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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, samice, nekastrovaná, 8 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Zvracení, průjem, bolest abdomenu, apatie, nechutenství

Další možné klinické příznaky:
• Anorexie, ztráta hmotnosti, atrofie svalstva, abdominální efuze, horečka, 

hypotermie, tachypnoe, dyspnoe

Dif. Dg.: 
❖ Onemocnění gastrointestinálního traktu (IBD)

❖ Triaditis

❖ Neoplazie (lymfom)

❖ Selhání jater



Etiopatogeneze

❖ Triaditida je termín používaný pro popis konkurentního zánětu pankreatu, 
jater (žlučových cest) a tenkého střeva (IBD)

❖ Byla popsána u 50-56% koček s diagnostikovanou pankreatitidou a u 32-
50% s cholangitidou/hepatitidou

❖ Přítomnost souběžného zánětu pankreatu, jater a střeva může být 
způsobena oddělenými patologickými procesy v jednotlivých orgánech 
nebo následkem společného stimulu vedoucímu k onemocnění

❖ Mezi nejpravděpodobnější příčiny pankreatitidy, ILD a IBD patří bakteriální 
infekce, imunitně zprostředkované a idiopatické mechanismy 

❖ Důvod výskytu zánětlivého procesu v těchto tří orgánech souvisí 
především se společným vyústěním žlučovodu a pankreatického duktu do 
duodena



Predispoziční faktory

• Zvýšená frekvence výskytu triaditidy byla pozorována u starších koček

• Ke vzniku onemocnění může predisponovat fakt, že duodenum koček 
obsahuje přibližně 100x více bakterií než duodenum psů

• Zvracení může způsobovat reflux bakteriálně bohaté střevní (duodenální) 
šťávy do společných vývodných cest a dále do jater a pankreatu



Sonografické vyšetření

1. Slinivka se jeví zvětšená, difuzně hypoechogenní a je obklopena 
hyperechogenním mezenteriálním tukem (u koček je při sonografickém 
vyšetření lépe pozorovatelná levá větev pankreatu)
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Sonografické vyšetření

2. Stěna tenkého střeva je zesílená (duodenitis)
3. Zvětšené mezenteriální mízní uzliny
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Sonografické vyšetření

4. Zvětšená játra se změněnou echogenitou (zde s heterogenní echogenitou
a echotexturou z důvodu cholangiohepatitis)
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Sonografické vyšetření

5. Malé množství volné, anechogenní, abdominální tekutiny (peritoneální 
efuze)
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Variabilita nálezu



Variabilita nálezu
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