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Zoznam skratiek

ACTH Adrenokortikotropný hormón 
AFP Alfa-fetoproteín
ALT Alanínaminotransferáza
AMH Anti-Müller hormón
AP, ALP Alkalická fosfatáza
AST Aspartátaminotransferáza
TH Telesná hmotnosť
CEA Karcinoembryonálny antigén
CK Kreatínkináza
CLIA Chemiluminiscenčná assay
CPSE Canine prostate specific arginine esterase
eCG Equinný choriový gonadotropín – predtým PMSG = MIP test
EIA Enzymatická immunoassay
ELISA Enzýmová immunosorbentná assay
fT4 Voľný tyroxín
FSH Folikulostimulačný hormón
GGT Gama-glutamyltransferáza
GH Rastový hormón, STH
GI Gastrointestinálny
GnRH Gonadotropin-releasing hormone 
hCG Humánny choriový gonadotropín
HPLC Vysoko účinná kvapalinová chromatografia
ICA Imunochromatografia
IGF Insulin-like growth factor 1, somatomedín 
iPTH Intaktný parathormón
LCMS Kvapalinová chromatografia – hmotnostná spektrometria
LH Luteinizačný hormón
MIP Imunologický test gravidity kobýl 
NSAIDs Nesteroidné antiflogistiká
PAG Pregnancy-associated glycoprotein 
PMSG  Pregnant mare serum gonadotropin 
PRL Prolaktín
pro-BNP B-typ natriuretický peptid 
PTH Parathormón
PTH-rP Parathormón-related protein 
RIA Rádioimmunoassay
SG Špecifická hmotnosť
T3 Trijódtyronín
T4 Tyroxín
TGAA Autoprotilátky proti tyreoglobulínu 
TRH Thyrotropin releasing hormone
TSH Tyreotropný hormón
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Endokrinológia
Endokrinológia je veda o endokrinnom systéme. Hormóny 
secernované rôznymi endokrinnými žľazami sú uvoľňované 
do krvného obehu, kde regulujú metabolizmus a veľa ďalších 
procesov ako trávenie, rozmnožovanie, rovnováhu elektrolytov 
a rast.
Endokrinologické laboratórne testovanie zahŕňa detekciu 
a meranie hormónov, hormonálnych metabolitov ako metanefrín 
a normetanefrín, proteínov, ktoré môžu slúžiť ako tumorové 
markery, špecifických proteínov ako CPSE a klinickú  biochémiu. 

Imunoanalýzy – metódy a 
princípy
Imunoanalýzy sú založené na reakcii antigén – protilátka, 
čo zabezpečuje vysokú senzitivitu a špecifitu výsledkov. 
Najbežnejšími laboratórnymi metódami sú chemiluminiscenčná 
assay (CLIA), enzýmová imunosorbentná assay (ELISA), 
rádioimunoassay (RIA) a equilibrium dialýza, ktorá je špecifická 
pre testovanie fT4 a vyžaduje špeciálne spracovanie vzorky. 
Ďalšie metódy sú vysoko účinná kvapalinová chromatografia 
(HPLC) a kvapalinová chromatografia – hmotnostná 
spektrometria (LCMS). HPLC a LCMS nie sú imunologické 
metódy. Tu je meranie priame, v komplexnom procese.

 Chemiluminiscenčná immunoassay (CLIA)

Princíp technológie pre moderné automatické endokrinologické 
analyzátory je založený na assay-špecifickej protilátke reagujúcej 
s analytom vo vzorke pacienta. Inkubácia prebieha za použitia 
reagentu označeného alkalickou fosfatázou. Výsledky sa merajú 
po pridaní luminogénneho substrátu stanovením emitovaného 
svetla. Táto metóda sa vyznačuje vysokou špecificitou. Je veľmi 
vhodná na meranie tyroidných a steroidných hormónov, inzulínu 
a niektorých nádorových markerov.

 Enzýmová imunosorbentná assay (ELISA)

ELISA je metóda so širokým využitím.
Realizuje sa na mikrotitračných platničkách s jamkami pokrytými 
antigénom a používa na detekciu buď primárne protilátky (priama 
metóda) alebo označené sekundárne protilátky (nepriama 
metóda). Pri tretej metóde, nazývanej sendvičová ELISA, je 
antigén naviazaný medzi dvoma protilátkami – protilátkou na dne 
jamky a detegujúcou protilátkou.
Všetky tri metódy používajú enzýmový substrát (chrenová 
peroxidáza, alkalická fosfatáza a pod.) na vyvolanie 
chromogénneho alebo fluorescenčného signálu.

 Rádioimmunoassay (RIA)

RIA bola prvá imunoassay vyvinutá v roku 1959. Za jej objav 
bola v roku 1977 udelená Nobelova cena za medicínu. Antigén je 
označený rádioaktívnou látkou ( jód-125 alebo trítium). Použitie 
tejto vysoko špecifickej analýzy je limitované cenou vybavenia 
a reagencií s osobitným zreteľom na bezpečnosť personálu a 
likvidáciu rádioaktívneho odpadu.

 Equilibrium dialýza

Všeobecne je považovaná za zlatý štandard pre stanovenie 
fT4 u psov, pretože nedochádza k interferencii cirkulujúcimi 
protilátkami proti tyroidným hormónom (Boretti FS, 2018, 
Randolph JF et al., 2015). Táto metóda je časovo náročná 
a vyžaduje technické znalosti, ale umožňuje rozlíšenie medzi 
hypotyreózou a euthyroid sick syndrómom (pozri hypotyreóza).  
Štúdia z roku 2010 však ukazuje, že pravdepodobnosť 
interferencie s TGAA, ktorá vedie k falošnému zvýšeniu 
koncentrácie T4 v teste T4, sa zdá byť nízka (Piechotta M et al, 
2010; Yue B et al 2008).

 Vysoko účinná kvapalinová
 chromatografia (HPLC)

Technika automatizovanej stĺpcovej chromatografie sa používa 
na identifikáciu, kvantifikáciu a separáciu molekúl, ktoré sú 
predmetom záujmu. 
HPLC má široké spektrum využitia v klinickom výskume 
aj rutinnej klinickej analýze, ako monitoring hladiny liečiv 
a stanovenie hladiny sérotonínu. Vďaka HPLC je možné 
odlíšenie vysoko príbuzných molekúl pri vyšetrovaní 
vrodených metabolických porúch alebo ochorení (napr. 
glykovaný hemoglobín, vrátane formy F, S a C v súvislosti 
s hemoglobinopatiami). 

 Kvapalinová chromatografia –  
 hmotnostná spektrometria  (LCMS)

LCMS je senzitívna a vysoko špecifická technika široko rozšírená 
vo výskume proteomiky a metabolomiky. Vzorky sú najprv 
separované v LC stĺpci pomocou elúcie. Potom môže byť použitá 
hmotnostná spektrometria na ďalšiu separáciu a ionizáciu 
koeluentov podľa pomeru hmotnosť/náboj.

 Kontrola kvality

Všetky naše analýzy prebiehajú spoľahlivými a štandardizovanými 
postupmi. Denné kontrolné vzorky zabezpečujú neustály dohľad 
nad výkonom prístrojov. Zúčastňujeme sa tiež na externých 
kontrolách kvality pre veterinárnu endokrinológiu. 
Ak sa výsledky určitej vzorky odchyľujú o určité percento od 
našich predtým definovaných limitov, prijmeme vhodné opatrenia 
v súlade so smernicami, ktoré sú založené na štatistických 
postupoch.
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Testovanie  
endokrinných porúch
Najdôležitejšie žľazy a ich hormóny vo veterinárnej medicíne sú 
štítna žľaza (T3, T4), prištítne telieska (PTH), hypofýza (ACTH, LH, 
TSH), nadobličky (aldosterón, kortizol, androstendion), pohlavné 
žľazy (progesterón, AMH, estradiol, testosterón a endokrinný 
pankreas (inzulín).
Ďalšie testované hormóny sú hormóny špecifické pre graviditu 
estrónsulfát (kôň, somár), eCG (kôň, somár), relaxín (pes, mačka) 
a PAG, erytropoetín, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek 
a kardiálny pro-BNP.  
Dôkaz a meranie nádorových markerov (inhibín B, normetanefrín/
metanefrín, AMH, CPSE, PTH-rP), neurotransmiterov (sérotonín), 
protilátok ako TGAA a T4- a T3-autoprotilátok je takisto súčasťou 
diagnostického procesu hormonálnych dysfunkcií.

 Dôležité endokrinologické mechanizmy

Negatívna spätná väzba: Najčastejší typ kontroly spätnou 
väzbou. Akonáhle secernovaný hormón v dostatočnom množstve 
pôsobí na cieľové tkanivo, produkcia hormónu sa zastavuje. 
Klasickými príkladmi sú regulácia koncentrácií kortizolu 
a tyroidných hormónov. Thyrotropin releasing hormone (TRH) 
stimuluje syntézu a sekréciu TSH. TSH stimuluje sekréciu T3 a T4 
zo štítnej žľazy. Pri prekročení určitej hranice koncentrácie, T4 
inhibuje sekréciu TRH a TSH. Tento viacúrovňový mechanizmus 
je dôležitý na to, aby umožnil vplyvy iných systémov. Kortizol 
inhibuje sekréciu TSH a konverziu T4 na T3. Avšak nielen 
koncentrácie hormónov majú negatívny efekt. Metabolity 
a substráty môžu mať tiež priamy vplyv na koncentráciu 
hormónov. Znížená koncentrácia kyslíka v krvi vedie k uvoľneniu 
erytropoetínu  v obličkách, a tým k zvýšenej tvorbe a uvoľňovaniu 
erytrocytov z kostnej drene. Pri dostatočnom zásobení kyslíkom 
hladina erytropoetínu v krvi opäť klesá.

Pozitívna spätná väzba je menej obvyklá. Secernovaný hormón 
podporuje vlastnú sekréciu stimuláciou nadradeného centra.
Cicanie z mliečnej žľazy vedie k uvoľňovaniu prolaktínu 
v hypofýze, čo následne vedie k tvorbe mlieka. To vedie 
k zvýšenému cicaniu a opäť väčšej produkcii prolaktínu, čo 
následne vedie k väčšej laktácii. Tento cyklus sa ukončí, keď 
dôjde k zastaveniu cicania pri nasýtení. Hladina prolaktínu potom 
klesá a tvorba mlieka sa znižuje. Podobné je to s preovulačnou 
sekréciou estradiolu. Zvyšujúce sa koncentrácie LH a FSH 
podporujú sekréciu estradiolu v rozvíjajúcich sa folikuloch počas 
proestru. V tejto fáze cyklu estradiol stimuluje ďalšiu sekréciu 
LH a FSH. V závislosti od druhu, proces končí ovuláciou alebo 
predovulačným LH píkom.
Ďalší mechanizmus hormonálnej pozitívnej spätnej väzby 
môžeme nájsť počas pôrodu pri vzájomnom pôsobení kontrakcií 
a oxytocínu.

