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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: 
• Fe, evropská, samice, kastrovaná, 5 let

Anamnéza a klinické příznaky:
• Hematurie, strangurie, polakisurie, dysurie, zvracení

Dif. Dg.: 
❖ Urolitiáza
❖ Pyelonefritida
❖ Obstrukce ureteru
❖ Ektopický ureter
❖ Karcinom močového měchýře
❖ Infekce močových cest (UTI) 



• U psů jsou ledviny fazolovitého tvaru, kraniální pól pravé 
ledviny se nachází v oblasti T13-L1, kraniální pól levé ledviny 
pak v oblasti L2-L4 

• Ledviny koček jsou relativně kratší, oválnější a více pohyblivé 
než u psů, pravá ledvina se nachází v oblasti L1-L4, levá v 
úrovni L2-L5

• Z každé ledviny vede ureter do močového měchýře

• Pozice a rozměry močového měchýře závisí na jeho náplni, za 
fyziologických podmínek by neměl přesahovat kraniálně před 
úroveň pupku

• Močový měchýř ústí v uretru, ta na rentgenologických 
snímcích obvykle není viditelná

Anatomie



artefakt bočních laloků

fyziologický vzhled močového měchýře

Anatomie



• Kalcium oxaláty se tvoří při nízkém pH (při konzumování 
acidifikujících krmiv, při konzumování převážně suché potravy, 
při vysoké koncentraci glukokortikoidů, při vyšším vylučování 
vápníku močí

• Kalcium fosfáty se samostatně vyskytují převážně při 
metabolických poruchách (primární hyperparathyreoidismus, 
renální tubulární acidóza, nadbytek vápníku a fosforu)

• Vznik cystinu souvisí s cystinurií, vrozenou poruchou 
metabolismu tubulární reabsorbce cystinu, ornithinu, lysinu, 
argininu; cystin se tvoří v kyselém pH moči

• Struvity se tvoří při vyšším pH a nadbytku fosforu, často 
doprovází infekci močových cest

Etiopatogeneze



• Ke vzniku urátů vede porucha přeměny kyseliny močové na 
allantoin, která má za následek zvýšení koncentrace kyseliny 
močové v krvi a v moči

• U pacientů s portosystémovým zkratem se mohou vyskytnout 
amonium uráty v důsledku zhoršené metabolické a 
detoxikační funkce jater

• Xantin je produkt metabolismu purinů, je přeměňován na 
kyselinu močovou pomocí xantinoxidázy,  hyperxantinemie
vzniká při  deficitu enzymu nebo při podávání allopurinolu

Etiopatogeneze



• Kalcium oxaláty se častěji vyskytují u plemen lhasa apso, yorkšírský
teriér, bišon, shih-tzu, miniaturní pudl, knírač, himalájská kočka, 
perská kočka, ragdoll, barmská kočka, skotská klapouchá kočka

• Genetické predispozice pro cystinurii jsou popsány u 
novofudlandských psů, labradorů, australských honáckých psů, 
pražských krysaříků, mastifů, skotských jeleních psů, irských teriérů

• Struvity se častěji vyskytují u samic než u samců

• Plemenná predispozice pro vznik struvitů je popsána u pražských 
krysaříků, shih-tzu, bišonů, miniaturních pudlů, kokršpanělů, lhasa 
apso

• Plemenná predispozice pro vznik urátů je popsána u dalmatinů

• Xantinové urolity se častěji vyskytují u kavalír king charles španělů a 
jezevčíků

Predispoziční faktory
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1. Ortogonální snímky jsou nezbytné pro přesnou diagnózu

2. Konkrementy se liší svou opacitou:

i. Konkrementy obsahující minerály: kalcium fosfát, 
kalcium oxalát a struvit mají opacitu kosti

ii. Konkrementy neobsahující minerály: cystin, urát a 
xantin mají opacitu měkké tkáně

3. Konkrementy s opacitou měkké tkáně můžeme zviditelnit 
pomocí kontrastní radiografie

RTG příznaky



4. Při nefrolitiáze pozorujeme malé mineralizované opacity v 
oblasti ledvin

5. Při ureterolitiáze vidíme mineralizované opacity v oblasti 
ureterů

6. Při urocystolitiáze nacházíme konkrementy různé velikosti 
a tvaru v oblasti močového měchýře

7. Při uretrolitiáze se mineralizace vyskytují v močové trubici, 
nejčastěji v úseku os penis, v arcus ischiadicus nebo v 
prostatické části uretry

RTG příznaky
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8. Při dvojitě kontrastní cystografii se kameny zobrazují jako 
volné intraluminální objekty a vzhledem k pozitivnímu 
kontrastu se jeví radiolucentní

uretrografie

RTG příznaky



• Senzitivita USG vyšetření při diagnóze litiázy se udává 70 %, 
při kombinaci USG a RTG vyšetření se senzitivita pohybuje 
okolo 90 %

1. Konkrementy se jeví jako hyperechogení struktury s 
akustickým stínem

2. Podobně se zobrazují i vzduchové bubliny, ty tvoří 
reverberační artefakty

3. Sonograficky lze odhalit i menší kameny, močový sediment a 
radiolucentní urolity

Sonografické vyšetření



4. Močový sediment nebo drobné kamínky se v močovém 
měchýři jeví jako hyperechogenní materiál na dependentní 
straně, tvoří akustický stín (může být i nevýrazný, v závislosti 
na velikosti konkrementu)

5. Močový sediment vykazuje typický vířivý pohyb při 
rozpohybování obsahu močového měchýře (balotáži)

6. U koček mohou tukové kapénky v močovém měchýři 
imitovat malé množství volně pohyblivého sedimentu, odlišit 
je lze laboratorním vyšetřením moči

Sonografické vyšetření



1

1

1 1

4

Sonografické vyšetření



uretrolit

4

1

Sonografické vyšetření



1

1

1 1

1

Sonografické vyšetření



https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1748-
5827.1997.tb03471.x

Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1748-5827.1997.tb03471.x


https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1439-
0396.2007.00699.x

Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1439-0396.2007.00699.x


https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.111
1/j.1748-5827.2005.tb00308.x

Odkazy pro další studium

https://onlinelibrary-wiley-com.katalog.vfu.cz:444/doi/10.1111/j.1748-5827.2005.tb00308.x


TILLEY, Lawrence P. a Francis W. K. SMITH. Blackwell's five-minute veterinary 
consult. Sixth edition. Ames, Iowa, USA: John Wiley and Sons, 2016. ISBN 978-
1-118-88157-6

MUHLBAUER, Mike C. a Steve KNELLER. Radiography of the dog and cat: guide 
to making and interpreting radiographs. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2013. 
ISBN 978-1118547472

HOŘEJŠ, Radek a Gabriela ZELINKOVÁ. Abdominální ultrasonografie psa a 
kočky. České Budějovice: L. Hořejšová, 2001.

Zdroje


