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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: 
• Fe, britská krátkosrstá, samec, kastrovaný, 5 let a 4 měsíce

Anamnéza a klinické příznaky: 
• Tachypnoe, dyspnoe, anorexie, zvracení, intolerance zátěže, 

slabost, tachykardie, případně kašel 

Dif. Dg.: 
❖ Kardiomyopatie
❖ Obezita
❖ Pneumonie
❖ Cizí těleso v dýchacích cestách



• Dlouhá srdeční osa, vedoucí od bifurkace k apexu, rozděluje 
srdeční siluetu na pravou komoru a síň (kraniálně) a levou 
komoru a síň (kaudálně), poměr mezi pravou a levou částí 
srdce je 3:2

• Krátká osa srdeční je kolmá k dlouhé ose v místě v. cava
caudalis a dělí srdeční siluetu na síně (dorzálně) a komory 
(ventrálně)

Převzato z Radiography of the Dog and Cat: Guide to Making and 
Interpreting Radiographs

Anatomie 



• K odhadnutí hranic srdečních komor zle využít čísla na 
ciferníku hodin, které slouží jako orientační body

1. LL projekce:

i. Aorta je na pozici mezi 10 – 11 hodinami

ii. Pulmonární arterie 9 – 10

iii. Pravé ouško 9 – 10 

iv. Pravá komora 5 – 9

v. Levá komora 2 – 5 

vi. Levé atrium 12 – 2 

Převzato z Radiography of the Dog and Cat: Guide to Making
and Interpreting Radiographs



2.  DV/VD projekce:

i. Aorta 11 – 1 

ii. Pulmonární arterie 1 – 3 

iii. Levé atrium se nachází uvnitř srdeční siluety

iv. Levé ouško 2 – 3 

v. Levá komora 2 – 6 u psů a 3 – 6 u koček

vi. Pravá komora 6 – 10

vii. Pravé atrium 9 – 11 

Převzato z Radiography of the Dog and Cat: Guide to Making
and Interpreting Radiographs



• Techniky používané k posouzení velikosti srdce zahrnují:

i. VHS index

ii. Počet interkostálních prostorů

iii. Pozice/eleavace trachey na LL projekci

iv. Porovnání s předchozími snímky daného pacienta

Posouzení velikosti srdce 



• Délka (L) je přímka vedená od bifurkace trachey k apexu srdce

• Šířka (W) je přímka vedená v nejširší části srdce a je kolmá k 
přímce L

• Obě přímky jsou poté převedeny k páteři se  začátkem u 
kraniálního konce obratle Th 4

• Normální rozsah VHS se u psů pohybuje přibližně od 8,5 do 
10,6 v závislosti na plemeni a u koček od 6,8 do 8,1 (vyšší 
hodnoty svědčí o kardiomegalii)

Převzato z Radiography of the Dog and Cat: Guide to 
Making and Interpreting Radiographs

VHS index 



• LL projekce

• Hodnotíme šířku srdeční siluety v závislosti na počtu 
překrytých interkostálních prostorů

• Normální šířka srdeční siluety u psů odpovídá 2,5 až 3,5 
interkostálním prostorům

i. Psi s úzkým hlubokým hrudníkem mají srdeční siluetu 
vzpřímenější a srdce se jeví užší, normální počet IC 
prostorů je pro ně 2,5

ii. Psi s širokým, sudovitým hrudníkem mají širší srdeční 
siluetu, normální počet je pro ně spíše 3-3,5

• U koček je normální počet překrytých IC prostorů 2

Počet interkostálních prostorů 



• Může být primárním nebo sekundárním onemocněním 

• Pro HCM je charakteristické abnormální zesílení srdeční 
svaloviny, papilárních svalů i mezikomorového septa, zmenšení 
komor, zvýšená tuhost myokardu a diastolická dysfunkce

• U některých plemen koček jsou popsány genetické predispozice

• Častou příčinou rozvoje je hyperthyreoza, která způsobuje 
hypertenzi, objemové přetížení a zvýšený tonus sympatiku, 
hypertrofie myokardu vzniká jako kompenzace

• Může vést k srdečnímu selhání

• Velkým rizikem při HCM je tromboembolismus

• Může se vyskytnout i u psů (nejčastěji německý ovčák, rotvajler, 
dalmatin), etiologie vzniku je u nich neznámá

Etiopatogeneze



• Jedná se o nejčastější onemocnění srdce u koček

• Objevuje se ve věku od 5 měsíců do 17 let (obvykle u jedinců 
středního věku)

• Častěji se vyskytuje u samců

• S onemocněním se nejčastěji setkáváme u plemen mainská 
mývalí kočka, ragdoll, sphynx, britská krátkosrstá kočka, perská 
kočka

• Genetická predispozice byla popsána u mainských mývalých
koček a ragdollů, za rozvoj onemocnění je považována mutace 
genu MyBPC, dědičnost je autosomálně dominantní

Predispoziční faktory
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1. Srdeční silueta může mít normální tvar i velikost (kvůli 
koncentrické hypertrofii), rentgenologické snímky tedy 
nemusí odpovídat klinickému stavu

2. Levé atrium bývá zvětšené

3. Může dojít ke zvětšení pravé části srdce (pravé atrium, 
truncus pulmonalis, odstup aorty)

4. Srdeční silueta zaujímá typický tvar, kdy srdeční báze je 
zvětšená a směrem k apexu se zužuje (valentýnské srdce –
typický nález u koček)

5. Může dojít k většímu sternálnímu kontaktu

6. Plicní žíly mohou být rozšířené

RTG příznaky
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1. Dilatace atrií 

2. Přítomnost spontánního echa – „smoke“
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Sonografické vyšetření



https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/vru.12199

Odkazy pro další studium
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