Štítna žľaza
Štítna žľaza pozostáva z dvoch lalokov, každý na jednej strane 
priedušnice. Hlavným typom buniek sú bunky folikulov, čiže 
tyreocyty, ktoré sú zodpovedné za tvorbu hormónov zaujímavých 
pre diagnostiku (T3, T4).
V spojivovom tkanive tyroidných folikulov parafolikulárne bunky 
(nazývané aj medulárne alebo C-bunky) produkujú hormón 
kalcitonín, zodpovedný za homeostázu vápnika (popri PTH). 

Ako materiály na testovanie sú vhodné sérum alebo heparínová 
plazma.

produkcia TRH v hypotalame

stimuluje

stimuluje

negatívna spätná väzba

Regulácia koncentrácie hormónov štítnej žľazy

produkcia TSH v adenohypofýze

produkcia T3 a T4 v štítnej žľaze
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 Hypotyreóza

Pes

Hypotyreóza je časté ochorenie psov. Spravidla sú postihnuté 
dospelé zvieratá, u ktorých je potrebné interpretovať spolu 
klinické symptómy a výsledky laboratórnych testov.
Hypotyreóza psov je často zapríčinená autoimunitnou 
lymfocytárnou tyreoiditídou. Asociované protilátky sú často 
detegovateľné už od veku 1,5 roka. Vtedy pacienti ešte nemajú 
žiadne klinické príznaky. Predpokladá sa, že musia byť zničené 
dve tretiny žľaznatého tkaniva, aby sa symptómy prejavili.
U psov by sa vždy mali zároveň merať T4 a TSH. T3 je menej 
presný a v diagnostike hodnotný len v niektorých prípadoch. 
Liečivá, o ktorých je známe, že ovplyvňujú funkciu štítnej žľazy, 
sú: glukokortikoidy, nesteroidné antiflogistiká, sulfonamidy, 
klomipramín a barbituráty. 

Diagnóza:
• Netyroidálne ochorenie (euthyroid sick syndróm): T4 znížený  
 a TSH v rámci referenčného intervalu alebo nízky
• Subklinická : T4 v rámci referenčného intervalu (euthyroid) a   
 TSH zvýšený; TGAA pozitívne alebo v norme
• Klinické ochorenie: T4 znížený a TSH zvýšený alebo   
 normálny + klinické príznaky

Problém s TSH 
Na rozdiel od ľudí a väčšiny ostatných druhov zvierat, nie je 
TSH u hypotyreóznych psov vždy zvýšený. Až do 38 % psov 
s hypotyreózou nevykazuje zvýšené hladiny TSH (Scott Moncrieff 
JC et al, 2008 and Peterson ME et al., 1997). Štúdie ukázali, že 
hoci je TSH na začiatku hypotyreózy zvýšený, ak je kapacita 
sekrécie štítnej žľazy perzistentne znížená, klesá späť do 
referenčného rozmedzia (Diaz-Espiñeira MM et al. 2008). Preto 
je diagnóza hypotyreózy u psov len pomocou jednoduchého 
merania TSH problematická.  

Funkčné testy
Na potvrdenie diagnózy hypotyreózy u psov boli popísané 
viaceré funkčné testy.

TSH stimulačný test
Tyreotropín – stimulačné testy s použitím bovinného TSH 
(bTSH) boli dlho považované za zlatý štandard v diagnostike 
hypotyreózy psov. Po stiahnutí medicínskeho bTSH z trhu sa 
objavil rekombinantný ľudský hormón stimulujúci štítnu žľazu 
(rhTSH) ako náhrada na rozlíšenie medzi hypotyreoidnými a 
eutyreoidnými psami (Daminet S et al., 2007). 

Priebeh testu
TSH stimulačný test
Stanovenie 2 x T4

• Prvý odber krvi = bazálna hladina
• Injekcia 75 – 150 µg/totto Thyrogen ® i. v.
• Druhý odber krvi za 6 h = stimulovaná hladina

 
Interpretácia
Eutyreot: post TSH hodnota T4 >2.2 µg/dl
Hypotyreot: post TSH hodnota <2.2 µg/dl   (Corsini A et al, 2020)

TRH stimulačný test u psa
Stanovenie 3 x fT4
Tento test predstavuje kompromis medzi jednotlivým stanovením 
T4, fT4 a TSH a TSH stimulačným testom. 

• Prvý odber krvi = bazálna hladina
• Injekcia Thyroliberin® i. v. (100 µg pre TH <3 kg, 200 µg 
 pre TH >3 kg)
• Druhý odber krvi po 90 min = 1. stimulovaná hladina
• Tretí odber krvi po 3 hodinách = 2. stimulovaná hladina

Interpretácia
• Eutyreot: aspoň 1 x >25 pmol/l
• Otázne: aspoň 1 x 20 - 25 pmol/l, ostatné vzorky <25 pmol/l
•  Hypotyreot: všetky vzorky <20 pmol/l

Stanovenie 2 x T4
Tento test predstavuje kompromis medzi jednotlivým stanovením 
T4, fT4 a TSH a TSH stimulačným testom. 

• Prvý odber krvi = bazálna hladina
• Injekcia Thyroliberin® i. v. (100 µg pre TH <3 kg, 200 µg  
 pre TH >3 kg)
• Druhý odber krvi po 4 hodinách = 1. stimulovaná hladina

Interpretácia
• Eutyreot: vzostup koncentrácie T4 aspoň o 0.5 µg/dl  na   
 aspoň 2.5 µg/dl
• Otázne: vzostup koncentrácie T4 o menej než 0.5 µg/dl na 
>2.5 µg/dl alebo o viac než 0.5 µg/dl ale na menej ako 2.5 µg/dl

Ďalšie testy
• fT4 znížený
• TGAA pozitívne

Testovanie fT4 pomocou equilibrium dialýzy je historicky 
považované za „zlatý štandard“.

TGAA testy sú špecifické pre vzorky psov, robíme ich pri 
podozrení na autoimunitnú lymfatickú tyreoiditídu. TGAA test 
sa používa aj pri uchovnení na identifikáciu psov s dedičným 
ochorením štítnej žľazy dlho pred objavením sa klinických 
príznakov.

Klinicko-patologické nálezy
• Anémia: mierna, normocytárna, normochrómna,    
 neregeneratívna
• Hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia
• Vzostup ALP, GGT, a CK
• Mierna hyponatrémia

Monitoring
Ak je psovi podávaná suplementačná liečba tyroidným 
hormónom, kontrola dávky prebieha meraním T4 4-6 hodín 
po podaní tabletky. U psov by mal byť zároveň meraný aj 
TSH. Koncentrácie TSH pod merateľným limitom signalizujú 
predávkovanie aj v prípade, že koncentrácia T4 je v referenčnom 
rozmedzí. 
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Mačka
Hypotyreóza mačiek je neobvyklá a jej prirodzený výskyt u 
mačiek je popisovaný veľmi zriedkavo. Najčastejšou formou je 
iatrogénna hypotyreóza po liečbe hypertyreózy rádioaktívnym 
jódom (131I), bilaterálnou tyreoidektómiou alebo antityreotikami. 
Diagnóza je komplikovanejšia pri súčasnom chronickom ochorení 
obličiek. 

Diagnóza
• Netyreoidálne ochorenie (euthyroid sick syndróm):  
 T4 znížený
• Klinické ochorenie: T4 znížený + klinické príznaky

Ďalšie testy
• TSH zvýšený
• Meranie TSH u mačiek je možné použiť pri diagnóze hypo- 
 tyreózy, ale iba spolu so stanovením koncentrácie T4.

Klinicko-patologické nálezy
• Anémia: mierna, normocytárna, normochrómna,    
 neregeneratívna 
• Hypercholesterolémia
• Zvýšená urea a kreatinín s renálnou azotémiou 

Monitoring
V prípade iatrogénnej hypotyreózy je výrazný pokles hodnôt 
T4 po liečbe rádiooaktívnym jódom (131 I) väčšinou prechodný. 
Konečnú diagnózu sa odporúča stanoviť až za 6 mesiacov.

Kôň
U žriebät bola popísaná kongenitálna hypotyreóza. U 
dospelých koní hladinu tyroidných hormónov ovplyvňuje liečba 
glukokortikoidmi, výživa, vek a pohyb.
Pre posúdenie funkcie štítnej žľazy u koní meriame T3 aj T4. 
Možné je aj stanovenie koncentrácie fT3 a fT4. U koní sa 
koncentrácia TSH rutinne nestanovuje. 

TRH stimulačný test kôň (2 x T4)
• Prvý odber krvi = bazálna hladina
• Injekcia Thyroliberin® 0.5 mg/pony až 1.0 mg/kôň  pomaly i. v.
• Druhý odber krvi po 4 hodinách = stimulovaná hladina.

Interpretácia: Eutyreot: dvoj- až trojnásobný vzostup po 4 
hodinách. Pri posudzovaní situácie so štítnou žľazou u koní je 
dôležité stanovenie jódu. 

Ostatné druhy domácich zvierat
U ostatných domácich cicavcov ako teľatá, jahňatá a ošípané, 
pozorujeme zníženú tyroidnú funkciu pri strume. Struma je ne-
neoplastické a nezápalové zväčšenie štítnej žľazy spôsobené 
deficitom jódu. Väčšina dospelých zvierat je eutyreoidných, 
klinické príznaky sa prejavujú u novonarodených mláďat.  

Exotické zvieratá
Prípady strumy z nedostatku jódu boli popísané u korytnačiek. 
U plazov je popísaných len niekoľko málo prípadov, ktoré sú 
založené na klinických príznakoch a histopatologickom vyšetrení. 
Drobné cicavce:  Hypotyreóza je u malých cicavcov zriedkavá, 
sú popísané prípady u morského prasaťa a škrečka. Klinické 
príznaky sa podobajú príznakom hypotyreóznych psov.

