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SUMMARY
Grygar I., Jelínek F., Kučera J. Polypoid cystitis in a dog. Veterinární klinika 2021;18(5):236-243.
The case of polypoid cystitis in a dog is described with emphasis on the aspects of ultrasonographic 
findings. Histochemical examination of specimens from urinary bladder unexpectedly revealed 
the presence of a large number of null lymphocytes in the lymphocytic infiltrate of polyp lesions. 
The discussion focuses on polypoid cystitis itself, but especially on the individual nuances of 
ultrasonographic and histochemical findings.

SOUHRN
Grygar I., Jelínek F., Kučera J. Polypoidní cystitida u psa. Veterinární klinika 2021;18(5):236-243.
Případ polypoidní cystitidy u psa je popsán s důrazem na aspekty ultrasonografických nálezů. 
Histochemickým vyšetřením preparátů z močového měchýře byla v lymfocytárním infiltrátu poly-
pózních lézí neočekávaně odhalena přítomnost velkého množství nulových lymfocytů. Diskuse se 
soustředí na polypoidní cystitidu samotnou, zejména však na jednotlivé nuance ultrasonografických 
a histochemických nálezů.

Polypoidní cystitida u psa

Úvod
Polypoidní cystitida (PC) je považována za neob-

vyklé až vzácně se vyskytující onemocnění psů.1-5 
Ve veterinární urologii je popisována také u  skotu6 
a zcela výjimečně u koní7 nebo králíků.8 Příčinou PC 
u psů bývá chronické dráždění močového měchýře 
(MM) uroinfekcí nebo urocystolitiázou. Močová in-
fekce byla v etiopatogenetickém pozadí i v recentně 
popsaných případech u  klisny7 a  dvou králíků,8 za-
tímco u skotu je obvyklou příčinou nutriční toxikóza 
kapradinou hasivkou orličí.6 V  klinické praxi přináší 
PC diagnostické dilema, protože je třeba ji odlišit od 
malignit, nejčastěji karcinomu přechodného epitelu. 
Defi nitivní diagnóza je však možná až po histopato-
logickém posouzení bioptátu MM, protože ani ul-
trasonografi e (USG) není pro diagnózu rozhodující. 
Určitým signálem však může být lokalizace prolifera-
tivních změn; zatímco u karcinomu se neoplastické 
masy lokalizují obvykle v  oblasti krčku MM, při PC 
jsou zánětlivé léze umístěny nejčastěji v kraniovent-
rální či kraniodorzální části MM. Zde popsaný případ 
přináší detailní popis USG nálezů PC u  9leté feny 
a neobvyklou imunohistochemickou charakteristiku 
zánětlivého infi ltrátu ve stěně MM.

Popis případu

Klinické pozorování   
K  vyšetření na pracoviště prvního z  autorů 

byla přivedena 9letá kastrovaná fena bernského 

honiče z  důvodu neochoty pacienta k  pohybu. 
Fena byla obézní, po kastraci přibrala během 
čtyř let 11 kg. Klinickým vyšetřením byly v  pra-
vé mléčné liště zjištěny dva tuhé a  ohraničené 
noduly v úrovni 4.–5. mléčného komplexu. Jed-
na plochá částečně pohyblivá rezistence byla 
v podkoží v oblasti sterna a nesouvisela s mléč-
nými žlázami a  další oploštělý tumor tuhoelas-
tické konzistence o  průměru asi 7 cm nasedal 
z  laterální strany na stěnu hrudní. Majitel uvá-
děl dlouhodobou přítomnost těchto novotva-
rů v  řádu měsíců. Navrhovanou tenkojehelnou 
aspirační biopsii z  rezistencí na hrudníku a  pří-
padnou mastektomii majitel odmítl. Další alte-
race zdravotního stavu nebyly klinickým vyšet-
řením zjištěny. Vyšetřením krve byla detekována 
pouze hypertriglyceridemie (tab. 1) a  majiteli 
byla doporučena úprava krmné dávky ve smyslu 
redukce hmotnosti pacienta.

Po čtyřech měsících se pacient dostavil kvůli 
abscedaci pravého análního váčku, tumory dia-
gnostikované při prvním vyšetření se jevily bez 
progrese. Fena zhubla 3 kg, což bylo považováno 
za účinek redukční diety. Léčba sledovala celkovou 
10denní antibiotickou clonu amoxicilin-klavulaná-
tem v dávce 22,4 mg/kg per os 2x denně (Clavasep-
tin 500 mg tbl) a lokální výplachy povidonjodidem 
(Betadin 100 mg/ml ředěný 1 : 10 Aqua pro inj.). 
V průběhu podávání antibiotik se fi stula uzavřela.

