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3 věci, které je potřeba znát, abyste včas rozpoznali nádor v oblasti konečníku
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Určitě byste chtěli hned teď poznat ty 3 věci, které jsou tak důležité pro odhalení nádorů v oblasti zadečku.
Neznamená to ale, že to bude bez úsilí. Proto, abyste kapitolu o nádorech v oblasti konečníku u psa nebo kočky dobře ovládli, nestačí si přečíst
jen ty tři body, které níže v textu uvedu. Budete muset přečíst e-book celý, abyste mohli nádory opravdu včas odhalit. To ale hned zjistíte.
Nebudu Vás nijak napínat a půjdu rovnou k věci.
Takže 3 věci, které je třeba znát, abyste odhalili nádor v oblasti zadečku včas, jsou:
1) Znát struktury, které v této lokalitě podléhají nádorům.
2) Vědět, jakými příznaky se tyto nádory projevují.
3) Vědět, u kterých jedinců se tyto tumory vyskytují častěji.

Všechny 3 body Vám shrnu přehledně v tabulce na konci e-booku.
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Na těle zvířete i člověka budete asi těžko hledat tkáň, ze které by nemohl vzniknout nádor.
Jsou také typy tkání, které podléhají nádorovému růstu více nebo méně.
Tkáně, které se rychle se obnovují, např. buňky epitelu střev, buňky kostní dřeně nebo pohlavní buňky, jsou tkáně s potencionálně vyšším
rizikem výskytu chyby při dělení buněk a vzniku nádoru.
I buňky žlázového epitelu se vyznačují rychlejším metabolismem a rychlejší obměnou.
Nemůžeme ale jednoduše říct: Ten a ten orgán nebo ta a ta struktura je epitel střev, kostní dřeň, pohlavní žláza nebo jakákoli žláza a proto si
dejte pozor na nádor!
Vznik nádoru je daleko složitější proces vyžadující mnohem více faktorů, které na sebe musí navazovat, aby vzniknul nádor.
Faktem zůstává, že oblast kolem konečníku psa je oblast s častým výskytem tumorů, které vyrůstají ze žláz kolem konečníku.
Pokud chceme poznat nádory, které se zde vyskytují, musíme poznat, jaké žlázky vlastně v lokalitě konečníku nádorům podléhají. Začnu tedy
základním popisem těchto struktur u konečníku.
Nebojte se, nic složitého to nebude, vše jen s ohledem na naše téma. Většina informací se bude týkat psů, protože kočky těmito nádory
zpravidla netrpí. Proč tomu tak je se dočtete na str. 27 v kapitole věnující se jenom kočkám.
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Žlázy, které najdeme v oblasti konečníku psa.
V okolí konečníku se nacházejí žlázky přinejmenším dvojího druhu.
1. žlázky cirkumanální
2. žlázky análních váčků
1) Cirkumanální žlázky nebo tzv. perianání žlázky jsou lokalizovány v kůži
 v oblasti ocasu
 okolo konečníku,
 v oblasti perinea
(partie těla mezi zevními pohlavními orgány a řitním otvorem),
 v oblasti předkožky (samci),
 v oblasti pánevních končetin,
 i v oblasti trupu.

2) Anální váčky jsou 2 kožní slepé výdutě.
 Najdeme je z každé strany konečníku v pozici 4. a 8. hodiny.
pro názorné zobracení klikněte zde >>.
Z těchto popsaných žlázek a struktur (cirkumanální žlázky i anální váčky) se může vyvinout nádor. A velmi často se tak stává.
Nádory v těchto místech jsou jak benigního, tak maligního charakteru.
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1)

Benigní je nezhoubný nádor, který roste ohraničeně a metastázy nezakládá.
 Není nebezpečný

2)

Maligní je zhoubný nádor, který tvoří dceřiná ložiska (metastázy).
 Je nebezpečný

