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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, kříženec, samec, kastrovaný, 7 let, 4 kg

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Apatie, inapetence, PU/PD, hubnutí, anémie, zvracení, snížená hustota 

moči

Další možné klinické příznaky:
• Špatná kvalita srsti, eroze v dutině ústní 

Dif. Dg.: 
❖ Hydronefróza
❖ Polycystické onemocnění ledvin
❖ Mykotická/bakteriální nefritis
❖ Neoplazie



Anatomie ledvin

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

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

• U psů jsou ledviny fazolovitého tvaru, kraniální pól pravé ledviny se 
nachází v oblasti T13-L1, kraniální pól levé ledviny pak v oblasti L2-L4 

• Ledviny koček jsou relativně kratší, oválnější a více pohyblivé než u psů, 
pravá ledvina se nachází v oblasti L1-L4, levá v úrovni L2-L5

kortex

medulla

sinus



Etiopatogeneze

❖ Polycystické onemocnění ledvin je progresivní, autosomálně dominantně 
dědičná choroba* charakterizována výskytem multipních cyst v kortexu i 
medulle obou ledvin

❖ Multipní parenchymální cystické oblasti jsou přítomny již při narození a 
postupně zvyšují svou velikost i počet 

❖ V závislosti na počtu a velikosti mohou způsobovat signifikantní ztrátu 
renální funkce, způsobující renální selhání 

❖ Klinické příznaky zpravidla nejsou přítomny až do pozdějšího věku (7 let), 
mnoho postižených zvířat zůstává asymptomatických po celý život 

*V souvislosti s PKD byla u koček identifikována mutace v exonu 29 PKD1 genu kódující polycystin



Predispoziční faktory

• Nejvíce případů bylo zaznamenáno především u perských a exotických 
plemen koček, cairn teriérů, bulteriérů a beaglů, může se však objevit i u 
jiných plemen



RTG příznaky

• Nativní ani kontrastní rentgenologické vyšetření není senzitivní metodou 
pro potvrzení polycystického onemocnění ledvin 

Nativní RTG Kontrastní RTG

• Pokud jsou cysty malé velikosti, jeví 
ledviny normální velikost i tvar

• S postupným zvětšováním cyst se 
zvětšuje i velikost ledvin (v 
závislosti na jejich velikosti a počtu)

• Ledviny s centrálně uloženými 
cystami obvykle zůstávají hladce 
ohraničené, zatímco u periferních 
cyst se okraj stává nepravidelným 

• Při vylučovací nefrografii jsou 
patrné multipní, oválné, dobře 
definované plnící defekty

• Ledvinná pánvička může mít 
nepravidelný tvar 



Sonografické vyšetření

1. Multipní, anechogenní cysty, typicky lokalizované v renálním kortexu a medulle
2. Cysty se zobrazují jako oválné / kulaté kavity s ostře ohraničenou, hladkou, 

tenkou a hyperechogenní stěnou 

1.
2.

• Vysoce senzitivní (96,2%) a specifická (91 %) diagnostická metoda pro 
detekci renálních cyst

• Při použití sond s vysokou frekvencí (10 – 14 MHz) může být PKD odhaleno 
již ve věku 3 měsíců 



Sonografické vyšetření

3. Distální akustické zesílení, způsobeno rozdílným pohlcováním ultrazvukového 
pulzu v tekutině a okolních měkkých tkáních 

4. U některých pacientů lze pozorovat echogenní obsah cyst v souvislosti s 
krvácením či nekrotickou debris

3.

4.

3.

4.



Odkazy pro další studium

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19046910/
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