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Patofyziológia hypertenzie súvisiacej s! re-
nálnymi ochoreniami nie je úplne objasnená. Na 
úrovni obli"iek dochádza k!anatomick#m aj funk"-
n#m zmenám. Tieto zah$%ajú neadekvátnu dilatáciu 
aferentnej glomerulárnej arterioly, "o znemo&%uje jej 
protektívnu schopnos' vo"i v#kyvom systémového 
krvného tlaku. Po(kodené nefróny vykazujú zní&enú 
filtráciu, obmedzené vylu"ovanie sodíka a!nadmer-
né vylu"ovanie renínu, ktoré nie je ovplyv%ované 
mechanizmami spätnej väzby. Renín stimuluje vy-
lu"ovanie angiotenzínu II, a! následne aldosterónu. 
Angiotenzín II tie& priamo stimuluje sympatick# 
nervov# systém (SNS), "o vedie k! zv#(enému ciev-
nemu tonusu a! vazokonstrikcii eferentnej arterioly 
v!chor#ch obli"kách. Kombinácia aktivácie systému 
renín – angiotenzín – aldosterón, stimulácie SNS 
a!neschopnosti obli"ky kompenzova' zv#(en#m vy-
lu"ovaním sodíka vedie k! zv#(enému systémovému 
krvnému tlaku14.

Zvýšenie systémového tlaku má najzáva&-
nej(ie dôsledky na úrovni kapilár a!vedie k!po(kode-
niu orgánov, a!to hlavne o"í, mozgu a!obli"iek. Po-
(kodenie cie)ov#ch orgánov sa mô&e prejavova' ako 
zmena funkcie, chronické progresívne zhor(ovanie 
orgánovej funkcie (zhor(ovanie glomerulárnych lézií 

a!proteinúrie u!renálnych pacientov s!hypertenziou) 
alebo akútne abnormality súvisiace s!krvácaním, ale-
bo rozvojom edému (odchlípenie sietnice, cerebrálny 
edém)14.
     SHT je v úvode zvy"ajne asymptomatická a mô&e 
trva' mesiace a& roky ne& dôjde k ireverzibilnému 
po(kodeniu tkanív a evidentnému zlyhaniu orgánu 
"i orgánov. 

Meranie krvného tlaku mo&no previes' dvo-
mi základn#mi technikami, a to invazívnymi (pria-
mymi) a neinvazívnymi (nepriamymi).
     Invazívna metóda merania krvného tlaku za po-
u&itia akútnej arteriálnej punkcie alebo permanent-
ného arteriálneho katétra poskytuje najpresnej(iu 
hodnotu skuto"ného intraarteriálneho tlaku. Av(ak 
práve invazivita a vysoká technická náro"nos' da-
nej techniky limituje jej pou&itie v be&nej klinickej  
praxi.
     Neinvazívna technika merania krvného tlaku za-
h$%a metódu oscilometrickú a dopplerovskú sphyg-
momanometrickú. Oscilometrická metóda vyu&íva 
man&ety umiestnené na kon"atine alebo na koreni 
chvosta. Man&eta je nafúknutá a vypustená automa-
ticky pomocou samotného prístroja a zobrazí "íselnú 
hodnotu systolického, priemerného a diastolického 
krvného tlaku vrátane srdcovej frekvencie. Mera-
nie je zalo&ené na detekcii chvenia arteriálnej steny. 
Metóda je najviac presná pri pou&ití u psov, hoci ju 
mo&no vyu&i' aj u!ma"iek, ak je man&eta umiestnená 
na koreni chvosta alebo proximálnej "asti hrudnej 
kon"atiny.

Dopplerovská sphygmomanometria rov-
nako vyu&íva man&etu umiestnenú na kore% chvosta 
alebo kon"atinu, zárove% s manuálnym alebo *xn#m 
umiestnením piazoelektrického kry(tálu na super-
*ciálnu tepnu lokalizovanú pod úrov%ou man&ety. 
Man&etu manuálne/ru"ne nafukujeme, k#m sa po"u-
te)né ozvy prúdenia krvi nestratia, následne pomaly 
vypú('ame do opätovného objavenia oziev (znovu-
objavenia). Hodnota zodpovedajúca návratu oziev je 
zaznamenaná ako hodnota systolického tlaku.
    Metódu mo&no pou&i' u psov aj ma"iek, pri"om  
u ma"iek ide o metódu vo)by14.

Akútne renálne zlyhanie (ARZ) rezultuje 
z! náhleho poklesu renálnych funkcií. V! závislosti 
od vyvolávajúcej prí"iny je ARZ potenciálne rever-
zibilné pri skorej diagnóze a! agresívnej terapii. In-
fek"né a!ob(truktívne prí"iny majú lep(iu prognózu 
v! porovnaní s! toxick#mi prí"inami. Má tri odli(né 
fázy – inicia"nú, udr&iavaciu a! zotavovaciu. Vhod-
ná lie"ba behom inicia"nej fázy má potenciál pre-
dís' rozvoju ustáleného ARZ. Pre udr&iavaciu fázu 

Klinický prípad neobvyklej 
systémovej hypertenzie u psa
Clinical case of unusual systemic 
hypertension in a dog

„Popri všetkých 
ostatných 

diagnostických 
procedúrach 
považujeme 

možnosť merania 
systémového 

arteriálneho tlaku 
za dôležitú.“

Súhrn 
Predlo!en" text pojednáva o#pacientovi s#rozvinutou 
sekundárnou systémovou hypertenziou (SHT), ktorá 
vznikla v#dôsledku takmer kompletnej ob$trukcie 
mo%ovej trubice. K#po$kodeniu mo%ovej trubice do$lo 
v#dôsledku traumy, ktorá mala za následok zlomeninu 
os penis. U#pacienta sme diagnostikovali po$kodenie 
viacer"ch orgánov"ch systémov, ktoré boli na hranici 
zachovania !ivota, resp. funk%nosti t"chto orgánov"ch 
systémov. Po systematickom diagnostickom a#tera-
peutickom procese sa nám podarilo pacienta zasta-
bilizova& a#následne chirurgicky trvalo vyrie$i& po$ko-
denie uretry a#prvotne infaustnú prognózu pacienta 
upravi& na dlhodobo dobrú. 