 Hypertyreóza

Pes
Hypertyreóza je u psov neobvyklá. Vyskytuje sa u dospelých 
zvierat a typicky je spojená s malignitou (karcinóm štítnej žľazy). 
Vzostup T4 je spravidla stredne výrazný. 

Mačka
Hypertyreóza je najčastejším endokrinným ochorením u mačiek. 
Vyskytuje sa u starších zvierat a typicky je spojená s benígnou 
hyperpláziou štítnej žľazy (adenóm).

Diagnóza
Výrazné zvýšenie koncentrácie T4 a nízke alebo nemerateľné 
koncentrácie TSH.

Ďalšie testy
• fT4 zvýšený
• TSH znížený

Klinicko-patologické nálezy
• Stresový leukogram: neutrofília s lymfopéniou
• Mierna erytrocytóza
• Krvný náter: prítomné Heinzove telieska a väčšie trombocyty 
• Zvýšené pečeňové parametre: ALT, AST, ALP
• Zvýšenie fosforu bez azotémie
• Zvýšenie koncentrácie troponínu I
• Zníženie fruktózamínov

Monitoring
stanovenie T4

Kôň
Hypertyreóza u koní je veľmi zriedkavá, môže sa objaviť 
v súvislosti s neopláziou alebo iatrogénnym podávaním vysokých 
dávok jódu.

Ostatné druhy domácich zvierat: experimentálne indukovaná

Exotické zvieratá: Popísaný jeden prípad u leguána zeleného, 
ktorý mal zvýšené hladiny T4 následkom adenómu (Hernandez-
Divers SJ, 2001). Jeden suspektný prípad u hada, ktorý reagoval 
na terapiu methimazolom.  

Drobné cicavce: Väčšina štúdií a referenčných rozmedzí sa 
vzťahuje na populácie domácich a laboratórnych morských 
prasiat. Dostupné sú štúdie o koncentráciách T4, T3, fT4 a fT3 
v krvi morčiat , ako aj o T3 supresnom teste.  
(Künzel F et al.,  2013).
Popísaný bol jeden prípad hypertyreózy u činčily  
(Fritsche et al, 2008).
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Prištítne telieska
V susedstve lalokov štítnej žľazy ležia dva páry prištítnych 
teliesok, ktoré tvoria parathormón (PTH). PTH je zodpovedný za 
metabolizmus vápnika a fosforu tým, že zvyšuje koncentráciu 
vápnika a znižuje koncentráciu fosfátu. 

Celkový vápnik verzus ionizovaný vápnik

Klasické biochemické profily zahŕňajú celkový vápnik, ktorý je 
zložený z voľného ionizovaného kalcia (50 %), kalcia naviazaného 
na proteíny (albumín) (40 %) a kalcia naviazaného na anióny (10 
%). Ionizovaný vápnik je biologicky aktívna forma, ktorá skutočne 
odráža status vápnika vo vzťahu k zdraviu a chorobe. Táto forma 
kalcia stimuluje alebo inhibuje sekréciu PTH, ako aj vitamínu D a 
kalcitonínu.
Z koncentrácie celkového vápnika sa hodnoty voľného 
ionizovaného vápnika nedajú odvodiť.  

Príprava vzorky
Celkový vápnik: sérum alebo heparínová plazma.
Ionizovaný vápnik: výlučne sérum. Nechajte vzorku vyzrážať a 
potom centrifugujte. Nesmie dôjsť ku kontaktu so vzduchom. 
Pri odbere sa používa striekačka s nasadenou ihlou, vákuové 
skúmavky a pod. Pri meraní v referenčnom laboratóriu je 
potrebné dodržiavať ich návod na odber vzorky. 
iPTH: Krv sa odoberá do chladenej skúmavky na sérum, 
centrifuguje sa hneď po vyzrážaní. Vzorka sa prenesie do 
chladenej čistej skúmavky, ihneď zmrazí a transportuje mrazená/
chladená. 
Vitamín D a 1,25-dihydroxycholecalciferol: chladené sérum bez 
ďalších špeciálnych predanalytických požiadaviek.

 Hypoparatyreóza

Hypoparatyreóza nie je u psov bežná. Avšak je potrebné brať ju 
do úvahy v diferenciálnej diagnostike u pacientov so svalovými 
kŕčmi z dôvodu hypokalcémie. U mačiek sa môže ochorenie 
rozvinúť po odstránení žliaz počas tyreoidektómie pri liečbe 
hypertyreózy. Krátkodobá hypoparatyreóza môže byť pozorovaná 

voľný ionizovaný vápnik

PTH sekrécia

fosfát

prištítne telieska

priamo: kosti a obličky
nepriamo: GI trakt cez vitamín D 

znížený zvýšený

stimuluje

stimuluje

inhibuje

inhibuje

Regulácia parathormónu

u pacientov s tumormi produkujúcimi PTH-rP potom,  
čo dôjde k odstráneniu týchto tumorov. Keďže prištítne telieska  
z dôvodu vysokej koncentrácie PTH-rP stratili svoju regulačnú 
funkciu, môže odstránenie tumoru viesť až k život ohrozujúcej 
hyperkalcémii.

Diagnóza
• iPTH znížený
• Hypokalcémia: ionizovaný a celkový vápnik znížený
• Hyperfosfatémia

Ďalšie testy
• Posúdenie funkcie obličiek: urea, kreatinín,  
 SDMA + vyšetrenie moču 
• Elektrolyty a minerály: sodík, draslík, chlorid, fosfát
• 1,25-Dihydroxycholecalciferol (kalcitriol) znížený

Keďže aj primárna hypoparatyreóza aj renálne zlyhanie sa 
prejavujú hypokalcémiou a hyperfosfatémiou, normálna hodnota 
PTH bude poukazovať na zlyhanie obličiek. Hypokalcémia pri 
renálnom zlyhaní je zväčša miernejšia a len zriedkakedy klinicky 
významná.

Klinicko-patologické nálezy
• Hyperfosfatémia
• Hypoalbuminémia

Monitoring: stanovenie vápnika (celkového a ionizovaného), 
fosfátu a 1,25 dihydroxycholekalciferolu (kalcitriolu), ak je pacient 
nasadený na suplementačnú liečbu.

Ostatné druhy domácich zvierat: Popísané prípady u koní sú 
zriedkavé a vždy sprevádzané hypomagneziémiou. 
U peripartálnych kráv znižujú kŕmne dávky s vysokým rozdielom 
katiónov a aniónov citlivosť tkanív na PTH. Metabolická alkalóza 
pozorovaná pri týchto diétach vedie k pseudohypoparatyreóze a 
hypokalcémii s mliečnou horúčkou.
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 Hyperparatyreóza

Hyperparatyreóza je väčšinou pozorovaná u psov a 
pravdepodobne dedičná u plemien keeshond a nemecký ovčiak 
(Thompson D, 2020 and Thompson KG, 1984), je spojená  
s hyperpláziou, adenómom alebo karcinómom prištítnych 
teliesok. U mačiek a morských prasiatok boli hlásené ojedinelé 
prípady.  (Brandão J et al, 2013).

Diagnóza
• PTH zvýšený alebo na hornej hranici
• Hyperkalcémia: zvýšený celkový a ionizovaný vápnik
• Hypofosfatémia (pokiaľ nie je prítomné zlyhanie obličiek)

U psov a mačiek je pri primárnej hyperparatyreóze ionizovaný 
vápnik vždy zvýšený, zatiaľ čo pri zlyhaní obličiek (renálna 
sekundárna hyperparatyreóza) <10 % psov má zvýšené hladiny 
ionizovaného vápnika.
Hyperkalcémia s hypofosfatémiou je častejším nálezom u koní  
s chronickým ochorením obličiek.

Ďalšie testy
• Posúdenie funkcie obličiek: urea, kreatinín,  
 SDMA + vyšetrenie moču
• Elektrolyty a minerály: sodík, draslík, chlorid, fosfát
• 1,25-Dihydroxycholecalciferol (kalcitriol) znížený
• Hyperadrenokorticizmus (Cushingova choroba) zvýši hladiny  
 PTH s normálnymi hladinami celkového a ionizovaného   
 vápnika (Mooney C et al., 2020)

Klinicko-patologické nálezy
• Hypofosfatémia (okrem azotemických prípadov)
• Hypoalbuminémia

Monitoring: Testovanie funkcie obličiek, hodnoty vápnika a 
1,25-dihydroxycholecalciferolu (kalcitriolu), ak je podávaná 
suplementačná terapia počas hypokalcemickej krízy.

Exotické zvieratá: U plazov vedie nedostatočná suplementácia 
vápnikom alebo vitamínom D3 k nutričnej sekundárnej 
hyperparatyreóze. Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy 
a klinických príznakov v neskorom štádiu ochorenia, pričom 
je charakteristický nízky pomer vápnik / fosfor. V diagnostike 
môže byť nápomocné aj meranie 1,25-dihydroxycholecalciferolu 
(kalcitriolu) a röntgen.
Aj u plazov môže mať chronické ochorenie obličiek za následok 
renálnu sekundárnu hyperparatyreózu s hypokalcémiou 
a hyperfosfatémiou.   
U korytnačky bol popísaný jeden prípad neoplázie zahŕňajúcej 
prištítne telieska. Hyperparatyóza z dôvodu adenómu prištítnej 
žľazy bola potvrdená histopatologicky (Frye FL, 1975).

Drobné cicavce: U morských prasiatok boli popísané dva 
prípady suspektnej fibróznej osteodystrofie z dôvodu sekundárnej 
nutričnej hyperparatyreózy. 

Hypofýza
Podmozgová žľaza, známa aj ako hypofýza, je rozdelená na 
dve funkčne odlišné časti: adenohypofýza (endokrinná časť) 
a neurohypofýza (neurotransmiterová časť). Najdôležitejšie 

hormóny produkované adenohypofýzou sú GH, PRL, TSH, FSH, 
LH a ACTH.
Spravidla je na testovanie potrebné sérum, prípadne heparínová 
plazma, zatiaľ čo niektoré hormóny (napr. endogénny ACTH) 
vyžadujú EDTA plazmu.

Nadobličky
Nadobličky sú lokalizované pred obličkami a pozostávajú z dvoch 
oddelených častí: drene a kôry. Endokrinologické stanovenia 
sa zameriavajú na hormóny kôry nadobličiek, hlavne kortizol, 
aldosterón, androstendión a 17-OH-progesterón. 

