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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, irský vlkodav, samec, nekastrovaný, 5 měsíců

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Neochota k pohybu, kulhání na obě hrudní končetiny, horečka, bolestivost 

při palpaci v oblasti distálních metafýz antebrachia

Další možné klinické příznaky:
• Otok měkkých tkání v oblasti metafýz dlouhých kostí, hyperkeratóza 

prstních polštářků, průjem, dýchací obtíže, anémie

Dif. Dg.: 
❖ Panostitida

❖ Pyogenní osteomyelitida

❖ Osteochondróza

❖ Trauma

❖ Kraniomandibulární osteopatie

❖ Kraniální hyperostóza

❖ Otrava olovem



Etiopatogeneze

❖ Jedná se o vývojové onemocnění systémového charakteru, které postihuje 
rostoucí jedince převážně velkých a obřích plemen psů (nejčastěji mezi 3-6 
měsícem věku)

❖ Etiologie vzniku je stále neznámá, ale spekuluje o možných dietetických 
faktorech, jako je předávkování vitamíny a minerály, vysoko proteinová 
dieta, hypovitaminóza C, dále supurativní záněty (bez prokázaného agens), 
přápadně i virus psinky

❖ Změny jsou nejčastěji lokalizovány v metafyzární oblasti dlouhých kostí 
(typicky distální metafýza radia a ulny), ale popsány byly i případy 
hypertrofické osteodystrofie maxilly, mandibuly, kostochondrálních spojení 
žeber, lopatky a kosti sedací

❖ Radiografické změny jsou způsobeny poruchou metafyzárního krevního 
zásobení, intratrabekulární akutní zánětlivou reakcí spojenou s místní 
nekrózou a poruchou osifikace 

❖ Bolestivost je způsobena periostálním kapilárním krvácením a drážděním 
periostálních nervových zakončení

❖ Časté je spontánní uzdravení



• Toto onemocnění se typicky vyskytuje u velkých a obřích plemen psů 
(německý ovčák, labradorský retrívr, irský vlkodav, bernardýn, barzoj, 
dalmatin, boxer, irský setr a další), ale byl popsán i případ u maltézského 
psíka

• Častěji se vyskytuje u psů než u fen

Predispoziční faktory



RTG vyšetření

• Změny bývají často bilaterálně symetrické
• Typickým radiografickým nálezem jsou transverzálně orientované 

radiolucentní zóny v metafýze, paralelní s příslušnou fýzou (někdy 
popisováno jako „double physis sign“) 

• Těžké případy mohou vést k uzávěru růstové zóny a vzniku angulární 
deformity končetiny

Transverzální raiolucentní
linie s typickou lokalizací



RTG vyšetření

• Progrese v čase: 

- subperiostální krvácení může mineralizovat a okolo metafýz se tvoří 
periostální reakce (může dojít k separaci od původního kortexu)

- později se periostální reakce remodeluje a zmenšuje (v některých 
případech může periostální reakce přemostit fyzární ploténku)

Periostální reakce

Přemostění 
růstové zóny



RTG vyšetření – variabilita nálezů



RTG vyšetření – variabilita nálezů



Imitace hypertrofické osteodystrofie

• Cut-back zóna jako normální nález u rostoucích jedinců může být 
zaměněna za hypertrofickou osteodystrofii

Cut-back zóna



Odkazy pro další studium

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C5dUYEvLbhzZ66U8rYy&page=1&doc=7



Odkazy pro další studium

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20123343748
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