Pět měsíců od prvního vyšetření krve a  téměř 
měsíc od začátku onemocnění análního váčku 
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byl pacient opětovně předveden kvůli týden trvající 
anorexii, apatii a  neochotě k  pohybu spojené s  dalším 
zhubnutím o 3 kg. Fena byla afebrilní a provedené kont-
rolní vyšetření krve tentokrát odhalilo výraznou alteraci 
jaterních enzymů, hypofosfatemii, relativní pokles červe-
ného krevního obrazu (stále ještě v rámci normy) a výraz-
ný výskyt atypických lymfocytů blastického charakteru 
(tab. 1). Provedené ultrasonografi cké vyšetření odhalilo 
nečekané výrazné změny především na močovém mě-
chýři; po jejich zjištění majitel negoval anamnézu hema-
turie či dysurie.

Odběr moči ze spontánní mikce se majiteli opakova-
ně nezdařil a katerizaci nebo cystocentézu MM odmítl. 
Také odmítl eventuální vyšetření na pracovišti vyšší-
ho typu s  případnou uretrocystoskopií. Souhlasil jen 
s  provedeným  USG dutiny břišní a  po sdělení sono-
grafických a  krevních nálezů se rozhodl fenu nechat 
dožít bez dalších vyšetření a eventuální léčby. Pacient 
byl utracen (thiopentalum natrium, Thiopental VUAB 
inj. plv. sol. 1,0 g, v dávce 64 mg/kg i. v.) 24 dní po pro-
vedeném USG. S  kosmetickou pitvou omezenou na 
MM majitel souhlasil.

Tab. 1 – Výsledky 1. a 2. vyšetření krve provedeného v rozmezí pěti měsíců

Parametr Výsledek č.1 Výsledek č.2* Jednotka

Urea 4,9 4.1 mmol/l

Kreatinin 68 66 μmol/l

Sodík 143,9 145,6 mmol/l

Draslík 4,76 4,53 mmol/l

Chloridy 105,7 111,1 mmol/l

Vápník celkový 2,7 2,34 mmol/l

Fosfor anorganický 1,39 0,78 mmol/l

Bilirubin konjugovaný <1,7 6,7 μmol/l

ALT 0,89 8,03 μkat/l

AST 0,32 1,78 μkat/l

GGT <0,04 0,37 μkat/l

ALP 1,15 29,48 μkat/l

Amyláza 11,48 12,39 μkat/l

Cholesterol 7,06 - mmol/l

Triacylglyceroly 4,06 - mmol/l

Glukóza 5.3 5 mmol/l

Celková bílkovina 72 65 g/l

Leukocyty 8,8 15,64 109/l

Erytrocyty 8,48 6,57 1012/l

Hemoglobin 189 150 g/l

Hematokrit 0,554 0,448 l

Trombocyty 287 126 109/l

Reticulocyty - 0,0151 l

Reticulocyty - 0,099 1012/l

Neutrofilní segmenty 0,63 0,53 l

Neutrofilní tyče 0 0,01 l

Eosinofily 0,03 0,01 l

Monocyty 0,06 0,02 l

Lymfocyty 0,28 0,29 l

Atypické lymfocyty 0 0,14 l
*Komentář ke krevnímu obrazu výsledek č. 2: Do atypických lymfocytů zahrnuty mladší buňky blastického charakteru s jemnějším jaderným chromatinem, 
viditelnými jadérky a basofilní cytoplasmou. 
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Ultrasonografi cké nálezy
Ultrasonografi cké vyšetření dutiny břišní bylo pro-

vedeno ve hřbetní poloze po důkladném vyholení srsti 
sonografem SonoScape P15 s  mikrokonvexní sondou 
(Micro-curved Array, model C613, střední frekvence 
6,5 MHz, rozsah 4–13 MHz). Zejména v místech většího 
zesílení stěny močového měchýře anebo ze stěny do 
dutiny prominujících mas bylo ve vybrané (ohraničené) 
oblasti použito barevné dopplerovské zobrazení. Buď 
CFM Mode (Color Flow Maping), barevné mapování toku 

krve v cévách (obr. 1), anebo byl pro zobrazení velmi po-
malého toku v drobných cévách použit citlivější způsob 
– PDI Mode (Power Doppler Imaging, barevné zobrazení 
dopplerovské energie, obr. 2 a 5), ale bez možnosti urče-
ní směru a přibližné rychlosti toku.