Summary
The presented text discusses the patient with prog-
ressive secondary systemic hypertension (SHT), 
which developed due to almost complete obstruction 
of the urethra. Urethral damage occurred due the 
trauma, which resulted in the fracture of the os penis. 
We diagnosed the patient damage to multiple organ 
systems, who were at the border of preserving life, 
respectively functionality of these organ systems.
After a stepwise diagnostic and  therapeutic process 
we managed to stabilize the patient and subsequently 
surgically resolving urethral damage and initially poor 
prognosis changes to long-term good.

K'ú%ové slová
Systémová hypertenzia, ablácia sietnice, posternálne 
renálne zlyhanie, uretrálna ob$trukcia, zlomenina os 
penis, skrotálna uretrostómia

Keywords
Systemic hypertension, retinal detachment, postrenal 
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Systémovou hypertenziou rozumieme perzistentné 
zv#(enie systémového arteriálneho tlaku a!typicky 
b#va klasi*kovaná ako primárna (idiopatická) alebo 
sekundárna, ktorá sa vyskytuje ako!dôsledok iného 

ochorenia14.

V!sú"asnosti je vo veterinárnej praxi spolo"ensk#ch zvierat 
dostupná (iroká (kála prístrojov na presné meranie systémo-
vého arteriálneho tlaku (SAT). V+aka tomu sme schopní 
zásadn#m spôsobom roz(íri' mo&nosti diagnostiky a!mo-
nitoringu pacientov s!rozmanit#mi ochoreniami, ktoré sú 
sprevádzané práve zmenami SAT. Sústavná elevácia systo-
lického alebo diastolického arteriálneho tlaku (alebo oboch) 
spôsobená akouko)vek prí"inou je pova&ovaná za abnor-
málnu. U psov hodnoty trvalo vy((ie ako 180 mm Hg (sys-
tolick# tlak) sú pova&ované za diagnostické pre hypertenziu 
(HT); u ma"iek sú to hodnoty vy((ie ako 160 mm Hg.  
U veterinárnych pacientov na rozdiel od humánnych do-
chádza ku systémovej hypertenzii v dôsledku iného ochore-
nia, a preto je naz#vaná ako sekundárna hypertenzia. 

SAT je v#sledkom kardiálneho v#daju a systémovej vas-
kulárnej rezistencie. Regulácia tlaku krvi TK závisí od in-
tegrácie komplexn#ch mechanizmov , centrálny nervov# 
systém, periférny nervov# systém, obli"ky, srdcové tkanivo 
a humorálne faktory, ktoré synergisticky ovplyv%ujú kardi-
álny v#daj a cievnu rezistenciu.

K SHT by sa malo pristupova' ako k symptómu alebo ku 
komplikácii iného ochorenia a nie ako ku primárnemu 
ochoreniu, preto by sa hodnoty TK získané po"as vy(etrení 
mali zhodnoti' v spojitosti s in#mi klinick#mi nálezmi. 1, 3

Akútne alebo chronické renálne ochorenie je najbe&nej(ím 
predisponujúcim faktorom hypertenzie u!psov aj ma"iek14. 
Naj"astej(ou prí"inou sekundárnej SHT u geriatrick#ch 
psov a ma"iek je chronické obli"kové ochorenie. Existujú 
aj iné prí"iny sekundárnej SHT tak u psov, ako i u ma"iek 
zahr%ujúce diabetes mellitus1, hyperadrenokorticizmus1, 
pheochromocytom1 a!hyperthyreoidizmus1.

MVDr. Nikola Nusová, MRCVS; MVDr. Lenka Krendlová; MVDr. Pavol Valašek
VetPoint – klinika pre malé zvieratá, Panónska cesta 38, 851 04 Bratislava
www.vetpoint.sk, nusova@vetpoint.sk



2 4 V e t ! u r n á l  0 2 / 2 0 1 8 V e t ! u r n á l  0 2 / 2 0 1 8 2 5

O
D

B
O

R
N

É
 
P

R
Í
S

P
E

V
K

Y

O
D

B
O

R
N

É
 
P

R
Í
S

P
E

V
K

Y

Klinické vyšetrenie
Pri predvedení bol pes vnímav#, mobiln#, dezorien-
tovan# a neschopn# prekonáva' preká&ky pri plnom 
svetle. Jeho BCS bolo 4/9, hmotnos' 12,3 kg, palpo-
vate)né lymfatické uzliny boli symetrické, normálnej 
ve)kosti a tvaru, sliznice vlhké, ru&ové s CRT 1 se-
kunda. Srs' bola v#razne zne"istená, dobrej kvality, 
boli prítomné ektoparazity – klie(te a!(voly. Auskul-
tácia hrudníka odhalila srdcové ozvy bez (elestov, na 
p)úcnom poli po"ute)né fyziologické, bronchovezi-
kulárne (elesty. 

