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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, yorkšírský teriér, samice, nekastrovaná, 9 let, 2,5 kg

Anamnéza a klinické vyšetření:
• 2 roky občasné pokašlávání, více při rozrušení nebo námaze, nyní v noci 

akutní nástup dyspnoe a kašel, výrazný inspirační i expirační stridor

Další možné klinické příznaky:
• Tachypnoe, intolerance zátěže, cyanóza, synkopy, abdominální dýchání

Dif. Dg.: 
❖ Tracheální kolaps
❖ Chronická bronchitis
❖ Infekční tracheobronchitis
❖ Pneumonie
❖ Bronchiektázie
❖ Tracheální/bronchiální obstrukce nebo CT



Anatomie průdušnice

• Trachea je tvořena z přibližně 35 chrupavčitých prstenců ve tvaru C, které 
svým otevřeným koncem směřují dorsálně a v celé délce jsou spojeny 
pomocí tracheální membrány

• Poměr šířky průdušnice a apertura thoracis cranialis by u 
nebrachycefalických plemen měl být ≥ 20 %, u brachylefalických plemen 
≥ 16 % a u bulldogů ≥ 10 %

• Šířka trachey by měla odpovídat trojnásobku šířky proximální 1/3 třetího 
žebra

≥ 20 % ≥ 16 % ≥ 10 %



Etiopatogeneze

❖ Tracheální kolaps je charakterizován dynamickou redukcí tracheálního 
lumen v závislosti na respirační fázi, způsobenou nedostatečnou rigiditou 
tracheálních prstenců

❖ Stupeň a lokalizace tracheálního kolapsu je variabilní, avšak typicky se 
objevuje v kaudálním krčním regionu, v blízkosti tracheální bifurkace nebo 
v obou segmentech

❖ Během nádechu se intrapleurální tlak stává více negativní a vede k poklesu 
intraluminálního tlaku dýchacích cest, atmosférický tlak tak převyšuje tlak 
dýchacích cest v cervikálním regionu, což spolu s nedostatečnou pevností 
tracheální chrupavky vede ke kolapsu krční části trachey

❖ Při výdechu se intrapleurální tlak stává pozitivní a překračuje tlak v 
intrathorakálních dýchacích cestách, což vede při chondromalatických
změnách ke kolapsu hrudní části trachey



Predispoziční faktory

• Tracheální a bronchiální chondromalacie a kolaps je často pozorován u psů 
středního a staršího věku, u koček bývá zjišťován velice zřídka

• Zvýšená prevalence byla prokázána u malých a toy plemen (yorkšírský
teriér, pudl, čivava, pomeranian),

• K predisponujícím faktorům patří také opakované infekce dýchacího 
systému, obezita a obstrukční onemocnění horních dýchacích cest 
(laryngeální paralýza, prodloužené měkké patro, everze laryngeálních
váčků)



RTG příznaky

1. Kolaps průdušnice
2. Může být přítomno kompenzační zvětšení pravé části srdce nebo cor

pulmonale
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RTG příznaky

3. Dynamika tracheálního kolapsu během inspiria a exspiria (záchyt 
kolapsu trachey při RTG vyšetření se udává cca 60%)

Inspirium Exspirium



Další RTG nálezy

• Při skyline projekci na apertura thoracis cranialis může mít trachea na 
průřezu tvar oploštěného kruhu nebo tvar půlměsíce 

• U dorsálního okraje trachey může být pozorována ztráta detailu, kvůli 
zánětu a exsudaci

• Vizualizace zdvojené dorsální stěny trachey na RTG snímku může být 
způsobená šikmou polohou nebo jejím oploštěním, ventrální tracheální 
okraj zůstává dobře definovaný 

• Bronchiální plicní vzor až bronchiektázie



Variabilita nálezu



• Zvýšená opacita průdušnice může být způsobená superpozicí esofagu, 
musculus longus coli nebo intraluminální přítomností cizího materiálu, což 
může imitovat zúžení průdušnice

Imitace tracheálního kolapsu



Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/vru.12276
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