Močový měchýř byl vyšetřen nejprve sagitálně (obr. 
1–4) a  poté i  v  tranzverzální rovině (obr. 5). Ventrální 
i dorzální stěna MM byla nerovnoměrně zesílena a nej-
větší zesílení dosahující tloušťky až asi 10 mm bylo po-
zorováno blíže k apexu MM (obr. 4) a to i na naplněném 

Obr. 1 – Sagitální zobrazení MM (kraniálně je na sonogramech č. 1–4 vpravo, modrý kurzor „S“). Na ventrální i dorzální stěně MM  lze zřetelně  
rozlišit  vrstvy s rozdílnou echogenitou.  Z ventrální stěny blíže apexu je zobrazena větší echogenní masa, do které ze stěny infiltrují cévy. Směr toku 
od sondy (do masy) se zobrazil modře. Ve stěně MM jsou na příčném průřezu zobrazeny červeně (směr toku k sondě) i velmi malé (měřítko v cm 
na sonogramu vpravo) cévy. V modře ohraničené výseči použit CFM – mód 

Obr. 2 – Sagitální zobrazení MM (apex MM na sonogramu vpravo). V levé části sonogramu (směrem ke krčku) jsou částečně zobrazeny relativně 
malé polypy z ventrální i dorzální stěny MM. Z kranioventrální části stěny MM prominuje do dutiny asi 1 cm veliká masa s relativně širokou 
základnou (stopkou) s výraznou vaskularizací (odstíny žlutočervené škály při pravém okraji obrazu). Bohatě je vaskularizována i kraniodorzální  
část stěny MM (čtyři téměř transverzální průřezy cévami). V modře ohraničené oblasti zájmu byly cévy zobrazeny pomocí PDI  módu. Světlejší 
odstíny červené, resp. žluté barvy reprezentují vyšší amplitudy
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močovém měchýři. V  zobrazených částech stěny MM 
nebyla pozorovaná typická ultarsonografi cká  struktura 
jeho stěny. Zobrazily se dvě vrstvy stěny MM – hypoe-
chogenní mukóza, respektive submukóza a  více echo-
genní muscularis spolu se serózou. Tyto dvě echogenně  
rozlišitelné vrstvy dosahovaly přibližně stejné tloušťky 
(obr. 1 a 5). V místech největšího zesílení stěny dosaho-
vala hypoechogenní vrstva podstatně větší šíře, ta byla 
také výrazně silnější v  místech, kde ze stěny do dutiny 
MM prominovaly větší masy (obr. 4 a 5). Alternativně se 
v daném místě stíral rozdíl mezi oběma vrstvami (zřetel-
né snížení echogenity zasahovalo i svalovou vrstvu). Tyto 
změny struktury stěny MM, ale i fyziologické anatomické 

poměry byly mnohem lépe vidět v dynamickém zázna-
mu. Ve všech prezentovaných sonogramech najdeme na 
ventrální, ale zejména na dorzální stěně (dále od sondy) 
MM četná různě veliká zrcadlová echa (artefakty)9 zvý-
razňující  hladký slizniční povrch mezi polypy. 

Formace prominující ze stěny do dutiny MM byly men-
ší echogenní polypy s rozlišitelnou stopkou a kulovitým 
povrchem (obr. 3). Jinde se zobrazily jako větší hype-
rechoegenní masy různého tvaru prominující až 
10 mm, široce „nasedající“ na stěnu (obr. 4) a podle stup-
ně naplnění MM se mnohdy dotýkající protilehlé stěny 
(obr. 5). Pokud se větší masa zobrazila od jedné stěny MM  
ke druhé, provedli  jsme pro určení  její lokalizace CFM 

Obr. 3 – Sagitální  zobrazení MM. Zobrazovací rovina směrována tak, aby zachytila mnohočetné masy nacházející se jak na dorzální stěně (dále 
od sondy), tak i na ventrální stěně (blíže k sondě) prominující do MM. V místě polypů zejména na dorzální stěně  je vidět zesílená stěna se dvěma  
rozlišitelnými vrstvami – hypoechogenní mukózou  a submukózou a více echogenní muskularis a serózou. Echogenita  muskularis se blíží do 
dutiny MM  prominujícím polypům