Pulz na a. femoralis bol menej v#datn#, ale 
synchrónny so srde"nou akciou, symetrick#, tep srd-
ca 160/min a dychová frekvencia 30/min, rektálna 
telesná teplota 37,1 °C.
     Abdomen bol palpa"ne difúzne bolestiv#, mo-
"ov# mechúr distendovan# a tuh#. Bolo pozorované 
takmer permanentné odkvapkávanie mo"u, zárove% 
intermitentné stavanie sa na mo"enie s! aktívnym  
zapájaním bru(ného lisu, pri"om evakuácia mo"u 
pokra"ovala po kvapkách.

Diagnostika
Pre potvrdenie/vylú"enie slepoty sme u!pacienta pre-
viedli oftalmologické vy(etrenie. Po"as vy(etrenia 
mal pes obe o"i nebolestivé, bilaterálne bez blepha-
rospasmu, spojivka bez hyperémie, needematózna, 
bilaterálne v#razná mydriáza a mierna episclerálna 
hyperémia a mierny mukózny v#tok.

Pri ďalšom vyšetrení bol nález na oboch 
o"iach identick#, palpebrálny ref lex pozitívny, ro-
hovkov# ref lex pozitívny, obrann# ref lex negatívny, 
oslepujúci ref lex negatívny, pupilárny ref lex priamy/
nepriamy vymiznut#. Schirmerov slzn# test bilate-
rálne v referen"nom rozmedzí, vnútroo"n# tlak bila-
terálne na spodnej hranici referen"ného rozmedzia. 
Jonesov test nám potvrdil patentnos' nasolacrimál-

neho drená&neho systému. Rohovka bola bilaterálne 
bez patologick#ch zmien.
     -alej bola vykonaná priama oftalmoskopia – 
nález bol bilaterálne identick# – kompletná ablácia 
sietnice. Ultrasonografick#m transcorneálnym vy-
(etrením (v sagitálnej i! dorzálnej rovine) bola po-
tvrdená kompletná bilaterálna ablácia sietnice (AS) 
– tenká hyperechogénna (truktúra vy"nievajúca do 
vitreálnej komory. Obr. ".1

Keďže história pacienta nebola známa  
a nevedeli sme, "i strata zraku bola akútna, pristúpili 
sme ku +al(ej diagnostike, ktorá zah$%ala zmeranie 
SAT. Pacientovi bol opakovane zmeran# SAT pre 
vylú"enie vplyvu stresu a!„syndrómu bieleho plá('a“ 
a opakovane potvrdená hypertenzia (220-240mm/
Hg). -alej bolo urobené hematologické, biochemic-
ké vy(etrenie krvi, ABR a urianal#za, rtg. a ultra-
sonografické vy(etrenie bru(nej dutiny. Hematolo-
gické vy(etrenie odhalilo leukocytózu 35,85 x109/l 
(5,50 – 16,90) – neutrofíliu 28,62 x109/l (2,00 – 
12,00), monocytózu 4,05 x109/l (0,30 – 2,00), os-
tatné vy(etrenia krvi preukázali miernu metabolickú 
acidózu – pH 7.29 (7.31 – 7.42), azotémiu – kreati-
nín 206 µmol/l (44 – 159), mo"ovina 21.1 mmol/l 
(2.5 – 9.6), hyperfosfatémiu 2.33 mmol/l (0.81 – 
2.20). -al(ie parametre vrátane hladiny draslíka 
(4.2 mmol/l – 3.5 – 5.8) boli v norme.
Mo" získan# cystocentézou bol makroskopicky svet-
lo&lt# s jemn#m zákalom, bez prímesí, s charakte-
ristick#m zápachom, SG 1,005, abnormality získané 
pomocou diagnostického prú&ku , pH 5, krv ++, 
proteíny +, leukocyty +++ . V sedimente boli detego-
vané erytrocyty ++, leukocyty ++, baktérie  ++.

Zo zobrazovacích metód sme u! pacienta vykonali 
röntgenologické vy(etrenie bru(nej dutiny (v dvoch 
latero-laterálnych projekciách, ventrodorzálna pro-
jekcia a! latero-laterálna projekcia kaudálnej "as-

sú typické ustálené tubulárne lézie, ktoré zaprí"i%ujú 
dysfunkciu nefrónov. Fluidná terapia je najdôle&itej-
(ou sú"as'ou podpornej lie"by po"as tejto fázy. Vo 
fáze zotavenia dochádza k!vyhojeniu reverzibiln#ch 
lézií a!hypertrofii &ivotaschopn#ch nefrónov, "o ve-
die k! zlep(enej renálnej funkcii. Tubulárne po(ko-
denie súvisiace s!ARZ mô&e by' reverzibilné, ak je 
tubulárna bazálna membrána intaktná a!sú prítomné 
&ivotaschopné epiteliálne bunky15.

