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ABSTRAKT  

Bakalářská práce Urolitiáza jako sociální problém člověka si klade za cíl zjistit, 

vše o nemoci, zvaná urolitiáza. Vyskytuje se u člověka, ale nevyhýbá se ani zvířatům. 

Proto je koncipována jako přírodovědná a lékařské hledisko zde není rozhodující. 

Postihuje vylučovací soustavu a to převážně parenchym ledvin, proto je práce 

v teoretické časti zaměřena nejprve na obecné vylučování, které do této práce 

neodmyslitelně patří. Dále se zabývá urolitiázou, od dob jejích prvních zmínek 

v odborné literatuře, až po současnost. Jak a proč vzniká, její předcházení, příčiny a 

etiopatogenetické činitele, které ovlivňují výskyt. Vyskytuje se u všech věkových 

skupin, bez výjimky lidských ras a na všech kontinentech. V konečné fázi se práce 

zabývá vlastním šetřením, jehož cílem je zjistit, jaké pohlaví je k této nemoci 

náchylnější, která věková skupina je více ohrožena, jaká zaměstnání zvyšují rizika 

jejího vzniku a v poslední řadě je šetření zaměřeno na respondenty a jejich stravovací 

návyky. Správná životospráva, kterou je zde míněno dodržování dietních návyků, 

dostatečný příjem tekutin a také vyvarování se různým stresovým podmínkám je jedním 

z nejdůležitějších faktorů, které mají pozitivní vliv na výskyt urolitiázy. 



   

ABSTRACT 

Bachelor thesis Urolithiasis and the influence of dietary habits on human society 

aims to find out everything about the disease, called urolithiasis. It occurs in 

humans, but can occur even in animals. Therefore, it is conceived as a natural 

and medical aspects are not decisive. Urolithiasis affects the urinary tract and 

renal parenchyma mainly, because the work is in the theoretical part focused 

first on the general exclusion, which in this work are inherent. It also deals with 

urolithiasis, since its first references in the literature to the present. How and 

why it arises, its prevention, causes and etiopathogenetic factors affecting 

incidence. It occurs in all age groups, without exception, human races and on all 

continents. In the final phase of the work addresses the investigation, whose aim 

is to find out what sex is more susceptible to the disease, which age group is 

more at risk, which increases the risk of job creation and last, the survey focused 

on respondents and their eating habits. Proper diet, which is meant compliance 

with dietary habits, insufficient fluid intake and avoidance of different stress 

conditions is one of the most important factors that have a positive impact on the 

incidence of urolithiasis.
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1. ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce Urolitiáza jako biosociální problém člověka jsem si 

vybrala, z důvodu mých osobních zkušeností, jelikož jsem sama touto nemocí prošla. 

Velice mě zajímalo a nadále zajímá, proč tímto onemocněním trpí mladí lidé, kteří se 

stravují zdravě a sportují. Po návštěvě zdravotnického zařízení jsem si uvědomila, že 

urolitiázou trpí velká škála lidí. Nevyhýbá se dětem ani starší populaci. I když nejvíce 

inkriminovanou skupinou jsou dospělí. . 

 Teoretická část je nejdříve zaměřena na obecné vylučování, exkreci živočichů. 

Postupně podle různých oddělení je zpracována. Jelikož vylučování neprobíhá u 

každého živočicha stejně. Zdůrazňuji jen odlišnosti a nepopisuji vylučování u každého 

oddělení dopodrobna, protože mým úkolem není psát o vylučování jako takovém. Jen 

tím nastiňuji směr mé práce. Více se pozastavuji u skupin, u kterých se urolitiáza 

vyskytuje, což jsou savci. Především pak člověk. V této části píši o genezi 

konkrementů, o vnitřních a vnějších faktorech, které genezi ovlivňují. Do vnitřních 

faktorů patří dědičné predispozice, zahrnujeme sem vlivy etnické, rasové, rodinné, aj. 

Vnější faktory působí na člověka z okolního prostředí. Patří sem podnebí, vliv klimatu, 

kvalita vody, příjem tekutin, různé diety, stravovací návyky jak v rodině, tak i v rámci 

populace, vliv mají i stopové prvky obsažené nebo chybějící v potravinách nebo vodě. 

A nesmíme zapomenout také na zaměstnání. Dále sem můžeme zahrnout i sociologické 

vlivy. Dalšími savci jsou nejvíce postižená zvířata domestikovaná. Do nichž patří 

především psi a kočky. Dále jsem se zajímala i o zvířata žijící v ZOO.  

