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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, mops, samice, nekastrovaná, 2 roky

Anamnéza a klinické příznaky:
• Zvracení, anorexie, distenze abdomenu 

Dif. Dg.: 
❖ Obstrukce pyloru
❖ Renální selhání
❖ Onemocnění jater
❖ Diabetická ketoacidóza
❖ Hypoadrenokorticismus
❖ Infekční gastroenteritida
❖ Pankreatitida
❖ Peritonitida
❖ Gastroduodenální ulcerace
❖ Ileus (mechanický/paralytický)



• Žaludek je protáhlý trubicovitý orgán tvaru písmene 
„U“

• Tvar velikost a poloha závisí na jeho náplni
• Prázdný žaludek leží napříč v brániční kopuli
• Tělo žaludku leží na levé straně a naléhá na játra, 

dorzálně se vyklenuje ve fundus, který se dotýká 
bránice, tělo žaludku přechází v pylorus, který je 
lokalizován na pravé straně, z pyloru vychází 
duodenum

Normal abdominal viscera; L = liver, S = stomach, RK = right kidney, LK = 
left kidney, Sp = spleen, SI = small intestine, C = cecum,
AC = ascending colon, TC = transverse colon, DC = descending colon, UB = 
urinary bladder. A. Lateral radiograph. B. VD radiograph. (Adapted from
Owens and Biery 1999.)

Převzato z Radiography of the Dog and Cat: Guide to Making and 
Interpreting Radiographs

Anatomie 



• Obstrukce pyloru může být vrozená nebo získaná, akutní či 
chronická
i. Vrozená je způsobena hypertrofií hladké svaloviny a 

následnou stenózou pylorického kanálu (časté u 
brachycefalických plemen psů)

ii. Získaná je způsobena cizím tělesem nebo těžkým 
zánětem, případně neoplazií

• Chronická obstrukce s abnormální retencí tekutin, plynu nebo 
zažitiny může vést k atonii žaludku

• Štěňata s vrozenou stenózou začínají zvracet krátce po 
odstavení

• Zvracení vede k dehydrataci a ztrátě chloridů, což vede k 
hypochloremické metabolické alkalóze

Etiopatogeneze



• Nejčastěji se vyskytuje u psů malých plemen, převážně u 
brachycefaliků

• U koček se vyskytuje např. u siamské kočky

• Častěji se vyskytuje u mladších jedinců

Predispoziční faktory
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1. Žaludek je normální až výrazně zvětšený v závislosti na 
stupni a délce trvání obstrukce

2. Obsah žaludku bývá tekutina s malým množstvím plynu, 
případně částice potravy
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RTG příznaky



„beak sign“ 
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Gastrografie – 1 hodina po aplikaci k.l., stenoza pyloru



1. Žaludek je distendovaný

2. Náplní žaludku je většinou hypoechogenní tekutina s 
drobnými echogenními částicemi potravy

3. Stěna pyloru je zesílená (fyziologicky tloušťka stěny žaludku 
nepřesahuje 6 mm)

4. Peristaltika je zvýšená (fyziologicky se peristaltická vlna 
objeví každých 10 – 12 s)

Sonografické vyšetření
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https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1748-
5827.1981.tb01386.x
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