Príčiny ARZ možno rozdeliť  
na prerenálne, renálne a postrenálne.
Postrenálne ARZ sa vyvíja pri poruche integrity 
zberného systému, ureterov, mo"ového mechúra 
alebo uretry, spôsobené bu+ ob(trukciou mo"ového 
traktu, alebo extravazáciou mo"u do peritoneálnej 
dutiny, alebo in#ch tkanív. Traumatická ruptúra 
doln#ch mo"ov#ch ciest nespôsobuje po(kodenie ob-
li"kového parench#mu. Uretrálna alebo obojstranná 
ureterálna ob(trukcia trvajúca dlh(í "as zvy(uje in-
tratubulárny hydrostatick# tlak a spolu s následn#-
mi cievnymi poruchami vedie k po(kodeniu obli"iek 
a rozvoju postrenálneho ARZ. V"asné odstránenie 
ob(trukcie má za následok r#chly návrat renálnych 
funkcií k fyziologick#m pomerom16. Príznaky mô&u 
zah$%a' stranguriu, dysuriu, polakisuriu alebo anu-
riu. Napriek zjavn#m problémom pri mo"ení nie sú 
zvy"ajne systémové príznaky zjavné prv#ch 24 hodín 
po vzniku ob(trukcie. Postrenálna azotémia sa roz-
víja behom 48 hodín, príznaky urémie sa prejavujú 
následne17.

Poranenie, resp. zlomenina os penis (ZOP)
je pomerne zriedkavé ochorenie u!psích samcov 8, 9, 

10, 11. V!anamnéze tak#chto pacientov je v&dy trau-
ma (poranenie in#m zviera'om, poranenie "lovekom 
a!pod.). Trauma vedúca k!ZOP zvä"(a spôsobuje aj 
poranenie okolit#ch mäkk#ch tkanív, prípadne kost-
ného podkladu (panva, panvové kon"atiny) rôzneho 

rozsahu. Terapia vo)by pri zlomeninách penisu závisí 
od viacer#ch faktorov , rozsah po(kodenia mäkk#ch 
tkanív, prítomnos' a! rozsah uretrálnej ob(trukcie 
a!tie& rozsah dislokácie fragmentov samotnej os pe-
nis10. Mo&nosti terapie sú: konzervatívne rie(enie 
bez akejko)vek sprievodnej terapie, konzervatív-
na lie"ba so zavedením permanentného mo"ového 
katétra na 7 , 21 dní alebo chirurgická stabilizá-
cia pomocou intern#ch fixa"n#ch implantátov 9, 10 

(platni"ka a! skrutky, alebo pomocou Kirschnero-
v#ch klincov). Sprievodnému poraneniu mo"ovej 
trubice ("iasto"ná alebo úplná ruptúra, "iasto"ná 
alebo úplná nepriechodnos'), ktorá sa manifestuje 
dysúriou, strangúriou a& neschopnos'ou spontánne 
mo"i', treba venova' osobitú pozornos'. U! ka&dé-
ho pacienta so ZOP je nevyhnutné objektivizova' 
sprievodné poranenie mo"ovej trubice , katetrizá-
ciou (vzh)adom na bolestivos' mô&e vy&adova' sedá-
ciu alebo krátkodobú anestéziu) a!za zlat# (tandard 
diagnostiky u pacientov s dysúriou je pova&ovaná 
retrográdna uretrografia s pozitívnym kontrastom, 
pomocou ktorého doká&eme odhali' a odlí(i' jed-
notlivé mo&né prí"iny dysúrie8. Pri klinicky signi-
fikantnom zú&ení lúmen mo"ovej trubice, ktoré ve-
die k trvalej poruche normálneho vyprázd%ovania 
mo"ového mechúra, treba zvá&i' vytvorenie nového 
vyústenia uretry , uretrostómiu. Mo&nosti uretros-
tómie sú preskrotálna, skrotálna a! perineálna, kde 
lokalitou vo)by je skrotálna uretrostómia (SU)11, 12. 
Je popísan#ch viacero techník prevedenia SU. V!sú-
"asnosti v(eobecne akceptovanou je postup ako ho 
popísali Newton a!Smeak6.

Klinický prípad
Anamnéza
Pes, asi 6-ro"n# krí&enec, nekastrovan# samec bol 
referovan# na na(u kliniku pre suspektnú slepotu 
a mo"ovú inkontinenciu. Bli&(ia história neznáma, 
pes bol nájden# a umiestnen# v útulku.

Obr. 2 RTG abdomen, latero-laterálna projekcia - dilatova-
n! mo"ov! mechúr,  fractura os penis

Obr. 3 RTG abdomen, latero-laterálna projekcia s#flexiou 
panvov!ch kon"atín k zobrazeniu sam"ej uretry

Obr. 4 USG abdomen - mo"ov! mechúr, prostata s dilato-
vanou intraprostatickou "as$ou uretry (MM-mo"ov! mechúr, 
P-prostata, U-uretra)

Obr. 1 Ultrasonogram kompletne odchlípenej sietnice
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ti, s! panvov#mi kon"atinami vo f lexii). Vy(etrenie 
preukázalo zní&en# peritoneálny detail, obzvlá(' 
v! retroperitoneálnej oblasti, mesogastriu a! hypo-
gastriu, dilatovan# mo"ov# mechúr uniformnej opa-
city mäkkého tkaniva, prie"nu fraktúru v!kaudálnej 
tretine os penis a!drobn# oválny útvar opacity kovu 
kaudálne od os ischii na laterolaterálnom snímku. 
Obr. ". 2, 3.

Ultrasonografické vyšetrenie bru(nej du-
tiny nepreukázalo prítomnos' vo)nej tekutiny, stena 
mo"ového mechúra bola celistvá, mo"ov# mechúr 
v#razne dilatovan# anechogénnou nápl%ou s! drob-
n#mi "iasto"kami hyperechogénneho sedimentu. 
Intraprostatická uretra bola dilatovaná (1,10 cm 
– longitudinálne zobrazenie), prostata mierne he-
teroechogénna. Obli"ky vykazovali bilaterálne re-
nomegáliu (sin 9,1 x 5,27 cm, dx 7,92 x 4,63 cm) 
a! hydronefrózu (anechogénna tekutina separujúca 
a!nahrádzajúca centrálne lokalizovan# echogénny si-
nus, dilatované renálne divertikulá). Obr. ". 4, 5, 6.