 Hypoadrenokorticizmus  
 (Addisonova choroba)

Hypoadrenokorticizmus je spôsobený nedostatkom 
glukokortikoidov aj mineralokortikoidov. Približne jeden 
z 500 psov je postihnutý Addisonovou chorobou. Väčšina 
dokumentovaných prípadov je pozorovaných u mladých sučiek. 
Predisponované plemená sú leonberger, veľký pudel, portugalský 
vodný pes a teriéry. U mačiek sa ochorenie vyskytuje zriedka. 
U koní boli popísané prípady iatrogénnej formy, ako aj 
hypoadrenokorticizmus s kritickým priebehom ochorenia.
Popísaný je aj prípad suspektného primárneho 
hypoadrenokorticizmu u 5-ročnej kravy plemena simentál 
(Lambacher B, 2015). 

Diagnóza
• ACTH stimulačný test:

Primárny hypoadrenokorticizmus: nízke hodnoty kortizolu u pre- 
aj post-ACTH vzoriek (≤ 20 ng/ml).
Sekundárny hypoadrenokorticizmus: nízky bazálny kortizol 
a mierna stimulácia po ACTH.

Metóda
Prvý odber krvi, sérum alebo heparínová plazma na stanovenie 
bazálneho kortizolu, vzorka označená ako „pred ACTH“. Aplikácia 
syntetického ACTH tetracosidu (Cosacthen®) 5 µg/kg tel. hm.

Druhý odber krvi 1 hodinu po podaní ACTH, sérum alebo 
heparínová plazma na stanovenie stimulačnej hladiny, vzorka 
označená ako „po ACTH“.
Upozornenie: Odoberajte obe vzorky pred podávaním liečiv, 
hlavne prednizónu a prednizolónu.

• Bazálny kortizol: hodnoty ≤ 20 ng/ml 
Bazálny kortizol má nízku špecifitu a mal by byť vždy 
stanovovaný v spojení s ACTH stimulačným testom.
• Endogénny ACTH: vysoké hodnoty ACTH pri primárnom  
hypoadrenokorticizme a nízke hodnoty ACTH pri sekundárnom 
hypoadrenokorticizme. 

Tento test sa používa na odlíšenie primárneho a sekundárneho 
hypoadrenokorticizmu. Primárny hypoadrenokorticizmus je 
najčastejšou príčinou insuficiencie nadobličiek u psov. Každý 42. 
pes diagnostikovaný s hypoadrenokorticizmom má sekundárnu 
formu ochorenia, pri ktorej zostáva produkcia mineralokortikoidov 
nepostihnutá.
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hypotalamus

adenohypofýza

ACTH

nadobličky

obličky

kortizol
(glukokortikoid)

**Estrogén má tiež mechanizmus pozitívnej spätnej väzby v krátkom časovom horizonte
na konci proestru, ktorý iniciuje preovulačný LH-pík.

aldosterón 
(mineralokortikoid)

testosterón 
(semenníky) 

estrogény*, 
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(vaječníky)

gonády
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stimuluje
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a negatívna spätná väzba

stimuluje

Regulačný okruh hormónov adenohypofýzy

Upozornenie:  Odber vzorky na stanovenie ACTH by mal byť 
spravený pred podaním glukokortikoidov. 

Metóda
Vzorka sa odoberá do chladenej EDTA skúmavky. Ihneď 
centrifugovať a preliať plazmu do chladenej čistej skúmavky a 
zmraziť. Vzorka sa skladuje a transportuje mrazená/chladená.

Ďalšie testy
• Koncentrácia aldosterónu: nízka pri primárnej Addisonovej   
chorobe
• Pomer kortizol / ACTH: >0.1 (Boretti FS et al, 2015)

Klinicko-patologické nálezy
• Hyponatrémia s hyperkalémiou
• Hypochlorémia
• Prerenálna azotémia (nízka špec. hmotnosť moču)
• Hyperfosfatémia
• Hyperkalcémia (celkový vápnik)
• Lymfocytóza
• Eozinofília
• Mierna, neregeneratívna anémia

Monitoring: Dlhodobá kontrola glukokortikoidov a 
mineralokortikoidov

 Hyperadrenokorticizmus (Cushingov syndróm) 

Hyperadrenokorticizmus je spôsobený nadmernou produkciou 
alebo podávaním glukokortikoidov. Je to najčastejšia endokrinná 
choroba psov, u mačiek sa prirodzene vyskytuje len zriedkavo.

Existujú dva hlavné typy ochorenia: hypofyzárny 
hyperadrenokorticizmus  (85 %) a adrenálny 
hyperadrenokorticizmus (závislý od nadobličiek, 15 %).

Dôkaz hyperadrenokorticizmu nie je vždy jednoduchý. Pokiaľ 
sú prítomné klinické príznaky a jeden skríningový test vyjde 
negatívne, vždy by mal nasledovať alternatívny skríningový test 
(napr. po negatívnom LDDS teste spraviť ešte ACTH stimulačný 
test).

Pes

Typické príznaky psa trpiaceho Cushingovou chorobou

Diagnóza
• Test s nízkou dávkou dexametazónu (LDDS, dexametazón   
 skríningový test): meranie hladín kortizolu 0, 4, 8 hodín po   
 podaní dexametazónu 

Metóda
Prvý odber krvi (sérum alebo heparínová plazma) na stanovenie 
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Hypofyzárny hyperadrenokorticizmus (escape  pattern)
0-hod. vzorka: normálne hodnoty kortizolu 
4-hod. vzorka: kompletná supresia
8-hod. vzorka: bez supresie („escape“ supresia)

Obrázok 3: Prípad hypofyzárneho hyperadrenokorticizmu (červená čiara)  
v porovnaní s negatívnym vzorom (šedá čiara)

Ďalšie možnosti výsledkov LDDS testu popísané v literatúre 
sú parciálna supresia (pozorovaná v 4-hod. aj v 8-hod. vzorke, 
zodpovedá hyperadrenokorticizmu) a inverzný vzor (zvýšená 
hodnota po 4 hodinách a kompletná supresia po 8 hodinách, má 
nízku špecifitu a môže sa vyskytnúť pri neadrenálnom ochorení.
LDDS je testom voľby pri skríníngu na hyperadrenokorticizmus. 
Má vysokú senzitivitu ale nižšiu špecifitu u psov s neadrenálnym 
ochorením. Iné chronické ochorenia, ktoré sú spojené 
s konštantne zvýšenou sekréciou kortizolu, napríklad diabetes 
mellitus, pankreatitída alebo enteropatia so stratou proteínov, 
môžu viesť nadmernou stimuláciou kôry nadobličiek k pseudo-
Cushingovi. U týchto pacientov nameriame supresné hladiny ako 
u hypofyzárnehoho Cushinga.

• ACTH stimulačný test 
Metóda
Prvý odber krvi, sérum alebo heparínová plazma na stanovenie 
bazálneho kortizolu, vzorka označená ako „pred ACTH“. Aplikácia 
syntetického ACTH tetracosidu (Cosacthen®) 5 µg/kg tel. hm.
Druhý odber krvi 1 hodinu po podaní ACTH, sérum alebo 
heparínová plazma na stanovenie stimulačnej hladiny, vzorka 
označená ako „po ACTH“.
Upozornenie: Odoberajte obe vzorky pred podávaním liečiv, 
hlavne prednizónu a prednizolónu

Obrázok 4: ACTH stimulačný test: interpretácia - intervaly

bazálnej hladiny kortizolu, označiť ako „0-hod.“, podať intra-
venózny roztok dexametazónu 0,01 mg/kg tel. hm.
Druhý odber krvi 4 hodiny po injekcii dexametazónu, označiť 
„4-hod.“. 

Tretí odber krvi 8 hodín po injekcii dexametazónu, označiť „8-
hod.“.

Interpretácia
0-hod. vzorka = bazálny kortizol
Supresia = kortizol < 10 ng/ml alebo < 50 % bazálnej hodnoty 
kortizolu
Bez supresie = kortizol >10 ng/ml alebo >50 % bazálnej hodnoty 
kortizolu

Zmena kortizolu medzi vzorkami 0 hod. a 8 hod. sa využíva na 
potvrdenie diagnózy, zatiaľ čo vzorka 4 hod (absolútna hodnota) 
je využiteľná pre rozlíšenie medzi Cushingom závislým na 
nadobličkách – hypofýze a pseudo-Cushingom.

Negatívny výsledok (úplná supresia) 
0-hod. vzorka: normálne hodnoty kortizolu 
4-hod. vzorka: kompletná supresia
8-hod. vzorka: kompletná supresia

Obrázok 1: Tri negatívne prípady hyperadrenokorticizmu s kompletnou 

supresiou pozorovanou vo vzorkách 4-hod. aj 8-hod.

Hyperadrenokorticizmus (bez supresie):
0-hod. vzorka: normálne hodnoty kortizolu 
4-hod. vzorka: bez supresie
8-hod. vzorka: bez supresie + klinické symptómy

Obrázok 2: Prípad pozitívneho hyperadrenokorticizmu (červená čiara)  
v porovnanís negatívnym vzorom (šedá čiara) 

Negatívny (kompletná supersia)
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Hyperadrenokorticizmus (bez supresie)
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Pred ACTH:  zdravé psy: 5 ng/ml až 65 ng/ml
Po ACTH: hyperadrenokorticizmus: >217 ng/ml + klinické   
 symptómy
 otázny (šedá zóna): 150 – 217 ng/ml
 iatrogénny:  <10 ng/ml zvážiť, zvlášť u mačiek

Upozornenie: Keď obidve hodnoty (pred a po ACTH) sú 
≤ 20ng/ml, poukazuje to na hypoadrenokorticizmus (pozri 
hypoadrenokorticizmus).
ACTH stimulačný test má vyššiu špecifitu a používa sa na 
potvrdenie diagnózy hyperadrenokorticizmu. Avšak, nie 
je možné odlíšenie medzi hypofyzárnym a adrenálnym 
hyperadrenokorticizmom.