Obr. 4 – Sagitální zobrazení MM. Zřetelné jsou echogenní částice rozptýlené v moči – tzv. sněžení v tekutině. Měřená část zahrnuje jeden z větších, 
členitých echogenních polypů z dorzální stěny močového měchýře. Z celkových naměřených 2 cm zahrnuje přibližně polovinu echogenní masa 
a druhou polovinu zesílená stěna MM, jejíž větší část tvoří v kontrastu s polypem  zřetelně hypoechogenní mukóza a submukóza. Směrem 
k apexu MM  jsou částečně zobrazeny  dva menší polypy 
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a nebo PDI mód zobrazení (obr. 5). Pomocí CFM nebo PDI 
módu byla zjištěna masivnost prokrvení buď patologicky 
změněné stěny močového měchýře (obr. 2), anebo krev-
ní zásobení samotných polypů (obr. 1 a 5). Oběma způ-
soby byly zobrazeny i cévy velmi malého průměru (obr. 
1, 2 a 5). CFM mód zobrazil i směr toku krve (na obr. 1 ze 
stěny MM do polypu). PDI mód byl o něco citlivější pro 
zobrazení cév o velmi malém průměru ve stěně MM i ve 
větších polypózních formacích. Při správném nastavení 
přístroje bylo v anechogenní moči také pozorováno víře-
ní pomalu sedimentujících echogenních částic (buněčný 
debris, krvinky, obr. 4). Mimo MM byly mírně zvětšené 
mediální iliakální mízní uzliny (obr. 5). Dále byla zjištěna 
difúzně mírně zvýšená echogenita jaterního parenchy-
mu ve srovnání s kůrou pravé k játrům přiléhající ledviny 
a téměř dosahovala echogenity sleziny. 

Patomorfologické nálezy
Makroskopický obraz MM odpovídal USG nálezům, 

přičemž vizuálně dominovaly mnohočetné hyperemické 
polypózní formace (obr. 6). Vzorek stěny MM odebraný 
při pitvě byl fi xován v 10%  pufrovaném neutrálním for-
malínu a zpracován běžnou parafi novou technikou. His-
tologické řezy o síle 5 μm byly barveny hematoxylinem 
a  eozinem. Imunohistochemické vyšetření spočívalo 
v reakci na průkaz  B a T lymfocytů běžnou imunoperoxi-
dázovou metodou   na řezech ze vzorku zalitého do pa-
rafi nu. K demaskování celulárních antigenů jsme použili  
0,1 M citrátový pufr, pH 6 a také TRIS-HCl pufru, pH 9. Kro-

Obr. 5 – Transverzální zobrazení MM a dorzálně uložených struktur. Zejména na dorzální stěně MM lze dobře rozlišit hypoechogenní mukózu 
a submukózu oproti více echogenní svalové vrstvě a seróze. Slizniční povrch zejména dorzální stěny  je zvýrazněn zrcadlovými echy. V pravé části 
obrazu vystupuje z hypoechogenní zesílené mukózy a submukózy echogenní masa dotýkající se protilehlé ventrální stěny močového MM. 
Pomocí PDI módu byla téměř podélně zobrazena céva pronikající ze stěny do masy, ale bez zobrazení směru toku. Dorzálně  od MM jsou 
zobrazeny a. iliaca externa (AIE), aorta (Ao) těsně před odstupem a. iliaca interna a v. cava caudalis (VCC)  těsně v místě před ramifikací na  v. iliaca 
communis. Ventrodorzální oploštění VCC je způsobeno tlakem ultrazvukové sondy.  Příčně zobrazené lnn.  iliaci medialis dx. (ln, na sonogramu 
vlevo) et sin. (ln, na sonogramu vpravo) jsou mírně zvětšené (osobní sdělení Proks, 2020)

Obr. 6 – Ve vypreparovaném MM bezprostředně po utracení feny je 
patrný nerovný povrch sliznice a tmavě zbarvené různě veliké 
polypoidní formace. Až asi 1 cm prominující polypy jsou nejvíce  na 
ventrální stěně MM. Některé mají  zřetelnou  stopku, ale mnohé 
nasedají  široce na sliznici. Při pitvě nebyly zjištěny v MM parazité 
(kapilarióza močového měchýře), anorganické konkrementy ani 
krevní koagula. Kraniálně je na fotografii nahoře. MM byl vybaven do 
„operační“ rány, překlopen kaudálně a řez byl veden dorzální stěnou 
jako při cystotomii 
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mě klasického demaskování celulárních antigenů varem 
po dobu 10 min. jsme provedli demaskování  při  60 oC po 
dobu 60 min. v termostatu. Pro průkaz T lymfocytů jsme 
použili monoklonální myší protilátku, klon PC3/188A, 
DakoCytomation. K  průkazu B lymfocytů byla použita 
monoklonální myší protilátka, klon HM57, DakoCytoma-
tion. Obě protilátky byly ředěny v poměru 1 : 25. K vizua-
lizaci reakce byl použit DCS DetectionLine SuperVision 1 
HRP Polymer. Řezy byly dobarveny hematoxylinem.

