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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, labradorský retrívr, samec, nekastrovaný, 5 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Chronické hubnutí, intermitentní zvýšení tělesné teploty, nyní několik dní 

trvající neochota k pohybu, celková únava a apatie, chůze je toporná

Další možné klinické příznaky:
• Zažívací problémy, anémie, kulhání, úbytek svalové hmoty

Dif. Dg.:  Expanzilních kostních lézí

❖ Enchondrom, enchondromatóza

❖ Fibrózní dysplazie

❖ Osteochondrom

❖ Kostní cysty, kostní abscesy



Etiopatogeneze

❖ Multipní myelom, nebo též plasmocytární leukémie, je onkologické 
onemocnění hematopoetické tkáně

❖ Tumorózní masy mohou být detekovány v různých orgánech (játra, slezina, 
mízní uzliny, plíce, případně jiných) a v kostech, kde mohou být snadno 
detekovány při RTG vyšetření

❖ Detekováno bývá zvýšení počtu plasmatických buněk v nátěru kostní 
dřeně, monoklonální gamopatie, proteinurie (Bence-Jonesova bílkovina)

❖ Finální diagnóza může být potvrzena tenkojehelnou aspirací z kostních lézí



• Multipní myelom častěji postihuje starší dospělé jedince, přičemž častěji 
se vyskytuje u psů něž u koček

• Popsány byly případy i u jiných druhů zvířat (skot, kůň, prase, králík)

• Častěji se popisuje u psů něž u fen

Predispoziční faktory



RTG vyšetření

❖ Při RTG vyšetření detekujeme multipní lytické léze skeletu (dlouhé i ploché 
kosti) – tyto změny však nejsou patognomické

❖ V některých případech mohou být detekovány i patologické fraktury



RTG vyšetření

Patologické fraktury žeber 

Osteolytické léze v proc. spinosi



RTG vyšetření – variabilita nálezu



Imitace osteolytických lézí

• Trabekulární vzor u starších jedinců psů i koček (na RTG patrné zejména na 
obratli C2) nezaměňovat za osteolytické léze



Odkazy pro další studium
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=
GeneralSearch&qid=3&SID=C3xVTo9LtKxyxJJE89I&page=1&doc=4



Odkazy pro další studium

https://europepmc.org/abstract/med/3721983



Zdroje

Thrall DE (ed.). Textbook of veterinary diagnostic radiology. St. Luis, Misouri: 
Elsevier, 2018. ISBN 978-0-323-48247-9

Pennock P, Jonsson L, Olsson SE: Multiple myeloma in a dog. J Small Anim 
Pract 7: 343-349, 1966

Sung S, Lim S et al.: Atypical radiographic features of multiple myeloma in a 
dog: a case report. Vet Med 62: 522-526, 2017


