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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, neapolský mastin, samec, nekastrovaný, 1 rok a 4 měsíce

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Inkontinence přítomná od narození

Další možné klinické příznaky:
• Vaginitis následkem působení moči u fen, možná asymptomatologie u 

samců

Dif. Dg.: 
❖ Ektopický ureter
❖ Kongenitální hydroureter/hydronefróza
❖ Behaviorální inkontinence
❖ Infekce močového aparátu 
❖ Uretrokéle
❖ Inkompetence sfinkterového mechanismu



Etiopatogeneze

❖ Ektopický ureter je vrozenou anomálií, při které jeden nebo oba uretery 
neústí do močového měchýře ve správné anatomické pozici

❖ Postižený ureter může ústit do krčku močového měchýře, uretry, dělohy 
nebo vaginy

❖ Přítomnost ektopického ureteru může být asociována s jinými 
urogenitálními abnormalitami např. dilatace ureteru, hydronefróza, 
vestibulovaginální malformace, primární insuficience sfinkteru močové 
trubice a hypoplastický močový měchýř nebo ledvina 

Extramurální EU Intramurální EU

❖ Ureter vstupuje do stěny močového 
měchýře ve správné anatomické 
lokaci, ale neústí do oblasti trigona

❖ Typicky prochází submukózou stěny 
močového měchýře, případně 
pokračuje dále stěnou uretry

❖ Ureter kompletně obchází močový 
měchýř a vstupuje přímo do 
močové trubice

❖ Častěji se vyskytuje u koček než u 
psů



Predispoziční faktory

• Ektopické uretery byly častěji diagnostikovány u fen, nicméně se odhaduje, 
že značná část případů onemocnění není u samců rozpoznána

• Predispozice jsou popsány u plemene bulldog, fox teriér, novofundlandský 
pes, sibiřský husky, west highland white teriér, miniaturní a toy pudl, 
labradorský retrívr, zlatý retrívr, drsnosrstý foxteriér, soft coated wheaten
teriér



RTG příznaky

Nativní RTG Kontrastní RTG

• Nativní RTG snímky obvykle nejeví 
žádné patologické změny, uretery 
navíc nejsou dobře viditelné z 
důvodu jejich malé velikosti a 
shodné opacity okolních struktur

• Ledviny mohou být menší po 
prodělané pyelonefritidě nebo 
zvětšené v důsledku hydronefrózy

• Pokud jsou ektopické uretery 
přítomny bilaterálně, je močový 
měchýř obvykle menší velikosti 
(hypoplazie močového měchýře z 
důvodu neplnění funkce)

• Dočasná kaudální abdominální 
komprese zvyšuje náplň ureterů

• VD šikmé projekce eliminují 
superpozici struktur a usnadňují 
vizualizaci ureterů

• Může být přítomna hydronefróza s 
dilatací ledvinné pánvičky

• Uretery mohou být dilatované 
nebo mohou mít nepřímý průběh z 
důvodu zánětu, distální obstrukce 
(skriktury) nebo jiné ureterální
anomálie 

• Je uváděno, že senzitivita radiografie a sonografie je shodná (91%), v 
případě, že je sonografické vyšetření prováděno zkušeným lékařem



1. Dilatace ureteru

2. Retrográdní uretrogram může být použit pro potvrzení ústí ureteru do 
močové trubice a měl by být prováděn jako součást intravenózní urografie

RTG příznaky
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Fyziologický ureter
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RTG příznaky

3. Retrográdní vaginouretrografie, výrazná dilatace levého ureteru na šířku cca 5 
mm, vyústění do vaginy přibližně v úrovni arcus ischiadicus

4. Vyústění levého močovodu v močovém měchýři v porovnání s kontralaterálním 
ureterem více kaudálně (susp. ektopický urteter s vyústěním do močového 
měchýře)
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Další RTG nálezy

• Zmenšení močového měchýře (bilaterální ektopický ureter)
• Zvětšení velikosti ledvin 



5. Dilatace postiženého ureteru a ledvinné pánvičky z důvodu sekundární 
ascendentní ureteritis a pyelonefritis 

6. Vizualizace ústí ektopického ureteru do uretry v blízkosti krčku močového 
měchýře

Sonografické vyšetření

• Ultrasonografická diagnostika ektopického ureteru je možná, nicméně 
může být limitována intrapánevním uložením krčku močového měchýře

• Ve většině případů je indikována kontrastní studie k prokázání přesného
vyústění ureteru
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Pohyb sondy kaudálním směrem



CT vyšetření

Směr kaudálně

• Kontrastní CT vyšetření, vizualizace dilatace a ústí postiženého ureteru 
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