Histologickým vyšetřením byl zjištěn nerovný povrch 
vnitřní plochy MM s tvorbou polypoidních formací. V cy-
toplasmě části buněk přechodného epitelu byly patrné 
vakuoly s  výraznější vakuolizací na povrchu polypoid-
ních formací. Lamina propria byla velmi silně infi ltrova-
ná  diferencovanými lymfocyty bez známek anisocytózy, 
anisokaryózy a  bez mitotických formací. Část lymfocy-
tů byla malé velikosti, část byla střední velikosti. V části 
větších lymfocytů byly výrazné nukleoly.  Přítomné byly 
i dilatované krevní kapiláry, zejména v polypoidních for-
macích, v nichž se objevily i hemoragie pod přechodným 
epitelem (obr. 7). Místy byla patrná lymfocytární infi ltra-
ce v  přechodném epitelu (obr. 8). V  submukóze domi-

novaly perivaskulární lymfocytární infi ltráty a  ložiskové 
lymfocytární agregáty, které místy pronikaly i do  edema-
tozního intersticia hladké svaloviny (obr. 9). Lymfocytární 
pláště byly i kolem některých cév v hladkosvalové  tkáni. 

Průkaz antigenu CD 3 byl při demaskování při pH 9 
kompletně negativní. Při demaskování při pH 6 bylo 
menší množství lymfocytů v  perivaskulárních infi ltrá-
tech a  lymfocytárních agregátech v  intersticiu svalové 
vrstvy slabě až středně pozitivních. Průkaz antigenu CD 
79 A byl negativní při demaskování jak při pH 6, tak pH 
9. Při demaskování   v pufru pH 6  při 60 oC po dobu 60 
min.  byly   patrné nodulární formace, v  nichž část lym-
focytů byla středně pozitivních. Středně pozitivní byla 
i část lymfocytů v perivaskulárních lymfatických pláštích 
v  submukóze a  v  lymfocytárních agregátech v  intersti-
ciu svalové vrstvy. Z  výsledků imunohistochemického 
vyšetření je zřejmé, že lymfocyty tvořící zónu v subepi-
teliálním vazivu lze klasifi kovat jako nulové lymfocyty 
(null lymphocytes). Patomorfologická diagnóza byla po-
lypoidní cystitis.

Diskuse
Polypoidní cystitida u psů je většinou autorů považo-

vána za vzácné onemocnění,1-5 nicméně ve specializo-
vané urologické praxi se její výskyt vzácným nejeví. O to 
více vystupuje do popředí význam její diferenciace od 
zhoubných novotvarů MM, které rovněž nejsou vzácné, 
ale mají zásadně odlišnou terapii i  prognózu. Průběh 
onemocnění bývá většinou chronický a k stanovení dia-
gnózy dochází typicky až po sérii neúspěšně léčených 
epizod domnělé uroinfekce.1 Výjimkou však nejsou ani 
případy incidentálního nálezu polypů u asymptomatic-
kého pacienta,1 což byl i  případ této kazuistiky. Asym-
ptomatický a dlouholetý průběh jiného typu pseudone-
oplastických lézí MM, totiž folikulární cystitidy, je dobře 
znám i v humánní urologii.10

Z  hlediska paraklinických nálezů byla pozoruhodná 
elevace ALP a  ALT v  séru pět měsíců po prvotní analý-
ze krve, která tehdy nepřinesla žádný významný nález. 

Obr. 7 – Polypoidní útvar stěny MM. Ve vazivu pod přechodním 
epitelem je silná infiltrace lymfocyty (modré šipky). Ve vrcholu je 
hemoragie označená červenou šipkou. Barveno hematoxylinem 
a eosinem

Obr. 8 – Lymfocytární infiltráty v přechodním epitelu označené 
žlutými šipkami. Barveno hematoxylinem a eosinem

Obr. 9 – Silná infiltrace lymfocyty ve vazivu pod přechodným epitelem 
označená modrou šipkou. Perivaskulární lymfocytární infiltráty 
v submukóze. Část z nich je označená žlutými šipkami). Barveno 
hematoxylinem a eosinem
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Tyto změny měly své vyjádření i v USG obraze. Příčinou 
změn echogenity jaterního parenchymu může být di-
fuzní onemocnění jater. Zvýšená echogenita jaterního 
parenchymu je detekována, pokud je echogenita jater 
vyšší než echogenita kůry ledvin a podobná echogenitě 
sleziny.11 Zvýšení jaterní echogenity může být diagnosti-
kováno také tehdy, je-li signifi kantně vyšší  ve srovnání  
s kůrou pravé ledviny a nebo echogenitou sleziny.12 Di-
fuzně hyperechogenní jaterní parenchym lze pozorovat 
při chronické hepatitidě, cirhóze, steroidní hepatopatii, 
jaterní lipidóze nebo lymfomu.11,12 Je pravděpodobné, 
že onemocnění jater bylo hlavní příčinou nechutenství, 
apatie a hubnutí. Nález atypických lymfocytů blastické-
ho charakteru v periferní krvi nabízí spekulativní pode-
zření na lymfom, avšak biopsie jater nebyla povolena ani 
provedena. Limitace vyšetření pacienta dané jeho maji-
telem se nepříznivě promítly i do interpretace hlavního 
nálezu – PC. 