Zoznam problémov  
a diferenciálne diagnózy
Slepota – bilaterálna 
(príčiny centrálnej a periférnej slepoty):

 ! vaskulárne (hyphaema, hypertenzá chorioretino-
patia, krvácanie do mozgu)

 ! zápalové (keratitída, uveitída, neuritída optického 
nervu, infek"ná encefalitída)

 ! trauma (orbity "i o"nej gule, trauma hlavy )
 ! toxické (ivermectín, otrava olovom)
 ! iné (rohovkov# edém, glaukóm, luxácia (o(ov-

ky, katarakta, ablácia sietnice, degenerácia sietnice, 
hypoplázia optického nervu, intrakraniálna intraa-
rachnoidálna cysta) 

 ! metabolické (diabetická katarakta, hepatoencefa-
lopátia )

 ! neoplázia (tumor chiasma optica, primárny "i se-
kundárny tumor mozgu)

ná a!vzh)adom na záva&né po(kodenie celkového zdra-
votného stavu pacienta v! súvislosti s! prebiehajúcim 
obli"kov#m zlyhaním, a! teda vysoké riziko sedácie 
alebo krátkodobej anestézie) dekomprimovan#, do(lo 
k!úprave TK do normálnych hodnôt a!ku spontánne-
mu návratu sietnice do anatomickej polohy. 

Stabilizácia pacienta do obdobia chirurgic-
kého zákroku spo"ívala v! opakovanej cystocentéze 
dvakrát denne, kontinuálnej intravenóznej .uidnej 
terapii vybilancovan#m kry(taloidn#m roztokom 
v!dávke 4 ml/kg &ivej hmotnosti (Plasmalyte®), kto-
rého elektrolytové zlo&enie a!pufrovacia kapacita boli 
u! tohto pacienta dostato"né, aplikácii maropitantu 
v!dávke 1 mg/kg &ivej hmotnosti raz denne a!famoti-
dínu v!dávke 1 mg/kg &ivej hmotnosti dvakrát denne. 
Vzh)adom na nález v!mo"i bola nasadená antibiotická 
terapia cefalexinum monohydricum v!dávke 25 mg/
kg dvakrát denne. Analgéza bola zabezpe"ená podá-
vaním buprenorfínu (10 ug/kg) ka&d#ch 6 hodín. 
Dôle&itou sú"as'ou terapie pacienta s! ak#mko)vek 
typom renálneho zlyhania je aj v"asné a! frekventné 
k$menie. U!tohto pacienta sme indikovali komer"nú 
diétu ur"enú pre pacientov s! obli"kov#m zlyhaním 
(Renal, Royal Canin®) s!prídavkom preparátu na zní-
&enie hladiny fosforu v!krvi (Ipakitine).

Priebežne vykonávaným opakovaným 
oftalmologickým vyšetrením bol zistené, 
&e nález na oboch o"iach bol identick#, v porovnaní 
s prvotn#m vy(etrením bol obrann# ref lex pozitív-
ny, oslepujúci ref lex pozitívny, pupilárny ref lex pria-
my/nepriamy v norme a vnútroo"n# tlak bilaterálne  
v referen"nom rozmedzí. Opakovane bola vykonaná 
priama oftalmoskopia – nález bol bilaterálne iden-
tick#  – tapetálny a netapetálny fundus v!norme, pa-
pila optického nervu bez patológií, vaskulatúra siet-
nice bez anomálií. Pacient bol schopn# prekonáva' 
preká&ky pri plnom svetle i!v!(ere. Taktie& bolo zo-
pakované ultrasonografické vy(etrenie o"í, kde bol 

 ! degeneratívne (rohovkov# edém, syndróm náhlej  
získanej degenerácie sietnice, katarakta, ablácia  
sietnice, degenerácia sietnice)2

Suspektná (parciálna) obštrukcia 
vývodných močových ciest:

 ! intraluminálna (urolitiáza, uretrálne zátky, 
idiopatická)

 ! intramurálna (neoplázia kr"ku mo"ového me-
chúra alebo uretry, neoplázia prostaty, prostatitis, 
edém, hemoragie alebo spazmus muskulárnej vrstvy 
v!mieste intraluminálnej ob(trukcie a/alebo v!spoji-
tosti so zápalom doln#ch mo"ov#ch ciest, striktúra 
v!mieste predo(lého poranenia alebo zápalu, trauma)

 ! iné (perineálna hernia s! retrof lexiou mo"ového 
mechúra, neurogénne prí"iny)

Diagnóza
Ablácia sietnice v! dôsledku SHT. Primárnou prí"i-
nou bola ob(trukcia mo"ovej rúry – fractura os penis 
s! následn#m postrenálnym akútnym renálnym zly-
haním a!sprievodnou hydronefrózou.

