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JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
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VÝHØEZ SLIZNICE KLOAKY U ŽELVY

Klinický pøípad:
Na kliniku byla referována želva vroubená (Testudo 

marginata), samice, cca 8 let stará, 980 g, kvùli intermi-
tentnímu výhøezu sliznice z kloaky. Výhøezy byly maji-
telem pozorovány poslední dobou stále èastìji, želva 
v posledních dnech „tahá za sebou“ pánevní konèeti-
ny. Pøíjem potravy a defekace byly jinak normální. Pøi 

Otázky:
1. O jaký výhøez se zde jedná?
2. Jaká je Vaše diagnóza na základì RTG snímkù?
3. Jaká je etiologie onemocnìní?
4. Jaká je terapie?

klinickém vyšetøení byl pozorován výhøez rùžové tkánì 
z kloakálního otvoru. Kloakální palpací byl zjištìn tvrdý, 
nepravidelnì tvarovaný útvar v dutinì tìlní. Následnì bylo 
provedeno rentgenové vyšetøení ve dvou projekcích.

Obr. 1: Prolabující tkáò z kloaky.
Obr. 2 a 3: Nález pøi nativním RTG vyšetøení

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3
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Ad 1. Jedná se o výhøez klitorisu.

Ad. 2. Rentgenologicky bylo zjištìno radiodenzní, 
nepravidelnì ohranièené a koncentricky vrstvené tìleso ve 
støedním a kaudálním coelomu. Jedná se vysoce suspektnì 
o  urolit v moèovém mìchýøi.

Ad 3. Urolity se vyskytují pøevážnì u suchozemských 
želv, nejèastìji v moèovém mìchýøi, vzácnìji v moèovodech 
(ureterolity) (INNIS et KINCAID 1999). Dle dostupné 
literatury byl tento problém nejèastìji pozorován v USA 
u želv rodu Gopherus, u kterých je toto onemocnìní 
zøejmì relativnì hojné (FRYE 1972, MADER et al. 1999, 
MADER 2006). V evropských chovech se s tímto one-
mocnìním setkáváme spíše vzácnì, nejèastìji u velkých 
afrických želv rodù Centrochelys a Stigmochelys. Pravé 
urolity jsme za posledních 8 let v souboru našich pacientù 
u želv rodu Testudo  zaznamenali jen ojedinìle. 

Nejpravdìpodobnìjším dùvodem pro tvorbu urolitù 
v moèových cestách je dlouhodobá dehydratace pacienta. 
Urèitou roli mohou hrát i souèasné deficity vitaminù 
(vitamin A a D), pøípadnì infekce moèového mìchýøe 
a cizí tìlesa (INNIS et KINCAID 1999, MADER 2006). 
Urolity se u želv zpravidla tvoøí z krystalizované kyseliny 
moèové, která sekundárnì mineralizuje. 

Jako cizí tìleso nacházíme v moèovém mìchýøi 
nejèastìji vejce. Vajíèko se pøi kladení „omylem“ vsune 
do moèového mìchýøe, ze kterého jej samice nemùže 
vypudit. Postupnì se na skoøápku nabaluje moèovina 
a vzniká útvar podobný moèovému kameni (pseudocalcu-
lus). Tento fenomén lze pozorovat  u všech druhù bìžnì 
chovaných želv.

Jakmile dosáhnou moèové kameny urèité velikosti, zpù-
sobují klinické symptomy ve formì strangurie, obstipace, 
anorexie, vzácnìji mùžeme pozorovat parézy pánevních 
konèetin, zøejmì zpùsobené tlakem velkého urolitu na 
ischiadické nervy uvnitø pánevní dutiny. Tenesmy vedou 
k výhøezùm kloaky, klitorisu, respektive penisu. Velké 
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ODPOVÌDI

moèové kameny zpùsobují tlakové nekrózy stìny moèo-
vého mìchýøe a vedou k následnému úhynu pacienta. 
U absolutní vìtšiny postižených želv je diagnóza stanovena 
jako zcela náhodný nález pøi RTG vyšetøení z jiných dùvodù 
(gravidity, pneumonie atd.) (MADER 2006).

Pøi prefemorální palpaci je u samic moèový kámen 
nìkdy tìžko odlišitelný od vejce. Výraznì senzitivnìjší je 
u zvíøat odpovídající velikosti palpaèní kloakální vyšet-
øení. Zde zavádíme prst pøímo do moèového mìchýøe 
a mùžeme jasnì odlišit, zda se jedná o luminální èi extralu-
minální útvar (BAUR et al. 2007). Diagnóza je následnì 
potvrzena rentgenologicky a pøípadnì ultrasonograficky. 
Endoskopické vyšetøení moèového mìchýøe je sice možné, 
ale nepøináší èasto nové informace. V pøípadì nejasného 
nálezu provádíme cystoskopii pomocí kloakálnì zave-
deného rigidního endoskopu pod kontinuální insuflací 
temperovaným fyziologickým roztokem.

Ad 4. Menší kameny lze odstranit peánem zavedeným 
kloakou. Existují i zprávy o endoskopicky asistovaném 
odstranìní moèových kamenù u vìtších druhù želv (RAITI 
2004). Menší urolity, které takto nelze odstranit, mùžeme 
extrahovat pomocí prefemorální coeliotomie. Vìtší urolity 
a pseudocalculi je nìkdy nutno odstranit chirurgicky 
pomocí ventrální plastronotomie. Kvùli nebezpeèí infekce 
(nesterilní moè) bìhem cystotomie je nutná medikace 
pacientù antibiotiky, ideálnì již 48 hodin pøed plánovanou 
cystotomií. Autor preferuje enrofloxacin nebo marboflo-
xacin. Souèasnì øešíme dùvody vzniku urolitù jako jsou 
chyby ve složení potravy, dehydratace èi infekce. Prognóza 
je vìtšinou dobrá, pokud není moèový mìchýø poškozen 
tlakovou nekrózou.   

MVDr. Jan Hnízdo
Animal Clinic
Èistovická 44

163 00 Praha 6

Obr. 4: Pacient pøi úvodu do anestezie (øízená ventilace, isofluran) Obr. 5: Operaèní nález: urolit v moèovém mìchýøi
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Obr. 6: Extrakce kamene z moèového mìchýøe Obr. 7: Sutura moèového mìchýøe

Obr. 8: Pacient bezprostøednì po zákroku Obr. 9: Urolit 
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