Ačkoliv příčina PC není jednoznačně identifi kována,4 
je všeobecně přijímána její souvislost s  výskytem chro-
nického dráždění MM. V případě psů to bývá nejčastěji 
močová infekce, ať už samostatně nebo ve spojení s uro-
cystolitiázou.1,2,4,5,13-15 V námi popsaném případě nemohla 
být otázka uroinfekce diagnosticky řešena, a tak zůstává 
její etiopatogenetická role v této kazuistice nezodpově-
zená. Náš pacient však svým pohlavím zcela zapadal do 
většinové genderové charakteristiky PC; feny bývají re-
portovány s PC častěji,1,3-5,12 což by patrně mohlo souviset 
i s jejich častější inklinací k uroinfektům.

Prezentované ultrasonografi cky diagnostikované one-
mocnění MM bylo náhodným zjištěním při vyšetření, 
protože majitel do doby jeho provedení neuváděl žád-
né příznaky svědčící pro onemocnění močového ústrojí 
a makroskopickou hematurii pozoroval až po našem upo-
zornění. Každopádně významný nález na MM s nejistou 
prognózou přispěl k  rozhodnutí majitele nepokračovat 
v diagnostice onemocnění feny ani v eventuální terapii, 
což vedlo k pozdější eutanazii zvířete. Průměrná ultraso-
nografi cky zjištěná síla stěny minimálně naplněného MM 
u psa se uvádí 2,3 mm a naopak při silně distendovaném 
MM činí průměrná tloušťka stěny 1,4 mm.16 Pro minima-
lizaci variability tloušťky stěny spojené s jeho naplněním 
je během USG vyšetření ideální plně naplněný MM.17 Síla 
stěny se pohybuje v rozmezí 2–5 mm v závislosti na obje-
mu moči.18 Podle našich zkušeností může být problema-
tické dosáhnout  většího naplnění nemocného MM před 
USG. Uvádí se ale také, že v mnohých případech cystitidy 
je stěna MM normální.17 Zesílení stěny MM bylo zjištěno  
u 7 z 11 psů s ultrasonografi cky diagnostikovanou PC.1 
V námi prezentovaném případu byla stěna MM, i se zře-
telem na jeho naplnění, podstatně nestejnoměrně zesí-
lená a to zejména v jeho kranioventrální i kraniodorzální 
části. Při silné cystitidě bylo USG prezentováno difuzní 
zesílení stěny pohybující se v rozmezí 9–13 mm.17 U stej-
ného případu silné cystitidy je podobně jako u našeho 
pacienta vidět silnější hypoechogenní část s hyperecho-
genním slizničním povrchem a o něco tenčí echogenní 
svalovina s hyperechogenním serózním povrchem. U PC 
ukazují titíž autoři spíše echogenní polypy a  mukózu 

s  méně echogenní a  tenčí svalovou vrstvou.17 Jiný au-
tor prezentuje případ chronické cystitidy, kde síla stěny 
prázdného MM na příčném průřezu dosahovala 23 mm 
a mukóza byla zřetelně více echogenní vzhledem k tenčí 
svalové vrstvě.18  Z uvedeného je zřejmé, že síla a echo-
genita stěny MM, jak při cystitidě, tak PC, může varírovat 
případ od případu. Každopádně u  našeho, ale i  v  pří-
padech prezentovanými jinými17 se při PC stírá typický 
ultrazvukový obraz stěny: hyperechogenní mukóza, hy-
poechogenní svalová vrstva a  hyperechogenní seróza. 
Ultrazvukové obrazy námi zjištěných polypoidních mas 
se shodovaly se sekčním nálezem. To je v souladu se zjiš-
těním jiných autorů, kteří uvádějí, že USG byla úspěšná 
v  detekci  všech osmi případů polypoidních lézí MM.2 
Dále autoři uvádějí,  že echogenita mas byla obecně iso-
echogenní se stěnou MM; výjimkou byli dva psi, u nichž 
byly přítomny hypoechogenní ložiska uvnitř mas, což au-
toři vysvětlují edematózními změnami anebo epiteliální-
mi cystickými lézemi identifi kovanými histopatologicky.2 
Námi zobrazené masy byly většinou zvýšené echogenity 
v  porovnání s  hypoechogenní mukózou. Málo zřetelné 
snížení echogenity v masách jsme u tohoto pacienta po-
zorovali občas jen v okolí pronikajících cév. 

