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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, pekinský palácový psík, samice, nekastrovaná, 6 měsíců

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Kulhání, bolest při abdukci končetiny

Další možné klinické příznaky:
• Atrofie svalstva následkem vážného, či chronického kulhání  

Dif. Dg.: 
❖ Traumatická fraktura hlavice a krčku femuru
❖ Ischemická nekróza hlavice femuru
❖ Mediální luxace patelly
❖ Epifyzeální dysplazie
❖ Ruptura LCC
❖ DKK



Etiopatogeneze

❖ Ischemická nekróza hlavice femuru je vzácné onemocnění mladých psů toy
plemen, nejčastěji teriérů, charakterizované poruchou krvení a následnou 
nekrózou vyvíjející se hlavice femuru

❖ Primární patologií je ztráta krevního zásobení, které může být idiopatického, 
traumatického nebo genetického původu (autosomálně recesivní dědičnost)

❖ Onemocnění může být bilaterální, ale většina případů je unilaterální 

(> 85 %) a může způsobit patologickou frakturu krčku femuru

❖ Může dojít k vyhojení léze fibrovaskulární tkání a omezení klinických 
příznaků, nicméně hlavice femuru zůstane deformovaná 



Predispoziční faktory

• Onemocnění je nejčasteji pozorováno u mladých psů malých a toy plemen 
např. yorkšírský teriér, toy pudl, pomeranian, čivava, jack russel teriér, 
west highland white teriér, cairn teriér, manchester teriér, mops, jezevčík

• Dědičnost byla prokázána u toy pudlů, yorkšírských teriérů a west highland
white teriérů



RTG příznaky

1. Heterogenní demineralizace v proximální femorální epifýze a metafýze 
2. Ztráta kortikální kosti 
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RTG příznaky

3. Rozšířený kloubní prostor kyčelního kloubu 
4. Oploštění/nepravidelnost tvaru hlavice femuru 
5. Mělká jamka acetabula 
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Další RTG nálezy

• Patologická fraktura z důvodu oslabeného femorálního krčku 

• Osteoskleróza femorální metafýzy 

• Ve vážnějších nebo chronických případech se může objevit atrofie svalstva 
z nečinnosti 

• Flexní VD projekce může pomoci odhalit léze a přítomnost fraktur 



Variabilita nálezu



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-
8261.2009.01557.x
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