• Pomer kortizol / kreatinín v moči (UCCR)
Stanovenie kvocientu kortizol/kreatinín v rannom moči je 
alternatívou bez invazívneho odberu vzoriek, ale je zaťažené 
nízkou špecifitou, pričom je potrebné brať do úvahy rozdiely 
podľa použitej metódy. Štúdie Laboklinu ukázali, že pri nastavení 
„cut of“ hodnoty kvocientu na 40 x106 dosiahneme senzitivitu 
a špecifitu približne 80 %. Ak je kvocient < 40 x106 vo vzorkách 
z dvoch po sebe nasledujúcich dní, hyperadrenokorticizmus je 
vysoko nepravdepodobný.   
Diferenciácia medzi adrenálnym a hypofyzárnym Cushingom je 
možná pri perorálnom podaní dexametazónu na 2. deň a odberu 
ďalšej vzorky moču na 3. deň.
Vyhodnotenie kvocientu z 3. dňa:
(Predpokladom je zvýšený kvocient z 1. a 2. dňa)
> 50 % strednej hodnoty prvých dvoch vzoriek poukazuje na 
tumor nadobličiek produkujúci kortizol. Je možná aj prítomnosť 
nesuprimovateľného hypofyzárneho Cushinga.  
 < 50 % strednej hodnoty prvých dvoch vzoriek poukazuje na 
hypofyzárnu formu Cushingovej choroby alebo na inú chorobu, 
ktorá vedie k zvýšenej sekrécii kortizolu (diabetes, stres, 
gastrointestinálne ochorenia, ochorenia so stratou proteínov).

Ďalšie testy
• Dexametazón supresný test s vysokou dávkou (HDDS): 
podobne ako LDDS test, ale s dávkou dexametazónu 0,1 mg/
kg tel. hm.
• Tento test sa používa na identifikáciu adrenálneho 
hyperadrenokorticizmu v prípadoch, že koncentrácia v LDDS 
teste po 4 hodinách neukazuje supresiu.
• Endogénny ACTH: nízke hodnoty u psov s nádormi 
nadobličiek, pri iatrogénnom hyperadrenokorticizme alebo 
centrálnom Morbus Addison.
• Tento test vyžaduje špeciálne podmienky odberu vzorky 
(pozri hypoadrenokorticizmus).
• 17 OH-hydroxyprogesterón: zvýšené hodnoty pri meraní 
vzorky po ACTH
• Androstendión: zvýšený
• Ostatné steroidné hormóny: estradiol, progesterón, 
testosterón (Monroe W et al., 2012)

Klinicko-patologické nálezy
• Zvýšená ALP a ALT
• Hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia
• Glukóza na hornej hranici alebo hyperglykémia
• Znížená urea

• Vyšetrenie moču: proteinúria, hypostenúria  ± infekcie   
 močového traktu 
• Stresový leukogram: neutrofília s lymfopéniou +   
 trombocytóza
• Krvný náter: zvýšené jadrové prekurzory erytrocytov
• Znížená funkcia tyroidey s nízkymi hodnotami T4  
 (euthyroid sick syndróm)
• Syndróm inzulínovej rezistencie so zlou kontrolou diabetu

Monitoring: U zvierat liečených trilostanom prebieha monitoring 
nasledovne: dve merania kortizolu pred podaním trilostanu 
v hodinovom rozostupe alebo dve merania kortizolu: jedno pred 
trilostanom a jedno 4 hodiny po podaní trilostanu; alebo ACTH 
stimulačný test (u pacientov bez klinického zlepšenia).
Nedávne klinické štúdie ukázali, že ACTH stimulačný test by mal 
byť robený čo najmenej často, pretože boli pozorované viaceré 
prípady adrenokortikálnej atrofie u psov následkom častého 
podávania tetracosidu (Pudney J et al, 1984). 

Mačka
Iatrogénny hyperadrenokorticizmus sa diagnostikuje ACTH 
stimulačným testom. Častým nálezom u postihnutých mačiek je 
hyperglykémia. LDDS test vyžaduje vyššiu dávku dexametazónu 
(0,1 mg/kg tel. hm.) ako u psov. 

Kôň
Hyperadrenokorticizmus u koní je známy ako „pituitary pars 
intermedia dysfunction (PPID)“. Pozorujeme ho u starších koní 
a je sprevádzaný atrofiou svalstva, poruchami výmeny srsti 
a metabolickým syndrómom.

• ACTH
Ukázalo sa, že stanovenie koncentrácie ACTH je u koní 
parametrom voľby.
Kvôli veľkým sezónnym rozdielom  je potrebné namerané 
hodnoty interpretovať v závislosti od ročného obdobia.
Interpretácia koncentrácie ACTH (na základe odporúčaní 
Endocrinology Group 2017):

Polovica novembra až polovica júla
fyziologické <30 pg/ml
hraničné 30 – 50 pg/ml
patologické >50 pg/ml
Polovica júla až polovica novembra
fyziologické <50 pg/ml
hraničné 50 – 100 pg/ml
patologické >100 pg/ml

Tieto hodnoty je potrebné brať ako orientačné: individuálne 
výkyvy môžu spôsobiť odchýlky. Pre správnu analýzu výsledkov 
je dôležité dodržiavanie preanalytických podmienok: skorá 
centrifugácia a odpipetovanie EDTA plazmy a chladenie vzoriek! 

Ďalšou možnosťou je urobenie TRH stimulačného testu.
• TRH stimulačný test u koňa (2 x ACTH)

        - Test s vysokou senzitivitou a špecifitou
        - Indikácia: keď výsledky stanovenia ACTH nekorelujú   
           s klinickým nálezom alebo sú nejednoznačné. 
        - Materiál: 2 x EP (centrifugovaná, chladená)
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    - Metóda
      • Prvý odber krvi = bazálna hodnota
      • Injekcia 1 mg TRH pomaly i. v.
      • Druhý odber krvi 10 minút po injekcii TRH = stimulovaná   
 hodnota
    - Interpretácia:
 fyziologické: 10 minút po stimulácii: <110 pg/ml;  
 hraničné otázne hodnoty: 110 – 220 pg/ml;
 pozitívne: >200 pg/ml
 Tieto hodnoty sa uplatňujú od polovice novembra do   
 polovice júla, test sa neodporúča robiť od polovice júla do   
 polovice novembra.

Exotické zvieratá: Hyperadrenokorticizmus pozorujeme 
u fretiek. Diagnóza je založená na klinických príznakoch 
a zvýšených hodnotách plazmatických androgénov (an-
drostendion), estradiolu a 17 OH-hydroxyprogesterónu.

Drobné cicavce: U potkanov je popísané ochorenie podobné 
Cushingovi s ACTH pozitívnymi nádormi hypofýzy. Existujú 
publikácie o hyperadrenokorticizme u morských prasiat. 
Diagnóza sa robí pomocou ACTH stimulačného testu. U morčiat 
je možné menej invazívne vyšetrenie vzoriek slín pri ACTH 
stimulačnom teste.

 Hypoaldosteronizmus

Nízke koncentrácie aldosterónu typicky pozorujeme pri 
hypoadrenokorticizme (Addisonovej chorobe), pri ktorom je 
prítomný súčasne nedostatok glukokortikoidov aj mineralo-
kortikoidov. 
Existuje správa o 13-ročnej sterilizovanej sučke jorkšír-
skeho teriéra, ktorej bol diagnostikovaný hyporeninemický 
hypoaldosteronizmus a vylúčený hypokortizolizmus, pretože jej 
boli namerané normálne hodnoty kortizolu bazálne aj po ACTH 
stimulácii (Kreissler JJ, 2011).

 Hyperaldosteronizmus (Connov syndróm)

Hlavný mineralokortikoid produkovaný v nadobličkách je 
aldosterón. Jeho cieľovým orgánom je oblička, ktorá aj reguluje 
jeho aktivitu. Naproti tomu kortizol (glukokortikoid), ktorý je tiež 
produkovaný kôrou nadobličiek, je riadený hypofýzou.
Aldosterón je súčasťou RAAS (systém renín-angiotenzín-
aldosterón) a podlieha preto ďalšiemu regulačnému okruhu, 
ktorý kontroluje jeho sekréciu. Aldosterón zohráva dôležitú 
úlohu v homeostáze elektrolytov a krvného tlaku, toho druhého 
prostredníctvom osi renín-angiotenzín. Jeho hlavnou úlohou je 
stimulovať renálnu tubulárnu reabsorbciu sodíka (a chloridu) 

a vylučovanie draslíka obličkami. Zvýšené koncentrácie draslíka 
v krvi môžu tiež nezávisle od osi renín-angiotenzín stimulovať 
sekréciu aldosterónu.
Hyperaldosteronizmus je častý u mačiek a príležitostne 
pozorovaný u psov. Príčinou je typicky benígna neoplázia alebo 
hyperplázia nadobličiek.
Štúdie na myšiach pomáhajú lepšie porozumieť 
hyperaldosteronizmu.

Diagnóza
• Aldosterón: koncentrácia zvýšená 

   Ďalšie testy:
• Renín: koncentrácia znížená

   Hladiny renínu sú nízke pri primárnom hyperaldosteronizme     
   a vysoké pri sekundárnom hyperaldosteronizme.

• Pomer aldosterón /renín je znížený. (Javadi S et al, 2006)

Klinicko-patologické nálezy
• Hypokalémia
• Hypernatrémia alebo normonatrémia
• Metabolická alkalóza
• Zvýšená urea a kreatinín

Monitoring: klinicky

Gonády
 Luteinizačný hormón (LH)

Meranie predovulačného zvýšenia LH bolo u psov a mačiek 
používané na určenie optimálneho času párenia samíc. 
V súčasnosti je test dostupný len pre slony.

 Progesterón

Optimálny čas pre párenie sučiek je možné určiť pomocou 
merania hladiny progesterónu v krvi. Ovulácii zodpovedajú 
hladiny progesterónu 4-10 ng/ml. Pokiaľ sú hladiny <4 ng/ml, 
odporúča sa opakované testovanie každý alebo každý druhý deň.
U sučiek je progesterón nevyhnutný pre udržanie gravidity. 
Hlavne u nemeckých ovčiakov nie je neobvyklým problémom 
insuficiencia žltého telieska. Meranie koncentrácie progesterónu 
od 30. dňa je dôležité pre skorú detekciu nedostatočnosti.

