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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, yorkšírský teriér, samec, nekastrovaný, 7 let

Anamnéza a klinické příznaky: 
• Slabost, neochota k pohybu, dušnost, abdominální distenze 

(peritoneální efuze)

Dif. Dg.: 
❖ Perikardiální efuze
❖ Dilatační kardiomyopatie
❖ Hypertrofická kardiomyopatie
❖ Restriktivní kardiomyopatie
❖ Perikardio-diafragmatická hernie
❖ Neoplazie
❖ Levo-pravé zkraty (PDA, VSD)



• Srdeční siluetu tvoří perikardiální vak a jeho obsah

• Srdeční siluetu hodnotíme na základě velikosti, tvaru, polohy, 
ohraničení a opacity

• Vzhled je ovlivněn plemenem, stářím, fází dechu a polohou 
těla při zhotovení snímku

• Zvětšení srdeční siluety může nastat v důsledku zvětšení 
jednotlivých částí srdce, nadbytku perikardiální tekutiny, 
přítomnosti masy nebo při herniaci vnitřních orgánů do 
perikardiálního vaku

Anatomie 



• Za fyziologických podmínek je mezi perikardem a epikardem pouze 
malé množství serózní tekutiny, která zlepšuje kluzkost při pohybech 
srdce

• Při nadbytku tekutiny v perikardu se jedná o perikardiální efuzi

• Hemoragické efuze mohou vznikat v důsledku neoplazie, 
koagulopatie, traumatu, těžké dilatace a ruptury levého atria 
(srdeční tamponáda)

• Perikardiální efuze je často klasifikována jako idiopatická

• Klinické příznaky závisí na typu tekutiny, jejím množství a rychlosti 
plnění

i. Malé množství efuze bývá asymptomatické

ii. Pomalu se hromadící tekutina může postupně utlačovat srdce 
a způsobit pravostranné srdeční selhání 

iii. Silné a rychlé plnění perikardu tekutinou je vážný a akutní stav 
vedoucí ke snížení srdeční funkce

Etiopatogeneze



• Nejčastěji se s perikardiální efuzí setkáme u psů starších 6 let a 
s hmotností vyšší než 20 kg

• Idiopatické perikardiální efuze se nejčastěji popisují u zlatých 
retrívrů a německých ovčáků

Predispoziční faktory
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1. Zvětšení srdeční siluety (míra zvětšení závisí na množství 
akumulované tekutiny)

2. Trachea je elevovaná dorzálně, a u psů je zachováno kaudální 
ventrální zakřivení 

3. Perikardiální efuze obklopuje srdce ze všech stran kromě 
srdeční báze, což má za následek kulovitý tvar srdce 

4. Srdeční silueta může mít nepravidelný tvar v případě 
neoplazie, ruptury levé síně

5. Okraj srdeční siluety je méně zřetelný, hůře ohraničený

6. Plicní cévy mohou být zúžené kvůli sníženému venóznímu 
návratu

7. Typ tekutiny nelze rentgenologicky zjistit, všechny typy mají 
stejnou opacitu

RTG příznaky
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Imitace perikardiální efuze –
peritoneoperikardiálni hernie



1. Mezi perikardem a myokardem se vyskytuje různé množství 
hypoechogenní až echogenní tekutiny
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Sonografické vyšetření
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