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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, 8 let

Anamnéza a klinické příznaky: 
• Před 2 dny porodila fena 2 štěňata, nyní apatie, zvýšená 

tělesná teplota, krvavý výtok z pohlavních cest, bolest 
abdomenu, distenze abdomenu

Dif. Dg.: 
❖ Odumřelý plod
❖ Metritida



• Děloha zaujímá tvar „Y“ a je složena ze dvou děložních rohů, 
těla a krčku

• Každý roh se rozprostírá mezi tělem dělohy a příslušným 
vaječníkem

• Tělo děložní se nachází mezi colon descendens a močovým 
měchýřem, rozšiřuje se kaudálně přes pánevní kanál a jako 
krček ústí do vaginy 

• Fyziologicky průměr do 1,5 cm, na RTG nezřetelná

• Na RTG zřetelná pokud je průměr >2x průměr tenkého střeva

• U koček na RTG (VD/DV projekce) může m. iliopsoas spolu s 
tukem imitovat zvětšení dělohy

Anatomie 



• Příčinou úmrtí plodu může být dystokie – abnormální nebo 
ztížený porod, systémové onemocnění, infekční onemocnění 
pohlavních cest atd.

• Mezi rizikové faktory patří slabé kontrakce dělohy, torze 
dělohy, herniace dělohy, obstrukce porodních cest (masa, 
zúžený pánevní kanál po fraktuře), abnormálně velký plod, 
malformace plodu, špatné uložení plodu, úmrtí plodu (např. v 
důsledku infekčního onemocnění)

• Při odúmrti plodu, dochází k rozkladu jeho tkání a plodových 
obalů, čímž vzniká plyn

• Odúmrť plodu lze rentgenologicky diagnostikovat až po 24 
hodinách, než dojde k rozvoji typických příznaků

Etiopatogeneze
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1. Při graviditě je patrné generalizované zvětšení dělohy, 
dochází k oddálení kolonu od močového měchýře, s nímž 
může být děloha v superpozici

2. Mineralizované skelety plodů jsou viditelné od  35. dne 
březosti u Fe a od 41. dne březosti u Ca

3. Normálně je plod v mírné flexi nebo opisuje tvar písmena 
„C“, mandibula leží na sternu a všechny končetiny jsou ve 
flexi

RTG příznaky - fyziologie



RTG příznaky – fyziologie 



48. den – slabě mineralizované plody

RTG příznaky – fyziologie 



4. Abnormální poloha plodu (hyperextenze s abnormálním 
zaúhlením končetin)

5. Plyn v děloze nebo v jakékoliv části plodu

6. Překrývající se kosti lebky plodu (obvykle frontální a 
parietální kost)

7. Osteolýza kostry plodu

RTG příznaky - patologie
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mumifikovaný plod
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1. Sonograficky lze březost diagnostikovat dříve než 
rentgenologicky, u Fe 15. – 17. den březosti, kdy se choriový 
váček stává viditelným, u Ca je to po 18. – 20. dni březosti

2. Srdeční tep je identifikovatelný od 23. – 25. dne březosti

Sonografické vyšetření – fyziologie 



časná gravidita, plodový váček

Sonografické vyšetření – fyziologie 



1. Absence srdečního tepu a jakéhokoliv pohybu plodu

2. Fetální tekutiny se stávají echogenní a jejich objem je 
zmenšený

3. Vznikající plyn vytváří reverberační artefakty

Sonografické vyšetření – patologie 



srdce plodu bez detekce 
srdeční akce

mumifikovaný plod

Sonografické vyšetření – patologie 
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