Terapia
Terapia zále&í na prí"ine ablácie sietnice. Pokia) je 
AS následkom systémovej hypertenzie, je indikovaná 
promptná terapia systémov#mi antihypertenzívami 
(blokárory kalciov#ch kanálov, ACE inhibítory). Po 
úspe(nej úprave SAT do fyziologického rozmedzia 
sa sietnica "asto vráti do normálnej alebo takmer 
normálnej anatomickej pozície. Ablácia mô&e na-
sta' sekundárne pri zápalovom "i autoimunitnom 
ochorení, ke+ je nutné lie"i' primárnu prí"inu a!pri-
dru&en# zápal, "o mô&e vies' k!zlep(eniu stavu. AS 
spojená s!primárnym ochorením mô&e by' náro"ná 
na terapiu, je vtedy vhodné pacienta referova' vete-
rinárnemu oftalmológovi na stanovenie definitívnej 
diagnózy a!prípadnú chirurgickú terapiu. 2, 4, 5

     Po tom, ako bol pacient opakovane cystocentézou 
(katetrizácia pri ZOP bola pri plnom vedomí nemo&-

nález rovnako bilaterálne identick# – retina nebola 
ultrasonograficky odlí(ite)ná od pri)ahlej cievovky  
a o"ného bielka (Obr. ". 7).

Po dekomprimácii močového mechúra, 
stabilizovaní celkového zdravotného stavu pacienta, 
po v#raznom zlep(ení oftalmologick#ch parametrov, 
ako aj evidentnom zmiernení nálezu hydronefrózy 
(redukovaná dilatácia obli"kovej panvi"ky bilaterál-
ne, ve)kos' )avej obli"ky 6,39 x 3,55 cm, pravej 6,92 
x 3,26 cm) – Obr. ". 8, 9 a!následnej úprave acido-
bázick#ch a!elektrolytov#ch parametrov krvi a!azo-
témie ( urea 6,7 mmol/l, kreatinín 95 /mol/l, fosfor 
1,24 mmol/l) sme u!pacienta pristúpili k!obnoveniu 
normálnej urinácie vytvorením de novo vyústenia 
mo"ov#ch ciest , SU. Pacient bol klasifikovan# ako 
ASA III pacient a!tomu prispôsoben# anestéziologic-
k# protokol. Pacient bol premedikovan# zmesou me-
detomidín (4ug/kg) + butorfanol ( 0,16 mg/kg)+ mi-
dazolam (0,3 mg/kg) podanou spolu intravenózne. 
Úvod do anestézie bol preveden# bolusom propofolu 
do zaintubovania (2 mg pro toto). Po zaintubovaní 
bol pacient veden# v!anestézii plynnou zmesou iso-
f luran a!medicinálny kyslík. Periopera"ne bol pacient 
infundovan# vybilancovan#m kry(taloidn#m infúz-
nym roztokom Plazmalyte® v! dávke 8 ml/kg /hod.  

Obr 6 USG obraz hydronefrózy %avej obli"ky Obr. 7 Ultrasonogram po spontánnej repozícii sietnice Obr. 8 USG obraz redukcia rozsahu hydronefrózy 2 dni po 
úvodnej diagnostike- pravá obli"ka

Obr. 9  USG obraz redukcia rozsahu hydronefrózy 2 dni po 
úvodnej diagnostike- %avá obli"ka

Obr 5 USG obraz hydronefrózy pravej obli"ky
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Po uvedení do celkovej anestézie bol pacient ulo-
&en# do dorzálnej polohy a!asepticky pripraven# na 
kastráciu s!abláciou mie(ka a!následnú SU. Po uve-
dení do anestézie sa nám u!pacienta v!dôsledku jeho 
myorelaxácie podarilo retrográdne zavies' do mo"o-
vej trubice 1,3 mm (irok# mo"ov# katéter a!prekle-
nú' jednak miesto poranenia os penis, ale predov(et-
k#m oblas' plánovanej SU. Pri aseptickej príprave je 
nutné do tejto prípravy dôsledne zahrnú' aj oblas' 
penisu a! prepúcia, ke+&e sú sú"as'ou opera"ného 
po)a. Takto pripraveného pacienta sme preniesli do 
aseptickej opera"nej sály a! pokra"ovali vo vedení 
anestézie zmesou plynov (pozri vy((ie). Po aseptic-
kej príprave operatéra sme pacienta sterilne zarú(-
kovali a! vymedzili tak primerane ve)ké opera"né 
pole. Po (tandardne prevedenej kastrácii s!abláciou 
mie(ka11, 12, 13 sme retrográdne zaviedli do mo"ovej 
trubice steriln# katéter. Zavedenie katétra zásadn#m 
spôsob zjednodu(uje uretrotómiu a!t#m aj uskuto"-
nenie samotnej uretrostómie, preto&e sme schopní 
previes' prístup precízne ventrálne v! stredovej línii 
a! eliminova' tak riziko následn#ch striktúr (ktoré 
mô&u vznika' pri asymetricky vedenej uretrotómii). 
Pri ablácii mie(ka treba ponecha' dostato"ne ve)ké 
mno&stvo vo)nej ko&e na laterálnych okrajoch pláno-
vanej SA, aby sme tak predi(li nadmernému 'ahu na 
okraje rany. Technika uretrostómie je priamo"iara 
v! súlade s! dostupnou literatúrou6, 11, 12, 13. Po od-
preparovaní m. retractor penis prevedieme pomocou 
"epie)ky ". 15 alebo 11 prístup do mo"ovej trubice 
ponad zaveden# mo"ov# katéter.      
     Ve)kos' otvoru ponechávame dostato"ne ve)k#, 
spravidla 3 , 5 cm, v! závislosti od ve)kosti pacien-
ta. Pri vytváraní samotnej uretrostómie dbáme na 
dôslednú apozíciu okrajov sliznice mo"ovej trubice 
ku okrajom ko&e. Túto sme dosiahli jednoduch#m 
pokra"ovacím stehom. U!tohto pacienta sme pou&ili 
monofiln# vstrebate)n# (ijací materiál na báze poly-
dioxanonu rozmer 4/0. Vzh)adom na predopera"n# 
stav pacienta a v#sledky hematologického vy(etrenia 
bola u!pacienta u& v!predopera"nom období nasade-
ná antibiotická terapia cefalexinum monohydricum 
v!dávke 25 mg/kg BID. Táto terapia bola ukon"ená  
7 dní po chirurgickom zákroku. Analgézia bola u!pa-
cienta bezprostredne poopera"ne zabezpe"ená opa-
kovanou dávkou buprenorfínu (10 ug/kg) dvakrát 
s! odstupom 6 hodín v! kombinácii s! meloxicamom 
v!dávke 0,1 mg/kg po obdobie 7 dní. V!poopera"nej 
perióde sme u!pacienta pozorovali krvácanie z!ope-
ra"nej rany po"as 5 dní a!malo len mierny charakter. 
Chirurgická rekonvalescencia prebiehala u! pacien-
ta bez komplikácií, SU bola od za"iatku patentná. 
Pacient bol 14 dní zabezpe"en# proti automutilácii 
pomocou ochranného goliera.