Každého z Vás asi napadne: „Jestliže se v oblasti konečníku mohou vytvářet nádory, jak takové nádory
vypadají a jak je poznám?
Všechny abnormální bulky, útvary, novotvary a masy vzbuzují obavy a každého zodpovědného chovatele zneklidní.
Jenomže to, že v této oblasti hmatáme bulky, které jsou navíc bolestivé, neznamená, že se jedná o nádor.
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Jak jsem znázornil na obrázku, psi (i kočky) mají v oblasti 4. a 8. hodiny kolem konečníku tzv. anální váčky. Jsou to váčky s obsahem žláz, které
do váčků produkují sekret, sloužící jako pachová identifikační značka ve zvířecím světě.
Je úplně běžné, že psi určitých plemen (kokršpaněl) poněkud více trpí na problémy se žlázkami. Jejich žlázy v kůži jsou uzpůsobeny k vyšší
produkci sekretu a tak tvoří více mazu. Stejné je to i se žlázami u řitního otvoru. Anální váčky se snadno plní sekretem a tím se také musí častěji
vyprazdňovat. K vyprázdnění by mělo docházet fyziologicky. Vždy, když pejsek kálí. Formovaný trus při průchodu konečníkem zatlačí i na anální
váčky a ty se mechanickou kompresí vyprázdní.
Trus však vždy není formovaný a v závislosti na stravě může být i řidší. Ten potom neumožní, aby se váček vyprázdnil. Když se tak stane
několikrát po sobě a navíc jde o plemeno s aktivnějšími žlázami, dojde pomalu k zahuštění sekretu, k dráždění a k zanícení těchto žlázek.
To pejska bolí a snaží si ulevit, drbe se, jezdí si po zadku „sáňkuje“, je citlivý na zadek.
Někdy dokonce dojde i k prasknutí takového váčku a odtoku nahromaděného sekretu nově vytvořenou píštělí skrze kůži ven.
Snaha o drbání si zadečku tzv.„sáňkování“, bolestivost, hmatatelné bulky v těchto místech, píštěle v kůži okolo zadečku, to tedy neznamená
ještě onkologický problém.
Bohužel to ale také neznamená, že nádor je vyloučen!
Zanícené anální váčky je nutné manuálně vyprazdňovat, vyplachovat, aplikovat do nich léčebné látky. To samozřejmě vyžaduje opakované
návštěvy veterináře.
Chci Vám popsat souvislosti, které se pojí s eventuelní možností, že by se mohlo jednat o tumor. A tyto okolnosti je potřeba znát, abychom
si mohli být jisti, že se nejedná o závažné onemocnění.
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Pojďme se nejprve podívat na nádorová onemocnění žlázek análních váčků a potom
na nádorová onemocnění cirkumanálních žláz.
Nádory análních váčků
Pokud v análních váčcích roste nádor, téměř vždy jde o maligní nádor (odborně nazýván adenokarcinom).

Benigní forma (adenom análních váčků), tedy nezhoubná forma se nevyskytuje!
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Popíšeme si tedy:

Maligní nádor (adenokarcinom) análních váčků


Vyskytuje se přibližně stejně často jak u fen, tak u psů. Dříve se uváděl spíše výskyt u samic, nicméně výzkumy v poledních dvou letech
ukazují přibližně stejný výskyt jak u samic, tak u samců.

 Vykytuje se v oblasti 4. a 8. hodiny kolem konečníku,
tedy tam, kde jsou uloženy anální váčky.
 Nádor není hormonálně závislý, to znamená, že není podněcován samčími hormony (testosteron) a samičími hormony
(estrogen).
To je důvod, proč ho nacházíme stejnou měrou u samců i u samic (fen).
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Věkový průměr postižených psů a fen s tímto onemocněním je 10 – 11 let.
 Jsou ale záznamy i u jedinců mladších 5 let.



Metastatický potenciál je velmi vysoký.
Co to znamená?
 Nádor velmi často metastazuje. Metastázy jsou tvořeny v 46% až 96%.
 Nejčastějším místem výskytu prvních metastáz jsou mízní uzliny, zajišťující drenáž krve (neboli jakousi čistící funkci) v této
pánevní oblasti.
 Metastázy, které putují do orgánů, postihují nejčastěji plíce, játra, slezinu, kosti, méně často pak srdce, ledviny, nadledvinky,
slinivku.



Vyskytuje se typické zvýšené pití a zvýšené močení.
To je způsobeno tím, že organismus reaguje na přítomnost poměrně agresivního nádoru. Nádor svým škodlivým působením vyplavuje do
krevního oběhu různé látky, které se podílejí na regulačních procesech zánětu, bujení a odumírání tkáně. Jedním z vlivů těchto
vyplavených látek při biologickém souboji (tělo versus nádorová tkáň) je zvýšení hladiny vápníku v krvi tzv. hyperkalcémie. Hyperkalcémie
negativním způsobem ovlivňuje činnost srdce a činnost ledvin.
Typickým projevem hyperkalcémie je zvýšené pití a zvýšené močení.
Tento příznak je jedním z příznaků tzv. paraneoplastického syndromu.
Paraneoplastický syndrom je jakýkoli příznak v těle, který souvisí s nádorem. Je to tedy příznak poškození těla v době, kdy organismus
bojuje s nádorovým neboli neoplastickým (nádorovým) procesem.
Paraneoplastické syndromy jsou u některých nádorů prvními příznaky nádorového procesu v těle a často jsou příčinou vážného ohrožení
života! Proto je tak důležité o nich vědět.
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Zbystřeme tedy, pokud máme
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pejska nebo fenu s bouličkou v pozici 4. a 8. hodiny kolem konečníku
je to starší jedinec
na pohlaví nezáleží
projevuje zvýšené pití a zvýšené močení

S čím tedy počítat při těchto příznacích, poukazujících na nádor análního váčku?