 Anti-Müller hormón (AMH)

Vysoko senzitívny marker pre diagnostiku nádorov buniek 
granulózy, kryptorchizmu a diferenciácie kastrovaný/intaktný 
u psov, mačiek a koní. Zvýšené hladiny AMH indikujú „ovarian 
remnant“ syndróm u psov a mačiek. V prípadoch podozrenia 
na syndróm zvyškového vaječníka je možné merať aj hladiny 
estrogénu a progesterónu, ale tie sú menej spoľahlivé.
Po aplikácii implantátu deslorelínacetátu (Suprelorin®) 
sa koncentrácia AMH u intaktných samcov výrazne zvyšuje, 
niekedy nad limit merania. Štúdie na sučkách a iných druhoch 
zvierat ešte prebiehajú. 
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Regulácia pohlavných hormónov

hypotalamus

hypotalamus (GnRH)

adenohypofýza

vaječník LH

estrogén (estradiol)

*Estrogén má aj krátkodobý mechanizmus pozitívnej spätnej väzby na konci proestru,
ktorý iniciuje predovulačný LH-pík.

nadobličky

testosterón
(semenníky)

estrogény*, progesterón
(vaječníky)

gonády

FSH, LH, prolaktín

GnRH

negatívna spätná väzba (estrogén a progesterón)

stimuluje

 Estradiol

Estrogény sa podieľajú na reprodukcii a pôrode. Z troch 
estrogénov je estradiol ten dominantný. Testuje sa v prípadoch 
porúch pohlavného cyklu (opakované merania), neoplázií ovárií, 
ovariálnych cýst a pri podozrení na nádor Sertolliho buniek. 
Permanentne zvýšené hladiny môžu viesť k trombocytopénii, 
anémii - pancytopénii z dôvodu supresie kostnej drene (pes, 
fretka).
Samce psov majú pri zvýšených hladinách (napr. pri niektorých 
nádoroch semenníkov) často syndróm feminizácie.

 Relaxín

Test sa robí od 25. dňa po koncepcii a slúži na potvrdenie 
gravidity alebo na odlíšenie gravidity a pseudogravidity. Kvôli 
nedostatku testov na trhu nie je rutinné testovanie v súčasnosti 
možné.

 Testosterón

Testovanie sa používa na odlíšenie kryptorchidov a kastrovaných 
samcov. Bazálne hladiny nie sú vždy spoľahlivé a je vhodné 
spraviť GnRH alebo hCG stimulačný test.

Metóda
1. odber krvi (sérum alebo heparínová plazma) na meranie 
bazálnej hladiny testosterónu, označenie „pred hCG“. Podanie 
injekcie 500 IE (pes) alebo 5000-10000 IE (kôň) hCG.
2. odber krvi za 1 hodinu (označiť „po hCG“) na meranie 
stimulovanej hladiny testosterónu.
Kryptorchidné samce vykazujú zvýšené hladiny pred aj po 
stimulácii, zatiaľ čo kastrované majú nízke hladiny.
Samce s nádorom Sertolliho buniek majú nízke až nemerateľne 
nízke hladiny testosterónu.

 Vaginálna cytológia

Vaginálna cytológia je nepriamy spôsob detekcie biologicky 
aktívnych koncentrácií estradiolu s použitím indexu rohovatenia.
Ukazuje priemerný nárast, a preto je nezávislý od fluktuácií 
sekrécie.

Index rohovatenia, korelácia s ovuláciou a LH-píkom
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Pankreas (endokrinný) 
Pankreas pozostáva z exokrinného pankreasu (sekrécia tráviacich 
enzýmov) a endokrinného pankreasu (sekrécia inzulínu, 
glukagónu, somatostatínu, polypeptidov).
Inzulín, najdôležitejší endokrinný pankreatický hormón, je 
produkovaný β bunkami Langerhansových ostrovčekov 
a metabolizovaný predovšetkým v pečeni. Jeho hlavnou úlohou je 
znižovanie hladín glukózy, mastných kyselín a aminokyselín a ich 
premena na skladovacie formy: glykogén, triglyceridy a proteíny. 
Regulácia inzulínu je daná koncentráciami glukózy v krvi. Zvýšené 
koncentrácie glukózy stimulujú syntézu a uvoľňovanie inzulínu.

 Hypoinzulinémia

Diabetes mellitus je bežnou endokrinopatiou u psov, ako aj 
u mačiek. Objavuje sa pri úplnom alebo čiastočnom deficite 
inzulínu. Najľahšie pozorovateľným klinickým príznakom je 
polyúria sprevádzaná polydypsiou. 
Diabetes sa vyskytuje u všetkých cicavcov. U plazov môže 
byť ťažké odlíšiť hyperglykémiu od skutočného diabetu. 
U laboratórnych zvierat je dokumentovaných mnoho 
experimentálnych modelov.
Diagnóza

• Perzistentná hyperglykémia (hodnoty glukózy po hladovke)

Ďalšie
• Analýza moču: glukozúria
• Fruktozamíny: zvýšené
• Glykovaný hemoglobín: zvýšený HbA1c je rutinne využívaný 
v humánnej medicíne na diagnostiku a kontrolu terapie 
diabetes mellitus. Kvôli dlhému polčasu rozpadu je vo 
veterinárnej medicíne používaný len na vedecké účely.

Klinicko-patologické nálezy
• Hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia
• Zvýšenie ALP a ALT
• Ketoacidóza (analýza moču a klinická biochémia)
• Hyperosmolárny syndróm
• Proteinúria
• Infekcie močového traktu
• Očné choroby (katarakta)
• Felinná diabetická neuropatia

Monitoring
Fruktozamíny: dlhodobý monitoring glukózy 
Glukóza: denný profil 

 Hyperinzulinémia

Sekrécia vysokých hladín inzulínu sa objavuje v prípade 
postihnutia pankreasu funkčnou neopláziou – inzulinómom alebo 
hyperpláziou buniek ostrovčekov. V oboch prípadoch dochádza 
k nadmernej tvorbe inzulínu s následnou hypoglykémiou.
Inzulinóm je zriedkavá diagnóza u malých aj veľkých domácich 
zvierat ako psy, mačky, kone, dobytok, morské prasiatka a fretky.
Popísaný je jeden prípad u plaza (Varanus exanthematicus).

Diagnóza
• Inzulín: horná hranica referenčného rozmedzia alebo zvýšený
• Glukóza: znížená

Ďalšie testy
• Fruktozamíny: znížené
• Pomer: inzulín/glukóza

Pes/mačka:
• Pomer inzulín/glukóza 
fyziologický: (inzulín (µU/ml) x 100)/glukóza (mg/dl) = <52
• AIGR (amended insulin:glucose ratio) 
fyziologický: (inzulín (µU/ml) x 100)/(glukóza (mg/dl) - 30) = 
<30

Equinný metabolický syndróm (EMS)
EMS vedie k poruche metabolizmu tukov a uhľohydrátov 
s inzulínovou rezistenciou. Zvýšená sekrécia inzulínu (sčasti) 
kompenzuje znížený účinok inzulínu. Kone s inzulínovou 
rezistenciou majú preto výrazne zvýšené hladiny inzulínu (po 
hladovke). Zároveň je hladina glukózy po hladovke fyziologická 
(kompenzovaná) alebo zvýšená (nekompenzovaná). Ďalšie testy: 
glukózový stresový test, kombinovaný glukózovo inzulínový test 
a glukózový stresový test pri kŕmení. 
Súčasné meranie hladiny glukózy umožňuje vypočítať hodnoty 
pomeru inzulín/glukóza, RISQUI (reciprocal inverse square of 
insulin) – „inzulínovú senzitivitu“ a MIRG (modified insulin-to-
glucose ratio) – „funkcia ß-buniek (pankreas). 

Ďalšie hormóny
 Erytropoetín

Tento hormón je vylučovaný obličkami ako odpoveď na nízku 
hladinu kyslíka v tkanivách. Stimuluje tvorbu nových erytrocytov 
v kostnej dreni. Erytrocyty sa objavia v cirkulácii 5 dní po 
vzniku. Chronické ochorenie obličiek je spojené so zníženými 
hladinami erytropoetínu a normocytárnou normochrómnou 
neregeneratívnou anémiou.
Pokiaľ zároveň dochádza k deficitu železa, pozorujeme 
mikrocytárnu populáciu červených krviniek. 

Plantigrádny postoj pri diabetickej neuropatii u mačky
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Zvýšené hladiny erytropoetínu sú pozorované pri primárnej alebo 
sekundárnej erytrocytóze (polycytémia). 
ELISA test poskytne kvantitatívny výsledok, ktorý pomôže 
pri diagnostike anémie, erytrocytózy a monitorovaní liečby 
rekombinantným ľudským erytropoetínom. 

 IGF-1

Pozri tumorové markery

 Natriuretický peptid typ B (pro-BNP)

Tento biomarkerový hormón je syntetizovaný a vylučovaný 
myoendokrinnými bunkami, špecializovanými kardiomyocytmi 
tkaniva srdcového svalu (myokardu), a pôsobí ako srdcový 
hormón, ktorý sa uvoľňuje pri rozšírení komory, napr. nadmerným 
objemom plazmy a stimuluje natriurézu ako súčasť riadiaceho 
okruhu. BNP má tiež vazodilatačný účinok.
Vedie k uvoľneniu hladkého svalstva a tým k zníženiu „preloadu“ 
a „afterloadu“.
Preto sa vylučuje ako odpoveď na srdcové ochorenie, ako je 
kongestívne srdcové zlyhanie a dilatatívna kardiomyopatia. 
Zvyčajne sa používa na účely skríningu alebo na identifikáciu 
asymptomatických pacientov. Jeho hlavným účinkom je 
natriuréza a vazodilatácia. Zatiaľ neexistuje žiadny popis 
primárnej hyper- alebo hyposekrécie BNP.

 Sérotonín

Sérotonín je neurotransmiter produkovaný epifýzou a tiež vo 
vysokých koncentráciách enterochromafínovými bunkami črevnej 
sliznice.
Ovplyvňuje správanie, bolesť, apetít, kognitívne schopnosti a 
telesnú teplotu. Podieľa sa aj na mnohých procesoch v tele, ako 
sú: črevná motilita a zvracanie, zápal (granuly bazofilov a žírnych 
buniek) a vazokonstrikcia (granuly krvných doštičiek).
Pľúca inhibujú sérotonín vychytávaním do endotelových buniek.
U psov pozorujeme nízke hladiny sérotonínu v spojení 
s problémami so správaním (agresivita a separačná úzkosť). 
Liečbou voľby na zvýšenie hladín sérotonínu a nápravu správania 
psov je použitie selektívnych inhibítorov spätného vychytávania 
sérotonínu (napr. fluoxetín), triedy antidepresív na predpis.
Voľnopredajné lieky sú dostupné aj vo forme doplnkov 
5-hydroxytryptofánu. Ďalšie používané antidepresíva (ale nikdy 
nie kombinované!) sú tricyklické antidepresíva a inhibítory 
monoaminooxidázy.
U psov môžu vysoké hladiny sérotonínu v dôsledku vysokých 
dávok alebo iných liekových interakcií viesť k život ohrozujúcemu 
stavu nazývanému sérotonínový syndróm.
Hladiny sérotonínu v krvi sa môžu merať pomocou HPLC.

