
ASTMA KOČEK

MVDr. Dominik Komenda

Radka Dvořáková

Lucie Metelková

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

Klinické případy se zaměřením na 
zobrazovací diagnostiku

Oddělení zobrazovacích metod
Klinika chorob psů a koček

Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Projekt IVA 2019FVL/1660/13



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, samice, kastrovaná, 2 roky 

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Kašel, tachypnoe, neklid

Další možné klinické příznaky:
• Sýpání při dýchání, během astmatické krize („status asthmaticus“) dýchání 

s otevřenou tlamou, zapojování břišního lisu při dýchání, někdy i zvracení

Dif. Dg.: 
❖ Kočičí astma
❖ Srdeční červivost a sním spojená respirační tíseň (HARD)
❖ Pneumonie
❖ Edém plic
❖ Pleurální efuze
❖ Onemocnění srdce
❖ Chronická bronchitida po akutním inzultu



Etiopatogeneze

❖ Jedná se o chronické respirační onemocnění charakterizované eosinofilním 
zánětem dýchacích cest

❖ Podmětem rozvoje astmatu jsou inhalované alergeny a aktivace Th-2 
lymfocytů a následná produkce cytokinů, dále dochází k degranulaci
mastocytů a rozvoji zánětu

❖ Výsledkem je zesílení stěny bronchů (edém), nadprodukce mukózního 
hlenu a bronchokonstrikce, která vede k respirační tísni

❖ Kočičí astma by mělo vždy být odlišeno od HARD na základě laboratorních 
vyšetření, výsledků z BAL, případně dle CT vyšetření dýchacích cest či 
koprologického vyšetření



• Kočičí astma se nejčastěji vyskytuje u mladých zvířat, přičemž medián věku 
u koček prezentovaných s dýchacími obtížemi tohoto typu je 4-5 let

• Nebyla prokázána žádná plemenná predispozice, avšak nejvíce popsaných 
případů bylo u siamských koček

• Kočičí astma se objevuje u koček bez rozdílu pohlaví

Predispoziční faktory



RTG vyšetření

• Při RTG vyšetření hrudníku nacházíme typicky difúzně bronchiální až 
bronchointersticiální plicní vzor

• V některých případech můžeme pozorovat bronchiektázii, či celkové snížení 
opacity plicního parenchymu v důsledku „air trapping“

• U některých pacientů můžeme pozorovat atelektázu plicních laloků 
(nejčastěji pravý střední a kaudální část levého kraniálního laloku) z důvodu 
obstrukce příslušného bronchu mukózní hypersekrecí

• Normální RTG nález plic nemusí vylučovat diagnózu kočičího astmatu, 
jelikož až 23 % koček nemusí mít RTG detekovatelné abnormality



RTG vyšetření

Bronchiální plicní vzor



RTG vyšetření
Bronchiální plicní vzor – variabilita nálezu



RTG vyšetření

Bronchiektázie

Atelektáza laloku jako následek 
obstrukce příslušného bronchu
(„lobar sign“)



RTG vyšetření
Bronchiektázie, emfyzém plic – variabilita nálezu



Odkazy pro další studium

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=
GeneralSearch&qid=1&SID=C4QB1ArHkd6Atqu4Tmx&page=1&doc=3



Odkazy pro další studium

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_
mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C4QB1ArHkd6Atqu4Tmx&page=6&doc=51
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