1. Aspirační biopsie tenkou jehlou a cytologické vyšetření.

2. USG břicha a RTG plic pro detekci případných metastáz.

3. Odběr a vyšetření krve

4. Chirurgický zákrok a histologické vyšetření útvaru
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Ad 1)
Tenkojehelná aspirace tzv. FNA (fine needle aspiration) je minimálně invazivní zákrok spočívající v zavedení tenké jehly do vyšetřované tkáně,
nasátí jeho obsahu do jehly a následné vyfouknutí obsahu z jehly na sklíčko. Ihned poté je sklíčko obarveno a vzorek nasátých buněk je vyšetřen
pod mikroskopem. Závěr z tohoto vyšetření je identifikace buněk tzn., z jaké tkáně pochází, určení patologického procesu (zánět, tumor) a
někdy i určení přímo příznaků malignity.
Ad 2)
Ultrazvukem je možné detekovat případné změny v orgánech, kam nejčastěji směřují případné metastázy. Proto se vždy při podezření na
maligní tumor análních váčků provádí minimálně ultrazvukové vyšetření mízních uzlin a jater a sleziny a popř. RTG plic. Negativní vyšetření
těchto orgánů sice nevyloučí případně rozeseté metastázy, ale abnormální nálezy v těchto mízních uzlinách nebo v orgánech nás můžou
informovat o celkovém zasažení organismu a od toho se také vyvíjí způsob léčby včetně prognózy.
Podívejte se, jaký je vidět ultrazvukem markantní rozdíl mezi normální mízní uzlinou (vlevo) a postiženou mízní uzlinu (vpravo). Takže jestli je u
Vašeho pejska nalezen nádor análních váčků, mízní uzliny je dobré nechat zkontrolovat.

velikost (zdravé) mízní uzliny je
0,59 x 2 cm
normální velikost
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velikost (postižené) mízní uzliny je
3,14 x 4,65 cm
zvětšená a
hypoechogenní - tmavá

Ad 3)
Odběr krve je nutný jednak pro
a) zjištění celkového klinického obrazu pacienta
b) vyloučení/potvrzení hyperkalcémie, při zjištění hyperkacémie je nutná další terapie infuzní léčbou a korekce hladiny vápníku (pro
obnovení správné činnosti srdce a ledvin)
c) slouží jako součást předoperačního vyšetření
Ad 4)
Samotný chirurgický zákrok spadá do kategorie onkologické chirurgie a je vždy řešen individuálně podle stavu pacienta. (Obecné informace
k onkologické chirurgii se dočtete v blogové části: https://janhnulik.cz/iv-dil-miniserialu-terapie-nadorovych-onemocneni/
Zhoubný (maligní) nádor (adenokarcinom) análních váčků je obvykle lokálně invazivní. To znamená, že v místě análního váčku velmi rychle
roste, zvětšuje se a dělá problémy. Kromě toho velmi rád metastazuje.
Doporučuje se agresivní chirurgická excize. Znamená to velmi široké vyříznutí nádoru společně s okolními tkáněmi zasahujícími někdy až
do konečníku včetně přilehlé perianální tkáně. Při vyříznutí pouhého nádoru bez přilehlých tkání je totiž míra návratu vysoká.
Spolu s nádorem se odstraňují i zvětšené mízní uzliny, zejména jsou-li příčinou obstrukce v pánevním kanálu nebo má-li pes hyperkalcémii.
Celý operační zákrok je dosti obtížný.
Radioterapie nebo chemoterapie se může použít jako léčba přídatná k chirurgii, ale také i jako samotná léčba.
(pro více informací k radioterapii navštivte stránku: https://janhnulik.cz/onkologie/radioterapie/
nebo https://janhnulik.cz/onkologie/radioterapie/radioterapie-analni-vacky/
Kompletní odstranění nádorů vede většinou k vymizení hyperkalcémie.
Naopak zase navrácení hyperkalcémie po terapii signalizuje opětovný návrat nádoru nebo metastázy.
Nález metastáz v plicích (RTG vyšetření) a primární tumor větší než 10 cm hovoří o nepříznivé situaci týkající se délky života pacienta.
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Co si tedy zapamatovat, abychom stav zachytili brzo a terapie byla co nejméně agresivní, nejúčinější a přitom nejlevnější?
1) Vnímat jakékoli obtíže a změny v oblasti análních váčků
(oblast 4. a 8. hodiny kolem konečníku).
2) Zbystřete zejména u starších jedinců.
3) Nerozlišujme, jestli je pacient fena nebo pes,
postiženi jsou psi i feny stejnou měrou.
4) Nádory análních váčků jsou téměř vždy maligní a metastazují.
5) Nutná vyšetření pro potvrzení tohoto nádoru:
 ultrazvuk
 cytologie
Na tato vyšetření se určitě ptejte svých veterinářů.
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Druhou skupinou nádorů v oblasti konečníku jsou nádory cirkumanálních žláz

Nádory cirkumanálních žláz (perianáních žláz)


Vyskytují se tam, kde se tyto žlázy nacházejí, tedy:







v oblasti ocasu
okolo konečníku,
v oblasti perinea (partie těla mezi zevními pohlavními orgány a řitním otvorem),
v oblasti předkožky (samci),
v oblasti pánevních končetin,
i v oblasti trupu.

Z těchto žláz mohou vznikat nádory

maligní i benigní
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