Nádorové markery 
Nádorové markery sú cirkulujúce proteíny používané na 
diagnostiku a monitorovanie neoplázií. Zvýšené hladiny 
pozorujeme aj pri nemalígnych procesoch. Výsledky je potrebné 
vyhodnocovať v súvislosti s inými diagnostickými testami 
(cytológia, histopatológia, zobrazovacia diagnostika).

 Alfa- fetoproteín (AFP)

AFP je glykoproteín, ktorý sa tvorí počas embryonálneho vývoja 
v tehotenstve v endodermálnom tkanive a v pečeni plodu 
a u dospelých najmä v nádorových bunkách pečene. Alfa-1 
fetoproteín je fetálny transportný proteín, ktorý primárne prenáša 
meď, nikel, mastné kyseliny a bilirubín vo fetálnej krvnej plazme.
Zvýšenie u psov pozorujeme pri benígnom ochorení pečene, 
hepatopatiách, nádoroch pečene a nádoroch zo zárodočných 
buniek semenníkov a vaječníkov.
K dispozícii sú referenčné rozmedzia pre psov. 
Počas gravidity sú hodnoty fyziologicky zvýšené.

 Anti-Müller hormón (AMH)

Pozri hormóny pohlavných žliaz

 Karcinoembryonálny antigén (CEA)

Karcinoembryonálny antigén je 180 kDa glykoproteín s 50 – 70 % 
obsahom uhľohydrátov. 
Fyziologicky sa CEA nachádza vo fetálnom gastrointestinálnom 
trakte a vo fetálnom sére. U dospelých sú malé množstvá 
produkované GI traktom, pankreasom a pečeňou.
Hodnoty sa zvyšujú v dôsledku nádorov tráviaceho traktu a 
mliečnych žliaz, ale aj v dôsledku zápalových procesov. Horný 
limit normy bol stanovený pre psov, mačky, hovädzí dobytok, 
ovce a kone.

 IGF-1

Inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1), tiež nazývaný 
somatomedín C (SM-C), je rastový faktor, ktorý je štrukturálne 
veľmi podobný inzulínu. Vylučuje sa hlavne pečeňou po stimulácii 
rastovým hormónom hypofýzy somatotropínom. Meria sa u psov 
a mačiek na diagnostiku nádorov produkujúcich rastový hormón. 
Tieto nádory sú čoraz častejšie diagnostikované u starších 
mačiek a klinicky sa prejavujú hlavne nekontrolovateľným 
diabetes mellitus a akromegáliou.
Meranie je užitočné aj pri rastovej nerovnováhe (mladé zvieratá), 
zmenách v štruktúre srsti (dospelé zvieratá) v dôsledku 
nedostatku rastového hormónu.
Jediná hodnota: len mierne znížená v prípade rastovej 
nerovnováhy; v prípade nejednoznačného výsledku by sa mal 
vykonať funkčný test (xylazínový stimulačný test/ STH stimulačný 
test).
Funkčné testy by sa mali vykonávať až po vylúčení iných 
hormonálnych príčin, pretože normálny rozsah a patologický 
rozsah sa prekrývajú.
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Metóda (pes, mačka)
• 1. odber krvi = bazálna hladina IGF-1
• Injekcia xylazínu (100 µg/kg) i. v.
• 2. odber krvi po 30 min = stimulovaná hodnota IGF-1

Interpretácia 
    Signifikantné zvýšenie očakávame

• pri nízkej bazálnej hladine o >2-násobok
• pri vysokej bazálnej hladine o >1.5-násobok.
•  U hovädzieho dobytka je IGF-1 ako laboratórny parameter 
vhodný na včasnú diagnostiku ovariálnych cýst a laminitídy.

 PTH-rP

PTH-rP je proteín, ktorý sa podobá parathormónu.
Hormón sa tvorí fyziologicky počas rastu a počas gravidity.
Zvýšenie PTH-rP je spojené s hyperkalcémiou voľného 
ionizovaného vápnika, čo je bežný paraneoplastický syndróm 
pozorovaný v prípadoch lymfómu (T buniek), adenokarcinómu 
análnych vačkov, hystiocytárneho sarkómu a tymómu.

 Normetanefrín/metanefrín

Metanefríny sú produkty metylácie katecholamínov adrenalínu, 
noradrenalínu a dopamínu.
Adrenalín a noradrenalín sa tvoria hlavne v dreni nadobličiek a 
metabolizujú sa na metanefrín alebo normetanefrín a čiastočne 
sa vylučujú nezmenené ako konjugáty v moči alebo sa ďalej 
metabolizujú na kyselinu vanil-mandľovú (VMS), ktorá sa potom 
tiež vylučuje močom.
Indikácia

• Stanovenie metanefrínu hrá kľúčovú úlohu v diagnostike 
feochromocytómov. Tieto nádory vznikajú z nadobličkového  
a extraadrenálneho chromafinného tkaniva. Dochádza  
k nadprodukcii katecholamínov (adrenalínu, noradrenalínu, 
dopamínu) a ich metabolitov metanefrínu a normetanefrínu. 
Stanovenie metanefrínov v plazme a moči má vyššiu 
diagnostickú senzitivitu a špecificitu ako meranie 
katecholamínov v moči a v plazme.

 Tymidínkináza

Tymidínkináza (TK) je enzým, ktorý premieňa deoxytymidín na 
deoxytymidínfosfát (dTMP), a preto je potrebný na tvorbu DNA. 
Predovšetkým bunky s vysokou rýchlosťou delenia produkujú 
zvýšené množstvo tohto enzýmu, takže následne je jeho 
koncentrácia mierou deliacej aktivity buniek. Pri diagnostike 
malígnych ochorení krvotvorného a lymfatického systému 
nameriame koncentrácie nad normou. TK je teda nádorový 
marker, ktorý môže poskytnúť informácie o progresii a prognóze 
ochorenia pri akútnej a chronickej leukémii, pri niektorých 
lymfómoch a pri mnohopočetnom myelóme.

 Sérotonín

Sérotonín je neurotransmiter produkovaný vo vysokých 
koncentráciách enterochromafínovými bunkami črevnej sliznice 
a epifýzou. V literatúre sú zriedkavé kazuistiky o neuroendokrinne 
aktívnych karcinoidoch u psov, ktoré vylučujú sérotonín vo 
vysokých koncentráciách. Gastrointestinálne karcinoidy u ľudí 
sú charakterizované pomalým rastom a občasnými metastázami. 
Príznaky opísané u ľudí sú hnačka, epizodické sčervenanie, 
bronchospazmus, cyanóza, teleangiektázia a kožné lézie. U 
psov boli hlásené prípady gastrointestinálnych, pečeňových a 
pľúcnych karcinoidov. Nasledujúce symptómy boli pozorované 
pri gastrointestinálnom karcinoide u psov: anémia, únava, 
anorexia, vracanie, občasné epizódy hnačky a črevné krvácanie 
(Sako a kol. 2003; Giles a kol. 1974). V lekárskej diagnostike u 
ľudí výrazne zvýšená koncentrácia sérotonínu v sére svedčí o 
gastrointestinálnom karcinoide.
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Test Informácia Materiál Metóda

17 OH-progesterón Môže sa merať dodatočne pri nejednoznačnom 
hyperadrenokorticizme, najmä u fretiek a psov. Je 
užitočný u psov klinicky podozrivých na M. Cushing, 
ale bez nerovnováhy kortizónu. Počas luteálnej fázy 
nachádzame značne vysoké koncentrácie. Odporúča 
sa ACTH stimulačný test so stanovením 17-OH-prog.

sérum ELISA

ACTH (endogénny) Test pre psa, mačku, koňa (iné druhy na vyžiadanie)
Diagnostická pomôcka pri podozrení na M. Cushing 
u koní, monitorovanie terapie antagonistami 
dopamínových receptorov.

EDTA plazma (po odbere 
rýchlo centrifugovať, preniesť 
plazmu a zmraziť)

CLIA

AFP Hepatopatie: žiadne alebo len mierne zvýšenie. Nádory 
pečene: mierne až významné zvýšenie. Hodnoty sú 
počas gravidity fyziologicky zvýšené. Kontrola terapie: 
V prípade predchádzajúceho pozitívneho nálezu 
by koncentrácia po terapii mala byť v štandardnom 
rozsahu. Kontroly recidív (polročné).

sérum CLIA

Aldosterón* Diagnóza hyperaldosteronizmu v dôsledku nádorov 
kôry nadobličiek.

EDTA plazma alebo sérum 
(chladené) 

RIA

AMH Vysoko citlivý marker pre diagnostiku nádorov buniek 
granulózy, kryptorchizmu, diferenciácie kastrovaný/
intaktný.

sérum (chladené) CLIA

Androstendión Používa sa na detekciu endokrinne aktívnej 
hyperplázie/neoplázie nadobličiek u psov a fretiek.

sérum (chladené) ELISA

CEA Nádorový marker.
Hodnoty sa zvyšujú v dôsledku nádorov 
gastrointestinálneho traktu a mliečnych žliaz, ale aj  
v dôsledku zápalových procesov.
Kontrola terapie: V prípade predchádzajúceho 
pozitívneho nálezu po chirurgickej a/alebo 
chemoterapii by mala byť koncentrácia v štandardnom 
rozsahu. Kontroly recidív (polročné).

sérum CLIA

Kortizol Jednotlivá hodnota má extrémne obmedzenú 
diagnostickú hodnotu. Tento test má nízku špecifitu 
a mal by sa vždy robiť v spojení s ACTH stimulačným 
testom. Funkčný LDDS test by sa mal robiť v závislosti 
od položenej klinickej otázky. Kortizol pred a po podaní 
dexametazónu.

sérum alebo heparínová 
plazma

CLIA

Kortizol v slinách Na vyžiadanie.
Špeciálne skúmavky k dispozícii.

sliny ELISA

Kortizol v moči Neinvazívna metóda skríningu hyperadrenokorticizmu 
bez stresu.

