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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, stafordšírský bullteriér, samec, nekastrovaný, 16 let

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Strangurie, dysurie, polakisurie, bolestivost močového měchýře při 

abdominální palpaci, proteinurie, hematurie, pozitivní bakteriální kultivace 
moči

Další možné klinické příznaky:
• Apatie, zvracení

Dif. Dg.: 
❖ Cystitis
❖ Emfyzematózní cystitis
❖ Nefritis
❖ Pyelonefritis
❖ Prostatopatie



Anatomie močového měchýře 

A. LL projekce B. VD projekce, L = játra, S = žaludek, RK = pravá ledvina, LK = levá ledvina,
Sp = slezina, SI = tenké střevo, C = cékum, AC = colon ascendens, TC = colon transversum,
DC = colon descendens, UB = močový měchýř, V = vertex, Co = corpus, Ce = cervix

• Anatomicky je močový měchýř členěn na vertex, corpus a cervix
• Velikost a uložení se mění v závislosti na jeho naplnění (prázdný močový 

měchýř je kontrahovaný a může být umístěn v pánevním kanálu)
• Močový měchýř koček je uložen více kraniálně, u fen může být 

oválnějšího tvaru než u psů 

Co

Ce

Převzato z Radiography of the dog and cat: Guide to Making and Interpreting Radiographs



Etiopatogeneze

❖ Emfyzematózní cystitida je charakterizována akumulací plynu v lumen 
močového měchýře nebo v jeho stěně

❖ Nejčastěji vzniká jako následek bakteriální infekce (Escherichia coli, Proteus 
miriabilis, Aerobacter aerogenes, Clostridium sp.)

❖ Tyto mikroorganismy fermentují glukózu a albumin a způsobují tak 
produkci H2 a CO2 v močovém traktu

❖ Přítomnost plynu v močovém ústrojí je dále možná následkem traumatu, 
přítomností píštěle s GIT/genitálním ústrojím nebo iatrogenně po 
předchozí katetrizaci/cystocentéze



• Predisponovaní jsou jedinci s vysokou koncentrací glukózy v moči při 
diabetes mellitus

• U nediabetických pacientů jsou případy emfyzematózní cystitidy 
asociovány s dlouhodobou terapií kortikoidy, chronickou rekurentní infekcí 
močového systému a chronickou primární renální glykosurií

• Vliv pohlaví na výskyt emfyzematózní cystitidy u psů a koček nebyl popsán

Predispoziční faktory



RTG příznaky

1. Přítomnost plynu ve stěně močového měchýře se jeví jako nespojité bubliny 
opacity plynu v oblasti močového měchýře 
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Další RTG nálezy

• Hepatomegalie (diabetes mellitus)

• Ledviny mohou být zvětšené

• Plyn se může šířit stěnou močového měchýře do přilehlých vazů a 
perivesikulárního tuku



Sonografické vyšetření

• Senzitivnější metoda pro detekci malého množství plynu v raných stádiích 

2. Multifokální, nepravidelné, hyperechogenní rozhraní ve ventrální stěně 
močového měchýře

3. Multipní reverberační artefakty, odpovídající přítomnosti plynu ve stěně 
močového měchýře 
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Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1740-
8261.2005.00112.x



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4790229/

Odkazy pro další studium
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