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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, kříženec, samice, nekastrovaná, 7 let a 2 měsíce

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Průjem, zvracení, ztráta hmotnosti, anorexie, dyspnoe, PU/PD

Další možné klinické příznaky:
• Kachexie, atrofie svalstva, slabost, bolest abdomenu, ascites, letargie

Dif. Dg.: 
❖ Onemocnění gastrointestinálního traktu

❖ Enteropatie se ztrátou proteinů (PLE)

❖ Neoplazie

❖ Selhání jater

❖ Nefropatie se ztrátou proteinů (PLN)



Etiopatogeneze

❖ Enteropatie se ztrátou proteinů je syndrom, vyvíjející se při četných 
chorobných stavech různé etiologie, často postihujících lymfatický systém 
jako je lymfangiektázie, či lymfangitida

❖ Ke zvýšené ztrátě plazmatických proteinů dochází v důsledku zánětu 
gastrointestinální sliznice (IBD), zvýšenou vaskulární permeabilitou 
způsobující únik tekutiny do tkání, nebo mechanické/funkční lymfatické 
obstrukce vedoucí k uniku lymfy do gastrointestinálního lumen

❖ Nejvyšších ztrát dosahuje plasmatický protein albumin, v důsledku čehož 
dochází ke snížení onkotického tlaku krevní plasmy, vedoucí k 
hemodynamickým změnám způsobující hromadění tekutiny v tělních 
dutinách, či perifernímu edému



Predispoziční faktory

• Zvýšená prevalence byla popsána u plemene soft coated wheaton teriér, 
yorkšírský teriér, border kolie, němecný ovčák, rotvajler, basenji a norský 
lundehund

• Dědičná povaha je v důsledku zvýšené prevalence u specifických plemen 
předpokládána, nicméně nebyla potvrzena

• U koček je enteropatie se ztrátou proteinů poměrně vzácná 



Sonografické vyšetření

1. Hyperechogenní lineární striace, přítomné v mukózní vrstvě střeva, 
představující dilatované lakteoly
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Sonografické vyšetření

2. Zesílená slizniční vrstva tenkého střeva
3. Anechogenní tekutina, přítomná v břišní dutině (abdominální efuze)
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Variabilita nálezu



Variabilita nálezu



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1740-
8261.2007.00204.x
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