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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, samec, nekastrovaný, 14 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Chronický mukopurulentní nosní výtok

Další možné klinické příznaky:
• Příznaky obstrukce dýchacích cest, chrapot, ušní výtok, třepání hlavou, 

škrábání uší, náklon hlavy (head tilt), ataxie, dyspnoe, Hornerův syndrom, 
kýchání, dysfágie, nystagmus, kašel

Dif. Dg.: 
❖ Infekce dýchacích cest 
❖ Otitis interna/media/externa
❖ Nasopharyngeální polyp
❖ Neoplazie



Etiopatogeneze

❖ Nasopgaryngeální polypy u koček jsou zánětlivé, benigní, fibrovaskulární 
útvary původem ze sliznice tympanické membrány středního ucha, 
Eustachovy trubice nebo nasopharyngu

❖ Tyto polypy často vyplňují tympanickou dutinu a mohou prorůstat skrz 
Eustachovu trubici do nasopharyngu nebo přes tympanickou membránu 
do zevního zvukovodu

❖ Etiologie felinních nasopharyngeálních polypů není známa

❖ Alternativně mohou polypy vznikat v důsledku chronických zánětlivých, či 
infekčních onemocnění (chronická otitis media, calicivirus)

❖ U koček s příznaky otitis media je doporučována LL projekce lebky pro 
posouzení nasopharyngu a přítomnost polypů 



Predispoziční faktory

• Nasopharyngeální polypy se vyskytují u koček nezávisle na jejich stáří 
• U mladých zvířat se předpokládá kongenitální původ, kdy se polypy 

vytvářejí ze zbytku žaberního oblouku



RTG příznaky

1. Zaoblený intraluminární útvar opacity měkké tkáně vyplňující nasopharynx
(dislokující měkké patro ventrálně)

2. Rostrální okraj polypu může být nejasný, kaudální okraj je dobře ohraničený z 
důvodu přítomnosti plynu ve pharyngu
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Další RTG nálezy

• Zesílení stěny tympanické buly a zvýšená opacita z důvodu přítomnosti 
měkké tkáně 

• Zřídka může doházet k výraznému zvětšení polypu, vedoucí k expanzi a 
ztenčení stěny postižené buly 



3. Nasopharyngeální polyp

4. Zesílení stěny tympanické buly

CT vyšetření 
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Variabilita nálezu 



Variabilita nálezu 



Variabilita nálezu 
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