Je dobré vědět, že nejenom Vás může tato nemoc potkat. Proto se nesmí nic 

zanedbávat a včasná návštěva lékaře, je pak na místě. Jen odborná pomoc v tomto 

případě dokáže pomoci. Zvíře si samo totiž pomoci nedokáže, oproti tomu naše tělo 

dokáže s touto nemocí bojovat i bez odborné pomoci. Jestliže problémy objevíme již 

v počátcích, tak ji můžeme zastavit i sami jen s pomocí správné stravy. Samozřejmě to 

neplatí ve všech případech, závisí na typu a vážnosti onemocnění. 

Zarazilo mě, jak málo lidí bere toto onemocnění na vědomí. Proto provádím 

výzkum ohledně výživy ve vybraných regionech ČR. Má práce by měla nastínit pohled 
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na předcházení, léčbu a následky této nemoci a upozornit na to, že je to nemoc, která se 

vyskytuje v běžné populaci a není dobré ji podceňovat. Může jí prodělat každý z nás.  

 

1.1. Exkrece živočichů 

 „Všechny živé organismy aktivně udržují koncentrace látek ve svém těle, co 

nejblíže optima – v rámci tolerovatelných mezí. Vylučovací orgány se vyvinuly 

především proto, aby tuto vnitřní stálost zabezpečovaly po linii exportní – odstraňování 

těch látek, které překročily fyziologické koncentrace“ (Martin Vácha a kolektiv autorů. 

2002). 

 

1.2. Vylučování dusíkatých látek 

V širším slova smyslu znamená vylučování odvádění jakýchkoli látek ven z těla. 

Látek, které se z těla vylučují, je velké množství a proto se vylučují nejen orgány 

vylučovacími, ale také trávicí soustavou, potními a slznými žlázami, dýchacími povrchy 

a jinými orgány. Takže v užším slova smyslu se vylučováním rozumí odstraňovaní 

zplodin látkové přeměny živin. V živinách jsou nejvíce obsaženy prvky C, H, O a N. 

Z uhlíku pak vzniká oxid uhličitý, vylučuje se plícemi, ale objevuje se i v moči a v potu 

ve formě kyselých uhličitanů. Z vodíku vzniká voda. Může odcházet z těla buď močí a 

výkaly nebo se odpařuje z kůže a plic. Je základní složkou živého organismu. Při 

rozpadu bílkovin vznikají dusíkaté sloučeniny (Václav Kubišta, 1979). Podle Stanislava 

Rosypala a kolektivu autorů jsou dusíkaté sloučeniny „typickými produkty látkové 

přeměny, které jsou odstraňovány vylučovacími orgány“ (Stanislav Rosypal a kolektiv 

autorů, 2003).  
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1.3. Amoniak 

Početně nejdůležitější dusíkaté živiny jsou bílkoviny, které se skládají 

z aminokyselin. První zplodinou, která vzniká při odbourávání aminokyselin je amoniak 

NH3 (Václav Kubišta, 1979). „Tvoří se deaminací aminokyselin“ (Ladislav Janský, Ivan 

Novotný, 1981) a je pro tělo velice jedovatý, proto se z těla rychle odstraňuje. Dále se 

velmi dobře rozpouští ve vodě a vytváří hydroxid amonný:  

NH3 + H2O ↔ NH4 + + OH− 

Při látkové přeměně vzniká větší množství CO2, který s vodou vytváří kyselinu 

uhličitou. Ta pro neutralizaci iontů OH−úplně stačí. Samotné ionty NH4 + nejsou pro 

organismus škodlivé. Pro buňku je velice důležité udržovat rovnováhu mezi draselnými 

a sodnými ionty. Tuto rovnováhu nepříznivě ovlivňuje iont NH4 +, proto se hodnota 

iontů NH4 + pohybuje na malých hodnotách a živočichové si ji udržují v takové úrovni 

podle množství vody, kterou mají k dispozici. 

Vodní živočichové odstraňují amonné soli převážně tím, že je nechají buď 

prostupovat do okolní vody, proto mohou být amonné soli konečnou zplodinou jejich 

metabolismu (Václav Kubišta, 1979). Nebo se může amoniak rychle rozptylovat do 

okolí, proto je exkreční zplodinou pouze u vodních bezobratlých. Část exkrečních látek 

tvoří amoniak ještě u obojživelníků a vodních želv (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 

1981). 

Vodní želvy jsou ale zvláštním případem, o nichž se zmiňuje Martin Vácha a 

kolektiv autorů. Žijí-li želvy ve vodě, vylučují amoniak a močovinu, při životu na souši, 

pak vylučují kyselinu močovou a malé množství močoviny. Ještě ptáci tvoří výjimku, u 

nichž se totiž během jejich embryonálního vývoje vystřídají všechny typy exkrece 

dusíkatých látek (Martin Vácha a kolektiv autorů,  2002) . 