moč, prvý ranný moč CLIA

Ktoré testy sú dostupné?
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CPSE Na včasnú detekciu benígnej hyperplázie prostaty u 
psov.
Enzým CPSE je vylučovaný bunkami prostaty pod 
kontrolou pohlavných hormónov. V hyperplastických 
bunkách prostaty sa hladiny CPSE výrazne zvyšujú.

sérum alebo EDTA plazma al. 
heparínová plazma (po odbere 
rýchlo centrifugovať, preniesť 
plazmu a chladiť)

ELISA

Erytropoetín Používa sa na diagnostiku renálnej neregeneratívnej 
anémie a na potvrdenie alebo vylúčenie polycytémie.

sérum (chladené) CLIA

IGF-1 Užitočný pri rastovej nerovnováhe (mladé zvieratá), 
zmenách v štruktúre srsti, akromegálii (dospelé 
zvieratá), diabetes mellitus u mačiek rezistentnom na 
liečbu. 
Jediná hodnota: len mierne znížená v prípade 
nerovnováhy rastu; ak je výsledok nejednoznačný, mal 
by sa vykonať funkčný test (xylazínový stimulačný test). 
U hovädzieho dobytka je IGF-1 ako laboratórny 
parameter vhodný na včasnú diagnostiku ovariálnych 
cýst a laminitídy.

sérum (chladené) CLIA
ELISA

Inhibín B* Môže byť použitý na detekciu nádorov buniek 
granulózy u koní.
Stanovenie koncentrácie AMH je teraz preferované 
kvôli menším problémom s predanalytikou a lepšej 
dostupnosti, lepším možnostiam testovania.

sérum (chladené) RIA

Inzulín V prípade podozrenia na inzulinóm je koncentrácia 
inzulínu diagnosticky rozhodujúca len vtedy, ak je 
súčasne stanovená glukóza.
Pes/mačka: Stanovenie pomeru inzulín/glukóza alebo 
AIGR (upravený pomer inzulín/glukóza). Inzulín/
glukóza pomer < 52 alebo AIGR < 30 sa považujú za 
normálne. 12-hodinová hladovka pred odberom vzoriek. 
Meranie koncentrácie inzulínu a glukózy sa robí u koní 
na potvrdenie diagnózy EMS. 12-hodinové obmedzenie 
príjmu krmiva pred odberom vzoriek. 
Súčasné meranie hladiny glukózy umožňuje vypočítať 
hodnoty pomeru inzulín/glukóza, RISQI – „senzitivita 
na inzulín“ a modifikovaný pomer inzulínu a glukózy 
(MIRG) – „funkcia ß-buniek pankreasu“.

sérum (centrifugovať, sérum 
preniesť do druhej skúmavky 
a hneď schladiť)

CLIA

LH Používal sa na potvrdenie alebo vylúčenie ovariektómie 
u psov a mačiek.
Kvantitatívne stanovenie koncentrácie AMH nahradilo 
meranie LH v krvi.

Normetanefrín/
metanefrín*

Psy, ostatné druhy na vyžiadanie.
Diagnostika feochromocytómu

EDTA plazma (mrazená), moč 
(chladený, chránený pred 
svetlom, acidifikovaný HCl na 
pH = 2)

HPLC

Estradiol Test sa robí pri poruchách sexuálneho cyklu 
(opakované stanovenie), neopláziách vaječníkov, 
cystách na vaječníkoch, pri podozrení na nádor zo 
Sertoliho buniek.
Pes, mačka, králik, fretka, kôň, dobytok, iné druhy na 
požiadanie.

sérum ELISA
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Estrónsulfát kobyla: dôkaz intaktnej gravidity (od 110. dňa) žrebec: 
dôkaz kryptorchizmu kobyla 3 dni (krv), 7-10 dní (moč) 
žrebec/valach/kobyla somára: 7-10 dní

PAG Môže sa merať od 28. dňa po inseminácii na 
diagnostiku gravidity u kráv kôz, oviec.

sérum alebo heparínová 
plazma

ELISA

PMSG / eCG (MIP Test) Dôkaz gravidity u koní a somárov medzi 45. a 100. 
dňom. PMSG je možné detegovať ešte nejakú dobu 
po resorpcii alebo aborte, aj keď živý plod už nie je 
prítomný.

sérum alebo heparínová 
plazma

EIA

pro-BNP Koncentrácia BNP v sére závisí od zmien krvného 
tlaku v srdcovej komore. Parameter je vhodný 
ako skríningový test pre starších pacientov 
predisponovaných plemien (napr. doberman). 

EDTA plazma (chladená) ELISA

Progesterón Skorá gravidita (dobytok, kôň, ovca, koza):
potvrdenie koncepcie u koní a dobytka. Výpovednú 
hodnotu majú iba vzorky odobraté 18. a 19. deň po 
oplodnení. 
Sučka: Určenie času ovulácie, diagnostika 
nedostatočnosti corpus luteum (opakované 
stanovenia), hodnotenie funkcie corpus luteum.

sérum CLIA

PTH PTH (intaktný PTH) je nestabilný. Stanovenie sa 
používa na diagnostiku hyper- alebo hypoparatyreózy.
Súčasne by sa mali hodnotiť aj hladiny Ca a PO4.

sérum (centrifugovať, sérum 
preniesť do druhej skúmavky 
a hneď zmraziť)

CLIA

PTH-rP PTHrP je proteín, ktorý sa podobá parathormónu.
Hormón sa tvorí fyziologicky počas rastu a počas 
gravidity.
Patologicky ho vylučujú niektoré nádory.

EDTA plazma (chladená) RIA

Relaxín Hladiny relaxínu sa zvyšujú od 25. dňa po koncepcii 
(nemusí to byť deň párenia) a je možné ho použiť pre 
potvrdenie gravidity alebo na odlíšenie pseudogravidity 
a gravidity. V súčasnosti nie je dostupný komerčný test.

Sérotonín Súčasť diagnostiky porúch správania. Psy, ostatné 
druhy na opýtanie.

sérum (chladené alebo 
mrazené, chránené pred 
svetlom)

HPLC

T3 Doplnkový parameter v diagnostike hyper- 
a hypotyreózy. K periférnej premene T4 na T3 
dochádza len v prípade potreby a T3 je z tyroidey 
secernovaný len v malom množstve. Pri podozrení na 
protilátky proti T4. Kontrola terapie: ober krvi 3 hodiny 
po perorálnom podaní T3 preparátov.

sérum CLIA

fT3 T3 v sére je na 99,7 % reverzibilne viazaný na 
transportné proteíny. Hladiny fT3 korelujú so sekréciou 
T3 a metabolickou aktivitou. Meranie voľného T3 je 
indikované, keď zmeny v koncentrácii transportných 
proteínov pre T3 vedú k zmenám celkovej koncentrácie 
T3.

sérum CLIA

sér
(kobyla)

 faeces moč, ,um ELIS
RIA* /

 A
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T4 Pes: na diagnostiku hypotyreózy. Ako jediná hodnota 
má len obmedzený význam. Stanovenie by sa 
preto malo vždy vykonávať v spojení s fT4 a TSH. 
Alternatívne možno vykonať TRH stimulačný test.
Mačka: na diagnostiku hypertyreózy. Zvyčajne 
postačuje ako jediný parameter, v nejednoznačných 
prípadoch možno TSH stanoviť dodatočne. Kontrola 
terapie pes/mačka: odber krvi 4 hodiny po podaní 
tyroxínu (pes) resp. 3 týždne po začatí liečby (mačka). 
Kôň: Ak je podozrenie na hypotyreózu, odporúča sa 
súčasné stanovenie T4 a T3, prípadne sa môže vykonať 
TRH stimulačný test.

sérum alebo heparínová 
plazma

CLIA

fT4 fT4 je významne ovplyvnený aktuálnym stavom 
metabolizmu. 
Rovnako ako T4 je aj fT4 ovplyvnený inými 
ochoreniami.
Odporúča sa 10-hodinová hladovka pred odberom 
vzorky.

sérum CLIA

fT4 Dialýza* Vzorka musí byť bezprostredne po odbere až do 
centrifugácie chladená. Po odstredení je potrebné 
sérum prepipetovať do vychladenej skúmavky a ihneď 
zmraziť. Transport musí byť v podmienkach mrazenia.

sérum (mrazené), suchý ľad Equilibrium 
dialýza RIA

TGAA Na diagnostiku autoimunitnej tyroiditídy u psov.
Dôkaz protilátok proti tyreoglobulínu je tiež súčasťou 
profilu štítnej žľazy (pes).

sérum alebo EDTA plazma ELISA

T3 a T4 protilátky Zvýšené koncentrácie protilátok T3 a T4 nameriame 
najmä u psov s autoimunitnou tyroiditídou. Avšak 
neexistuje tu bezpodmienečná súvislosť. Stanovenie 
sa odporúča aj vtedy, ak sú namerané protichodné 
koncentrácie hormónov štítnej žľazy.

sérum ELISA

Testosterón Používa sa na kontrolu endokrinnej funkcie semenníkov 
u psov, mačiek a koní, diagnostiku nádorov vaječníkov 
u kobyly a na rozlíšenie medzi kryptorchidnými a 
kastrovanými samcami.
Zlatým štandardom pre diagnostiku kryptorchidov je 
hCG stimulačný test resp. AMH.

sérum alebo heparínová 
plazma

CLIA (kôň: 
ELISA)

Tymidínkináza Pes, mačka, morské prasa, kôň, ostatné druhy na 
opýtanie.

sérum (chladené) CLIA

 Transport, skladovanie a faktory narúšajúce analýzu

Preprava by mala prebiehať bezpečným spôsobom s dôrazom na zdravie a bezpečnosť personálu.
Väčšina bežných endokrinologických vzoriek vyžaduje buď sérum alebo heparinizovanú odberovú skúmavku. Sérum by sa malo nechať 
zraziť a vzorky séra aj plazmy by mali byť ideálne odstredené a prepipetované. Všetky vzorky by sa mali až do odoslania skladovať pri 
teplote 4 °C. Nevyhnutné je jasné označenie.
EDTA plazma je nevyhnutná pre nasledujúce testy: endogénny ACTH, normetanefrín/metanefrín, pro-BNP a PTH-rP. Interferenčné 
faktory ako lipémia, hemolýza a súčasná medikácia sa berú do úvahy v predanalytickej, analytickej aj postanalytickej fáze vyšetrenia. Na 
žiadanke by mala byť vždy uvedená anamnéza pacienta.
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