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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, kokršpaněl, samec, nekastrovaný, 10 let a 4 měsíce

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Regurgitace, ztráta hmotnosti, kachexie, kašel, ptyalismus, halitóza

Další možné klinické příznaky:
• Nazální výtok (sekundární rhinitis), snížené respirační ozvy, horečka 

(sekundárně při aspirační pneumonii)

Dif. Dg.: 
❖ Cizí těleso

❖ Megaesofagus

❖ Esofageální masa



Anatomie jícnu

• Jícen je trubicovitý orgán spojující farynx a žaludek, nacházející se v 
dorzálním mediastinu

• Lokalizovaný dorzálně od trachey v krční oblasti, vlevo a ventrálně od 
trachey při vstupu do hrudníku a v hrudní dutině opět dorzálně

• U psů tvoří svalovou vrstvu jícnu v celé délce svalovina příčně pruhovaná, 
zatímco u koček se nachází pouze v proximální části a distální část tvoří 
hladká svalovina 

Kontrastní RTG jícnu psa Kontrastní RTG jícnu kočky



Etiopatogeneze

❖ Megaesofagus je charakterizován generalizovanou, difuzní dilatací jícnu se 
sníženou až vymizelou peristaltikou

❖ Může být vrozený nebo získaný, persistentní nebo transientní, 
generalizovaný nebo lokalizovaný, idiopatický nebo asociovaný s jiným 
onemocněním 

❖ Mezi možné příčiny patří neuromuskulární onemocnění (myasthenia
gravis), dysautonomie (Key-Gaskell syndrom u koček), tetanus, botulismus, 
obstrukce/striktury esofagu, esofageální nebo periesofageální neoplazie
ad.

❖ Fyziologicky vede přítomnost potravy v kraniálním esofagu ke stimulaci 
aferentních senzorických neuronů, signál je veden n. vagus a n. 
glossopharyngeus do tractus solitarius a nucleus ambiguus, eferentní 
neurony vagového nervu pak stimulují svalovinu jícnu ke kontrakci

❖ Přítomnost léze kdekoliv podél této cesty vede k megaesofagu, způsobující 
retenci potravy/tekutin/zažitiny/vzduchu

❖ Bylo prokázáno, že aferentní nervová dysfunkce je nejčastější lézí v 
idiopatických případech megaesofagu



Predispoziční faktory

• Vrozená forma megaesofagu může být dědičná u drsnosrstých foxteriérů 
(autosomálně recesivně) a u malých kníračů (autosomálně dominantně 
nebo autosomálně recesivně s 60 % penetrancí)

• Predisponovanými plemeny jsou německý ovčák, irský setr, německá doga, 
novofundlandský pes, labradorský retrívr, jezevčík, mops a šarpej

• Myasthenia gravis může být vrozená u jack russel teriérů, špringer
španělů, hladkostrstých foxteriérů a samojedů

• Častější výskyt případů byl zaznamenán u psů



RTG příznaky

1. Hrudní část esofagu a variabilní úseky krční části jícnu jsou abnormálně 
dilatovány vzduchem, tekutinou a / nebo zažitinou

2. Přítomnost plynu v jícnu a plicích umožňuje dobrou vizualizaci stěny jícnu 
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RTG příznaky

3. Trachea je obvykle dislokována ventrálně a vpravo
4. Často dochází ke změně uložení srdce ventrálním směrem 
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RTG snímek kočky



RTG příznaky

5. Může být přítomna dilatace žaludku plynem, tekutinou nebo zažitinou
6. Aspirační pneumonie, zde jako následek megaesofagu

*Kontrastní rentgenografie je indikována pouze v případech, kdy není možné stanovit 
diagnózu z nativních RTG snímků a kontraindikována v případech extrémní distenze
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