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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, československý vlčák, samec, nekastrovaný, 3 měsíce 

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Bolest při palpaci skeletu, ztuhlost, kulhání, neochota stát nebo chodit

Další možné klinické příznaky:
• Neurologické příznaky, svalové záškuby, konstipace následkem pánevního 

kolapsu, otoky kostochondrálních spojení a metafýz, pyrexie, deformita 
končetin, paréza/paralýa způsobená kompresí obratlů, resorpce alveolární 
kosti u starších jedinců může způsobit ztrátu zubů

Dif. Dg.: 
❖ Sekundární nutriční hyperparatyreóza (paper bone disease)
❖ Sekundární renální hyperparatyreóza (CKD)
❖ Lymfom
❖ Primární kostní neoplazie (osteosarkom/fibrosarkom)
❖ Myeloproliferativní onemocnění 
❖ Hypoadrenokorticismus



Etiopatogeneze

❖ Nutriční sekundární hyperparathyreóza patří mezi nejčastěji se vyskytující 
metabolické onemocnění skeletu koček a psů, charakteristické osteopenií
způsobenou masivní kostní resorpcí při zachovalé kostní produkci

❖ Neadekvátní dieta, v podobě sníženého přísunu vápníku, zvýšeného příjmu 
fosforu v dietě nebo obojí vede k hypokalcemii, který zvyšuje sekreci PTH

❖ Neschopnost kompenzace snížené hladiny vápníku v krmivu způsobuje 
demineralizaci skeletu (osteopenie)

❖ Demineralizace skeletu zvyšuje riziko spontánních patologických fraktur 
postihující převážně dlouhé kosti, lopatku, pánev a páteř, kde mohou 
způsobit vertebrální kolaps a v některých případech nástup neurologických 
příznaků



Predispoziční faktory

• Sekundární nutriční hyperparatyreóza se primárně vyskytuje u juvenilních 
jedinců psů a koček, přičemž častěji je diagnostikována u psů

• U koček se vyskytuje zejména u siamského plemene

• Onemocnění je asociováno s krmením (nevhodný poměr Ca:P, vysoký 
obsah masa v dietě)



RTG příznaky

1. Generalizovaná difúzní osteopenie, charakteristická sníženou opacitou kostí 
2. Ve vážných případech demineralizace mohou být kosti těžko odlišitelné od 

struktur opacity měkké tkáně 
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RTG snímky kočky



RTG příznaky

3. Redukce tloušťky kortexu dlouhých kostí 
4. Patologická fraktura  
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RTG příznaky

Bilaterální patologická fraktura tibie u zajíce 
postiženého sekundární nutriční 
hyperparatyreózou



RTG příznaky

5. Malformace páteře a pánve asociovaná s demineralizací kostní tkáně
6. Konstipace
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RTG snímek kočky



Imitace sekundární nutriční hyperparatyreózy

• Špatně nastavené expoziční parametry mohou snížit kontrast snímku, což 
může být zaměněno za osteopenii (RTG abdomenu za použití expozičních 
parametrů vhodných pro RTG hrudníku)



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1748-5827.1999.tb03015.x
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