Oproti tomu se u suchozemských živočichů amoniak odstraňuje do okolí velice 

pomalu. Proto se musí přeměňovat na méně jedovaté látky, což je kyselina močová 

nebo močovina. Tyto látky se z těla hned neodvádí. V těle se nejdříve nahromadí. Až 

když dosáhnou určitého množství, začnou se odvádět, vylučovat (Ladislav Janský, Ivan 

Novotný, 1981). 
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1.4. Suchozemští živočichové, jejich výměna vody a iontů 

Při přechodu z vodního prostředí na pevninu byli vodní živočichové vystaveni 

nebezpečí dehydratace. Aby byla udržena vodní bilance, tak je závislá na tom, jestli 

jsou v rovnováze mechanismy ztráty vody s mechanismy, které regulují její příjem. 

Voda se může vytrácet z těla vypařováním, uskutečňuje se z celého povrchu těla a 

z dýchacích orgánů. Tímto způsobem jsou hlavně ohroženi malí živočichové. U hmyzu 

se nejvíce vody vytrácí tracheální soustavou, u plazů pak povrchem těla, to je asi 60 %. 

Podle toho, v jaké formě vylučují živočichové dusíkaté zplodiny, se ztrácí voda močí. 

Hlavně hmyz ukládají kyselinu močovou v kutikule a tukové tkáni. Hyperosmotická 

moč, její produkce se stala podmínkou pro osídlení souše většiny obratlovců a hmyzu. 

Ztráty vody výkaly jsou závislé na tom, jak dobře je voda vstřebávána z potravy 

v trávicí trubici. 

Voda se do těla pak dostává hlavně potravou a pitím. Některý druh hmyzu 

přijímá velice suchou potravu, ten pak získává vodu z organických látek jejich 

spalováním. 1g glukózy je schopen poskytnout asi 0,6 ml metabolické vody. Dále u 

některého hmyzu byla ještě prokázána absorpce vzdušné vlhkosti. Plazi a ptáci, kteří 

osídlili sekundárně moře, mají ještě další orgány, které se vyvinuly kvůli příjmu většího 

množství solí a soli pak odstraňují. Nazýváme je solné žlázy, které jsou umístěny nad 

očima v malých prohlubních (Martin Vácha a kolektiv autorů, 2002) . 

Příkladem bych chtěla uvést rozdíl mezi suchozemskými živočichy- savci a 

suchozemskými vejcorodými živočichy. 

Savci musí vyplavovat dusíkaté zplodiny vodou, ale zároveň vodou musí šetřit. 

Proto přeměňují amonné soli nejdříve na močovinu:     
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1.5. Močovina 

Močovina je dobře rozpustná ve vodě, ale nedokáže se štěpit na ionty a buňky 

živočichů ji snášejí ve vyšší koncentraci než amonné ionty, proto se v tělních tekutinách 

hromadí. Tím, že se v těle nahromadí, se usnadňuje vylučování s použitím malého 

množství vody. 

Suchozemští vejcorodí živočichové mají odlišný způsob vylučování na začátku 

svého vývoje, tedy ve vývoji embryonálním. Ve vajíčku nepřijímají ani nevydávají do 

okolního prostředí žádnou tekutinu a všechny dusíkaté zplodiny metabolismu se v něm 

shromažďují. Pokud by se vytvořila močovina, tak by se zvyšoval osmotický tlak ve 

vajíčku, proto tyto skupiny živočichů vytváří z amoniaku kyselinu močovou:   

  (Václav Kubišta, 1979). 

 

1.6. Kyselina močová  

Kyselina močová je produktem detoxikace amoniaku a u savců je 

nejdůležitějším konečným produktem metabolismu purinů, které vznikají nejenom 

z nukleových kyselin z vnějšího prostředí, ale i z vlastního těla (příkladem jsou např. 

stárnoucí buňky). Je to slabá kyselina, která se špatně rozpouští ve vodě. Je vylučována 

ledvinami, menší množství pak stolicí. K nahromadění kyseliny močové v těle dochází 

buď zvýšenou tvorbou, nebo sníženou schopností ledvin ji vylučovat. Pokud k tomuto 

dochází, vzniká nemoc, které říkáme „dna“. Dna je vrozená nemoc, kdy se kyselina 

močová usazuje v tkáních ve formě krystalků. A zároveň se krystalky mohou shlukovat 

a vytvářejí močové či ledvinové konkrementy, o kterých se zmíním více v dalších 

kapitolách (internetový zdroj č. 2a). 