rovskej metódy je nutné dôkladne zaznamena' nielen 
nameranú hodnotu SAT, ale rovnako pozíciu pou&itej 
man&ety a! jej ve)kos' a! pri opakovan#ch meraniach 
presne dodr&a' po"iato"né podmienky.
     ZOP sú u!psov pomerne zriedkavé 8, 9, 10, 11. Najroz-
siahlej(ia publikovaná (túdia zaoberajúca sa komplexne 
amputáciou penisu u!18 psov na troch referen"n#ch pra-
coviskách v!UK v!rozmedzí 7,5 roka neuvádza ani u!jed-
ného pacienta indikáciu na amputáciu penisu ZOP (kde 
napríklad (tyria z!osemnástich boli na zákrok indikova-
ní kvôli chronickému priapizmu)5. Otázkou je, nako)ko 
sú nálezy ZOP poddiagnostikované, ke+&e bol popísan# 
prípad s!príznakmi strangúrie a!dysúrie 13 mesiacov po 
poranení, pri ktorom do(lo k!ZOP a!v!"ase poranenia 
(v! tomto prípade (lo o!hryzné poranenie in#m psom) 
nebola ZOP zdiagnostikovaná10. V!recentnej literatúre 
je len nieko)ko publikácií popisujúce mo&nosti terapie: 
konzervatívne rie(enie bez akejko)vek sprievodnej tera-
pie, konzervatívna lie"ba so zavedením permanentné-
ho mo"ového katétra na 7 , 21 dní alebo chirurgická 
stabilizácia pomocou intern#ch *xa"n#ch implantátov 
(platni"ka a skrutky, alebo pomocou Kirschnerov#ch 
klincov)9, 10. U!ná(ho pacienta sme vzh)adom na stav 
pri predvedení ZOP v!(tádiu nekomplikovaného hoje-
nia bez dislokácie fragmentov zvolili konzervatívne rie-
(enie, obzvlá(' s!oh)adom na prevedenú SU. 

Indikácie na uretrostómiu u!psích samcov sú 
konzervatívne nerie(ite)né intramurálne (urolity, ne-
oplázie) alebo extramurálne (trauma, striktúry a! iné 
prí"iny kompresie uretry okolit#mi tkanivami) prí"iny. 
Spomedzi anatomick#ch lokalít vyu&ívan#ch na preve-
denie uretrostomie (preskrotálna, skrotálna a!perineál-
na) je SU lokalitou vo)by. Jedinou potenciálnou nev#-
hodou tejto lokality je nevyhnutnos' kastrácie jedinca, 
"o na druhej strane u!pacienta so ZOP je takpovediac 
nevyhnutnos'ou (erekcie v!rekonvalescencii sú absolút-
ne ne&iaduce). Odhliadnuc od pôvodu pacienta (pes 
odchyten# útulkom), ktor# vy&aduje kastráciu, bola 
táto indikovaná primárnym poranením, a! teda &iad-
nym obmedzením pre SU. Pri ostatn#ch dvoch lokali-
tách uretrostomie je popísan#ch viacero nev#hod5, 6, 7, 

Diskusia
O"i, mozog, srdce a obli"ky sú najdôle&itej(ie orgány, 
ktoré sú v prípade systémovej hypertenzie postihnuté. 
Porucha zraku je "asto prv#m príznakom systémovej 
HT pozorovan#m u psov i ma"iek.
Akútny nástup slepoty kvôli intraokulárnemu krváca-
niu, odlú"eniu sietnice alebo sekundárnemu glaukómu 
mô&e by' iniciálnym príznakom. Neurosenzorická reti-
na je iba jemne prichytená o optick# nerv a ora ciliaris 
retinae; medzi t#mito bodmi je prichytenie relatívne 
slabé, spoliehajúce sa na apozíciu medzi fotoreceptormi 
a mikrovillami pigmentovaného epitelu retiny (PER). 
Preto pri odchlípení sietnice dochádza takmer zvä"(a  
k separácii neurosenzorickej retiny od PER, ne& ku  
odchlípeniu  celej sietnice. 
     Naj"astej(ie zostáva retina prichytená v oblasti optic-
kého nervu a ora ciliaris retinae a vytvára typick# obraz  
„letiacej "ajky“. Obr. 1. Pri parciálnej ablácii je ultraso-
nogra*ck# prejav bez tohto typického obrazu6.
     Sondy vyu&ívané pre B-mód o"nú ultrasonogra*u by 
mali ma' relatívne vysokú frekvenciu, okolo 10 MHz, 
"o poskytuje dobrú rezolúciu i zhodnotenie hlb(ích 
(truktúr zadného segmentu o"ného bulbu a! orbity18. 
My sme pou&ili sondu s frekvenciou 8 MHz, "o nie je 
optimálne, ale pova&ujeme to za posta"ujúce.

