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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, kastrovaný, 4 roky

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Nechutenství, apatie, zvracení

Další možné klinické příznaky:
• Anorexie, průjem, halitóza, ataxie, záchvaty, oligurie, anurie, dehydratace, 

tachypnoe, bradykardie, ulcerace v dutině ústní 

Dif. Dg.: 
❖ Onemocnění gastrointestinálního traktu
❖ Pankreatitis
❖ Akutní onemocnění ledvin (AKI)
❖ Chronické onemocnění ledvin (CKD)
❖ Hypoadrenokorticismus



Anatomie ledvin

A. LL projekce B. VD projekce, L = játra, S = žaludek, RK = pravá ledvina, LK = levá ledvina,
Sp = slezina, SI = tenké střevo, C = cékum, AC = colon ascendens, TC = colon transversum,
DC = colon descendens, UB =močový měchýř

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

• U psů jsou ledviny fazolovitého tvaru, kraniální pól pravé ledviny se 
nachází v oblasti T13-L1, kraniální pól levé ledviny pak v oblasti L2-L4 

• Ledviny koček jsou relativně kratší, oválnější a více pohyblivé než u psů, 
pravá ledvina se nachází v oblasti L1-L4, levá v úrovni L2-L5
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Etiopatogeneze

❖ Akutní onemocnění ledvin (Acute kidney injury) je náhle vzniklé 
onemocnění, charakteristické snížením filtrační schopnosti glomerulů, 
hypoperfuzí, intratubulární obstrukcí a buněčným, či intesticiálním
edémem

❖ Může být způsobeno ischemií (tromboembolie, šok), nefrotoxiny
(etylenglykol, NSAID), infekcí (leptospiróza, pyelonefritis), obstrukcí 
vývodných cest močových, či systémovým onemocněním (pankreatitis, 
neoplazie)

❖ Při časné diagnostice a agresivně zahájené léčbě může být stav reverzibilní

❖ Prevalence akutního onemocnění ledvin je nižší než chronického renálního 
onemocnění



Predispoziční faktory

• Nejčastěji se akutní renální selhání vyskytuje ve věku 6-8 let 

• Vyšší riziko vzniku onemocnění se vyskytuje u starších jedinců z důvodu 
snížené kompenzační schopnosti ledvin 

• Plemenná predispozice není popsána

• Prevalence může být zvýšená v zimním období v souvislosti s otravy 
etylenglykolem



RTG příznaky

1. Ledviny mohou být normální až zvětšené velikosti s hladkými okraji
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RTG příznaky

2. Zvětšení pouze jedné ledviny se může vyskytnout v důsledku obstrukce 
vývodných cest močových 
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RTG snímky psa



Sonografické vyšetření

3. Zvýšená echogenita kortikomedulárního rozhraní ledvin „medullar rim“ 
(např. otrava etylenglykolem)

3
3



Sonografické vyšetření

4. Dilatace ledvinné pánvičky/ureteru z důvodu obstrukce vývodných cest 
močových
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Sonografické vyšetření

5. Mírně zvýšená echogenita kůry ledvin
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Další sonografické nálezy

• V důsledku akutního renálního selhání se může vyskytnout 
perirenálně malé množství volné, anechogenní tekutiny bilaterálně, 
přičemž množství přítomné tekutiny není relevantní pro určení 
stupně poškození ledvin  (přítomnost tekutiny unilaterálně značí 
obstrukci nebo rupturu ledvinné pánvičky, či ureteru)



Variabilita nálezu



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-
8261.2000.tb01471.x?fbclid=IwAR1nzQawrFeyyppAUagwtdDpPfPhohn0zo
ddrN341i7ThhDgW0FPO6RcypY
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com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/jsap.13001
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