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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, evropská, kocour, nekastrovaný, 13 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Kulhání na pravou hrudní končetinu, otok 3. prstu na pravé hrudní 

končetině s vředovitou lézí a mukopurulentním výtokem,

Další možné klinické příznaky:
• Občasný kašel

Dif. Dg.: 
❖ Bakteriální paronychie

❖ Imunitně zprostředkované choroby

❖ Fungální onemocnění

❖ Metastatické onemocnění



Etiopatogeneze

❖ Kočičí lung-digit syndrome je metastatické onemocnění primárního 
plicního nádoru (typicky bronchiální nebo bronchoalveolární karcinom)

❖ Nejčastějším místem uchycení metastáze jsou distální části končetin –
nejčastěji phalanx distalis

❖ Dalšími místy pro uchycení metastáz jsou kůže, oči, skeletální svalovina, 
kosti, ale i hrudní a břišní orgány

❖ Klinický obraz na postižené končetině může připomínat bakteriální 
paronychii



• Častěji se neoplazie plic vyskytují u starších koček (průměrný věk 12 let)

• Není prokázána žádná plemenná ani pohlavní predispozice 

Predispoziční faktory

Léze na končetinách v oblasti prstů

Zdroj obrázků: Golgfinch N, Argyle D: Feline Lung-Digit Syndrome – Unusual metastatic patterns of primary lung
tumours in cats. J Fel Med Surg 14: 202-208, 2012



RTG vyšetření

• Zahrnuje RTG hrudníku a postižené končetiny

Masa v plicích



RTG vyšetření



RTG vyšetření

Ložisko v plicním 
parenchymu - neoplazie

Metastatáze v metatarzu
a v posledením článku prstu



RTG vyšetření

Osteolýza metatarzu – metastáze nádoru z plic



Odkazy pro další studium
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