K odchlípeniu sietnice mô&e dôjs' sekundárne  
v dôsledku rôznych systémov#ch a/alebo lokálnych 
(okulárnych) ochorení. Odchlípenie sietnice mô&e by' 
unilaterálne i bilaterálne. V prípade systémového ocho-
renia "i kongenitálneho, alebo hereditárneho o"ného 
po(kodenia, b#vajú obe o"i pravdepodobne po(kode-
né do ur"itého stup%a (asymetricky alebo sekven"ne). 
Lokálne (o"né) ochorenia, ako je unilaterálna trauma, 
katarakta "i intraokulárna neoplázia, typicky vedú  
k odchlípeniu sietnice iba jednostranne. 

V prípade postrenálnej azotémie je najdô-
le&itej(ím krokom obnovenie patentnosti v#vodn#ch 
mo"ov#ch ciest. Rovnako dôle&itá je úprava vznik-
nutej azotémie pomocou intenzívnej .uidnej terapie 
a!úprava potenciálne &ivot ohrozujúcich acidobazic-
k#ch a!elektrolytov#ch abnormalít, menovite acidózy 
a!hyperkalémie. V!na(om prípade do(lo len k!v#vo-
ju miernej metabolickej acidózy, ktorá bola rie(ená 
podaním vyvá&eného intravenózneho kry(taloidné-
ho roztoku Plasmalyte®. V! prípade hyperkalémie je 
nutné túto zrovna' pou&itím sodium bikarbonátu, 
prípadne kombináciou dextrózy a! inzulínu spolu  
s podaním kalcium glukonátu.
     Na dôkladné zobrazeniu uretry u! samcov je nut-
né doplni' röntgenologické vy(etrenie o! latero-laterál-
nu projekciu s! panvov#mi kon"atinami vo .exii, aby 
sa predi(lo superpozícii kostného podkladu panvov#ch 
kon"atín s!uretrou. Pri meraní tlaku pou&itím Dopple-

8, 9, ako sú predov(etk#m ne&iaduce striktúry a& úplne 
uzatvorenie uretrostómie (najmä pri preskrotálnych) 
alebo ne&iaduce sekundárne dermatózy z!chronického 
potries%ovania kon"atín mo"om (pri perineálnych). Pri 
samotnej chirurgickej technike je v!sú"asnosti zau&íva-
n# postup popísan# Newtonom a!Smeakom6. V!tej sa 
pou&íva uzáver SU pomocou jednoduchého pokra"ova-
cieho stehu mono*lamentn#m vláknom. 

Za zmienku stojí aj štúdia, kde nezistili signi-
*kantn# rozdiel v! pou&ití nevstrebate)ného a! vstreba-
te)ného mono*lamentného (ijacieho materiálu, azda a& 
na rozdiel v! potrebe vyberania stehov v! sedácii, resp. 
krátkodobej celkovej anestézii v! prípade pou&itia ne-
vstrebate)ného materiálu7. Na na(om pracovisku prá-
ve z! tohto dôvodu uprednost%ujeme pou&itie pomaly 
vstrebate)ného materiálu (na báze polydioxanonu). -al-
(ím dôle&it#m aspektom SU je poopera"né krvácanie, 
ktorému je technicky nemo&né sa vyhnú', je popisova-
né v!ka&dej literatúre, ktorá o!tomto chirurgickom po-
stupe pojednáva a! popisuje sa bez oh)adu na pou&itú 
techniku, spravidla 7 a& 21 dní5. Pokia) ide o!pacienta 
zdravého, ergo bez predo(lej anémie alebo akéhoko)vek 
de*citu primárnej alebo sekundárnej hemostázy, je toto 
krvácanie klinicky insigni*kantné. Je v(ak ve)mi dôle-
&ité na túto skuto"nos' upozorni' majite)a pacienta, aby 
sa predi(lo zbyto"n#m nedorozumeniam. 

Záver
Pri prvotnom predvedení a! zhodnotení mal pacient 
prognózu opatrnú a& infaustnú. Na základe dôkladné-
ho pomenovania problémov a!diferenciálnych diagnóz 
s!následnou promptnou terapiou, sa i pri jeho záva&n#ch 
problémoch prognóza zmenila na dubióznu a& priazni-
vú. Popri v(etk#ch ostatn#ch diagnostick#ch procedú-
rach pova&ujeme mo&nos' merania SAT za dôle&itú.
     V! "ase písania "lánku bol pacient tri mesiace po 
zákroku a! má sa ve)mi dobre. Následky po(kodenia, 
ktoré sme identi*kovali pri prezentácii pacienta (predo-
v(etk#m oftalmologické de*city a!hydronefrózu) neza-
nechali u!pacienta &iadne klinicky relevantné následky, 
ktoré by ovplyv%ovali kvalitu &ivota pacienta.
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