Na PC – na rozdíl od neoplazie – můžeme při USG dia-
gnostice usuzovat v případě mnohočetného výskytu po-
lypoidních mas, jako tomu bylo i u našeho pacienta. Dal-
ším kritériem je lokalizace lézí (neoplastické masy častěji 
prominují v oblasti krčku MM). Pro PC může také svědčit 
nerovnoměrné zesílení stěny MM a  změny v  tloušťce 
a echogenitě  jejích jednotlivých vrstev i mimo polypy. 
Na zánět ukazuje i přítomnost echogenních pomalu se-
dimentujících částic rozptýlených v moči – organického 
sedimentu, který byl přítomen i v našem případě. V tom-
to směru se naše pozorování více nebo méně shoduje se 
zkušenostmi již výše uvedených autorů.17,18 Námi použité 
dopplerovské metody (CFM a PDI mode) podle nás spo-
lehlivě pomohou odlišit přítomnost krevní sraženiny, do 
které nevedou cévy se zobrazeným tokem krve, který lze 
pozorovat u polypů nebo neoplazie. Použití dopplerov-
ských metod považujeme také za vhodné ke stanovení 
intenzity prokrvení, jež je zesíleno zánětem stěny MM 
a prominujících mas, podobně jako je tomu u neoplazie.

Histologická kritéria pro PC spočívají v  přítomnosti 
polypoidních výrůstků sliznice do lumina močového mě-
chýře, známek hyperplazie epitelu ve formě jeho zesílení 
a prorůstání epiteliálních čepů do vazivového stromatu 
sliznice, edém vazivového stromatu, zánětlivé infi ltrace 
a  hemoragií ve vazivovém stromatu stěny močového 
měchýře s  akumulací hemosiderinu. Přítomné mohou 
být také eroze, ulcerace, granulační tkáň, vakuoly v  cy-
toplasmě epitelií často obsahující proteinovou substanci 
a případně i atypie epitelií. Epitel se může transformovat 
v hlen secernující glandulární formace, které se označují 
jako cystitis cystica nebo cystitis glandularis.19,20 Za dia-
gnostické lze považovat pouze chirurgické biopsie ob-
sahující celou stěnu močového měchýře. Endoskopické 
biopsie většinou nejsou dostatečně diagnostické.1,2

Z  imunohistochemického hlediska bylo na případu 
nejzajímavější, že lymfocytární infi ltrát byl tvořen pře-
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vážně nulovými lymfocyty (angl. null lymphocytes). Nu-
lové lymfocyty nemají markery T a B lymfocytů. Přibližně 
20 % periferních lymfocytů jsou nulové lymfocyty.21 
Uplatňují se při buněčné cytotoxicitě závislé na proti-
látce (angl. antibody-dependent cell-mediated cyto-
toxicity – ADCC).   Existují tři typy nulových lymfocytů: 
1. nediferencované kmenové lymfocyty, které maturu-
jí   v T a B lymfocyty, 2. velké granulární lymfocyty, které 
mají charakter zabíječových lymfocytů (angl. killer cells 
– K) jež se uplatňují především při ADCC reakci – zabíjejí 
buňky obalené IgG protilátkami. Dále mají charakter při-
rozených zabíječů (angl. natural killer cells – NK), které de-
struují buňky infi kované viry. 3. buňky s vysokou afi nitou 
Fc receptorů, které jsou rezistentní k trypsinu. Fc receptor 
je struktura na povrchu některých lymfocytů, makrofágů 
a mastocytů, která váže Fc oblast  imunoglobulinů.21

Závěr
Popsaná kazuistika si klade za cíl upozornit českou ve-

terinární veřejnost na existenci menšinového typu cysti-
tidy, který v praxi imituje neoplastické léze. Věříme, že zde 
uvedený detailní popis USG nálezů při PC může klinickým 
praktikům pomoci ve zúžení diferenciálně diagnostického 
přístupu k nespecifi ckému syndromu hematurie.
Literatura:
1. MARTINEZ, I., MATTOON, J. S., EATON, K. A., CHEW, D. J., DIBARTOLA, S. P. 

