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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, kříženec, samice, kastrovaná, 13 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• PU/PD, polyfagie, špatná kvalita kůže, hubnutí

Další možné klinické příznaky:
• Alopecie, průjem, letargie, centripetální obezita, atrofie svalstva, zvracení

Dif. Dg.: 
❖Hyperadrenokorticismus
❖Diabetes mellitus
❖Renální onemocnění
❖Hypothyreóza
❖Hepatopatie
❖Neoplazie



Anatomie nadledvin

• Nadledviny jsou lokalizované v retroperitoneálním prostoru, 
kraniomediálně od ledvin, velikost a tvar se může lišit v závislosti na tělesné 
hmotnosti, věku nebo plemeni

• U psů je levá nadledvina větší velikosti, s rozšířenými, dobře definovanými 
póly, zatímco u koček jsou nadledviny více oválné a uniformní ve velikosti a 
tvaru

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, A = nadledvina

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



Etiopatogeneze

❖ Hyperadrenokorticismus je jedna z nejčastějších endokrinopatií psů

❖ Onemocnění je charakteristické zvýšenou tvorbou kortizolu adrenální 
žlázou 

❖ Zhruba 80-85% případů hyperadrenokorticismu je způsobeno bilaterální 
adrenokortikální hyperplazií způsobenou pituitární hyperplazií nebo 
tumorem (PDH)

❖ Zbývajících 15-20% případů je způsobeno zvýšenou produkcí kortizolu 
v důsledku adrenální neoplazie (ATH), tato možnost by měla být 
zvažována, pokud se jedna z nadledvin jeví zvětšená, s nodulárními
změnami nebo je postižena masou, zatímco kontralaterální nadlevina
může být zmenšená (≤ 5 mm)

❖ U psů s hyperadrenokorticismem způsobeným kontinuálním podáváním 
exogenních steroidů se nadledviny mohou jevit zmenšené nebo nemusí 
být viditelné, tyto změny jsou reverzibilní a k návratu do původního stavu 
dochází zpravidla do měsíce po ukončení terapie



Predispoziční faktory

• Hyperadrenokorticismus je častěji pozorován u jedinců středního až 
staršího věku

• Plemenná predispozice byla popsána u pudlů, boston teriérů, německých 
ovčáků, beaglů a jezevčíků

• Felinní Cushingův syndrom se vyskytuje vzácně, vliv plemene na vznik 
onemocnění není znám 



1. Charakteristická je generalizovaná hepatomegalie se zaoblenými okraji 
jaterních laloků

RTG příznaky
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RTG příznaky

2. Mineralizace nadledviny je vzácná, nicméně její přítomnost vysoce 
pravděpodobně svědčí o neoplazii (drobné mineralizace nadledvin u koček 
jsou považovány za variabilitu normálního nálezu)
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Sonografické vyšetření

• Sonografie je pravidelně využívána jako součást diagnostiky 
hyperadrenokorticismu, nicméně konečná diagnóza nemůže být 
stanovena pouze na základě sonografického vyšetření

• Při sonografickém vyšetření se nadledviny zobrazují jako hypoechogenní
struktury, v některých případech mohou být obtížně rozeznatelné od 
vaskulárních struktur (vhodné použití barevného Dopplera)

3. Adrenomegalie (velikost nadledvin je hodnocena v závislosti na hmotnosti 
jedince, ≤ 5,4 mm do 10 kg / ≤ 6,8 mm do 30 kg / ≤ 8 mm nad 30 kg)
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4. Masa nadledviny (přítomnost útvaru komplexního charakteru –
heterogenní echotextury)

Sonografické vyšetření
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Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1939-
1676.1996.tb02041.x
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