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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, belgický ovčák, samice, nekastrovaná, 14 let a 3 měsíce

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Apatie, nechutenství, neochota k pohybu, bolestivost končetin, kulhání

Další možné klinické příznaky:
• Otok distální části končetin (primárně pod úrovní lokte a kolene, zasahující 

až k prstům), ztuhlost, kašel, dyspnoe

Dif. Dg.: 
❖ Degenerativní onemocněné kloubů
❖ Hypertrofická osteopatie 
❖ Osteosarkom
❖ Sekundární neoplazie (metastázy)
❖ Osteomyelitis
❖ OCD



Etiopatogeneze

❖ Hypertrofická osteopatie (Marie‘s disease) je onemocnění způsobené 
změnami v periferním krevním zásobení, charakteristické periostální 
proliferací kostní tkáně

❖ Polyostotické periostální reakce postihují především distální části končetin

❖ Nejčastěji je pozorována v souvislosti s výskytem intrathorakálních mas 
(zejména při primárních plicních tumorech, nicméně byly popsány i 
případy v souvislosti s výskytem abdominálních tumorů)

❖ Přesný mechanismus vzniku není objasněn

❖ Pokud je primární příčina odstraněna, je periostální reakce s postupem 
času remodelována a redukována



Predispoziční faktory

• Nejčastěji byla hypertrofická osteopatie popsána u starších psů a psů 
středního věku, může se ale vyskytnout v jakémkoliv věku, u jakéhokoliv 
plemene

• Predispozice pohlaví nebyla popsána



RTG příznaky

1. Periostální reakce je nejčastěji kombinací palisádovité a nepravidelné 
kontinuální, obvykle postihuje více končetin a bývá doprovázena otokem 
měkkých tkání 

2. Formace nové kostní tkáně postihující abaxiální plochu metacarpů
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RTG příznaky

3. Přítomnost multipních nodulárních útvarů opacity měkké tkáně v plicním 
parenchymu
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Variabilita nálezu
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Variabilita nálezu



Imitace hypertrofické osteopatie

• U juvenilních jedinců velkých a obřích plemen se na metafýzách může 
vytvářet cut-back zóna v důsledku vysoké osteoklastické aktivity 

• Tento nález je u juvenilních jedinců fyziologický a neměl by být zaměněn za 
periostální reakci při HOP



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1476-
5810.2004.00033.x



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/j.1476-
5810.2003.00030.x
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