Polypoid cystitis in 17 dogs (1978-2001). J Vet Intern Med 2003;17:499-509.
2. TAKIGUCHI, M., INABA, M. Diagnostic Ultrasound of Polypoid Cystitis in 

Dogs. J Vet Med Sci 2005;67:57-61.
3. EO-JIN, I., SANG-CHUL, K., JI-YOUL, J., JAE-NAM, J., JAE-HOON, K. A case of 

polypoid cystitis in a dog. Korean J Vet Res 2009;49:163-166.
4. WALKER, M. A. Struvite urolithiasis with eosinophilic polypoid cystitis in 

a shih tzu dog. Can Vet J 2018;59:181-183.
5. WOLFE, T. M., HOSTUTLER, R. A., CHEW, D. J., MCLOUGHLIN, M. A., EATON, 

K. A. Surgical management of diffuse polypoid cystitis using submucosal 
resection in a dog. J Am Anim Hosp Assoc 2010;46:281-284.

6. CARVALHO, T., PINTO, C., PELETEIRO, M. C. Urinary bladder lesions in bovine 
enzootic haematuria. J Comp Path 2006;134:336-346.

7. ROSALES, C. M., BAMFORD, N. J., SULLIVAN, S. L., BAUQUIER, J. R., TENNENT-
BROWN, B. S. Polypoid cystitis as a  cause of haematuria in a  pony mare. 
Eq Vet Educ 2019;5:250-254.

8. GIROLAMO, N. D., BONGIOVANNI, L., FERRO, S., MELIDONE, R. Cystoscopic 
diagnosis of polypoid cystitis in two pet rabbits. J Am Vet Med Assoc 
2017;251:84-89.

9. GRYGAR, I., KUDLÁČ, E. Ultrasonografie ve veterinárním porodnictví a gyne-
kologii. Hlučín; Nakladatelství SLEZAN Hlučín, 1997:247

10. BETTEX, M., OESCH, I, ZIMMERMANN, A. Granular cystitis in girls. Eur Urol 
1988;15:235-236.

11. PARTINGTON, B. P., BILLER, D. S. Liver. In: Green, R. W. Small Animal Ultrasound. 
Philadelphia . New York; Lippincott-Raven Publisher, 1996:105-130.

12. LARSON, M. M, MATTOON, J. S., LAWRENCE, Y., SELLON, R. K. LIVER. In: 
Mattoon, J. S., Sellon, R.K., Berry, C. R. Small Animal Diagnostic Ultrasound. 
Fourth Edition, St. Louis; Elsevier, 2021:355-421.

13. GELBERG, H. B. Urinary bladder mass in a dog. Vet Pathol 2010;47:181-184.
14. FUENTEALBA, I. C., ILLANES, O. G. Eosinophilic cystitis in 3 dogs. Can Vet J 

2000;41:130-131.
15. JOHNSTON, S. D., OSBORNE, C. A., STEVENS, J. B. Canine polypoid cystitis. J 

Am Vet Med Assoc 1975;166:1155-1160.
16. GEISSE, A. L., LOWRY, J. E., SCHAEFFER, D. J. et al. Sonographic evaluation of 

urinary bladder wall thickness in normal dogs. Vet Radio Ultrasound 
1997;38:132-137.

17. WIDMER, W. R., MATTOON, J. S., VADEN, S. L. Urinary Tract. In: Mattoon, J. S., 
Sellon, R. K., Berry, C. R. Small Animal Diagnostic Ultrasound. Fourth Edition, 
St. Louis; Elsevier, 2021:583-634.

18. GREEN, R. W. URINARY BLADDER. IN: GREEN, R. W. Small Animal Ultrasound. 
Philadelphia . New York; Lippincott-Raven Publisher, 1996:227-235.

19. NEWMAN, S. J., CONFER, A. W., PANCIERA, R. J. Urinary System. In: McGavin 
M. D., ZACHARY, J. F. (eds). Pathologic Basis of Veterinary Disease. Fourth 
Edition. Mosby, Elsevier, 613-691, 2007.

20. CIANCIOLO, R. E., MOHR, F. C. Urinary System. In: Maxie M.,G. (ed). Jubb, 
Kennedy, and Palmer’s Pathology of Domestic Animals. Vol. 2. Sixth Edition. 
Elsevier. 2016:376-464.

21. CRUSE, J. M., LEWIS, R. E. Atlas of Immunology. 2nd ed. CRC Press 2004:1-835.

Adresa autora:
MVDr. Ivo Grygar, CSc.

Veterinární ambulance Poličná
757 01 Poličná 34 

e-mail: ivo.grygar@seznam.cz

 243


