hlavně u velkých psů s hlubokým hrudníkem

1. Slezina je mnohonásobně zvětšena

2. Echogenita je snížená 

Sonografické vyšetření – torze sleziny 
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