Pokud se v těle u suchozemských vejcorodých živočichů nahromadí ve větším 

množství, vysráží se z roztoku v pevné formě, proto se udržuje koncentrace kyseliny 
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močové v tělních tekutinách na nízké úrovni. I v dospělosti mají tito jmenovaní 

živočichové odlišnou moč od savců. Jejich moč je kašovitá, obsahující krystalky 

kyseliny močové. Příkladem jsou draví ptáci, kteří se živí potravou bohatou na 

bílkoviny. Proto se v okolí jejich hnízda nachází bílá hmota, která je právě jejich močí 

s množstvím málo rozpuštěné kyseliny močové a jejich solí (Václav Kubišta, 1979). 

 

1.7. Ornitinový cyklus 

Ornitinový cyklus přeměny amoniaku na močovinu:  

 

(http://sites.google.com/site/biomachgbn/biologie-bunky/bunecny-

metabolismus) 

Podle množství vody, které má organismus k dispozici se exkreční zplodinou 

stane buď močovina, nebo kyselina močová. U živočichů, kteří musí šetřit vodou, by 

vydávání rozpustných látek způsobilo, že by z těla odcházela i voda a stoupl by 

osmotický tlak vnitřního prostředí. Proto se amoniak mění na nerozpustnou látku, která 

se může vylučovat v pevné formě a to v kyselině močové.  
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1.8. Živočichové urikotelní 

Suchozemští vejcorodí živočichové, o kterých jsem se již zmínila, nazýváme 

živočichy urikotelními, jsou to Ti, kteří produkují hlavně kyselinu močovou. Patří do 

nich především hmyz a plži, což jsou suchozemský bezobratlý, z obratlovců jsou to 

hlavně plazi a ptáci. Kyselina močová vzniká u obratlovců v játrech. 

1.9. Živočichové ureotelní 

Do této skupiny živočichů patří většina obratlovců, z bezobratlých pak korýši, 

měkkýši, ostnokožci. U bezobratlých vzniká močovina štěpením argininu. U obratlovců 

štěpením všech aminokyselin. Močovina se tvoří z amoniaku a oxidu uhličitého v tzv. 

ornitinovém cyklu. Ten pomáhá tělu, aby se dokázalo zbavit přebytečného dusíku. 

Dusík je ukládán do močoviny a posléze v moči vylučován ven z těla.  Ornitinový 

cyklus slouží k ochraně organismu před toxickými účinky amoniaku. K tomuto procesu 

dochází v játrech, potom se močovina dostává do krve a s ní přichází do ledvin 

(Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 

 

1.10. Moč 

Tekutina, která je tvořená odpadními produkty metabolismu a některými solemi 

hlavně NaCl, se nazývá moč. U vodních živočichů se amoniak odstraňuje difůzí a to 

povrchem těla. U hmyzu, plazů a ptáků se mění na kyselinu močovou a u savců na 

močovinu. Ty se pak z těla odvádí v moči. Zdroj pro tvorbu definitivní moči je tekutina, 

primární moč. Ta vzniká z krve nebo z hemolymfy a to filtrací. Hnací síla, která 

umožňuje tvorbu primární moči je z fyzikálního hlediska rozdíl tlaku kapaliny, která 

proudí v cévní soustavě a ve vylučovacích orgánech, kde je tlak nižší než v tekutinách 

tělních. Obzvlášť zřejmé je to u ledviny obratlovců, kde proudí krev pod tlakem 

v cévních klubíčkách, glomerulech. Rozdíly v tlaku mají za následek filtraci tělních 

tekutin (hemolymfy nebo krve) přes buněčnou stěnu směrem do kanálků (tubulů) 

vylučovacích orgánů a tím vzniká primární moč. Má stejné složení jako krevní plazma 

mimo krevních proteinů. Složení primární moči se upravuje až v tubulech. Látky jako 
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jsou H+ , K+ se aktivně přenášejí z tělních tekutin do tubulů, čemuž říkáme tubulární 

sekrece. Jiné látky, jako je NaCl, glukóza, jsou obsaženy v primární moči a aktivně se 

přenášejí zpět do jiné tělní tekutiny, což je tubulární resorpce. Nesmíme zapomenout na 

vodu, ta se také vstřebává, ale vždy jen pasivně- osmoticky. V tubulech, kde dochází 

k úpravám, se tvoří definitivní moč (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 2003).  

 

1.11. Odvádění exkretů 

U každého živočicha je vylučování, exkrece velice odlišná, ale i přesto se najdou 

některé stejné znaky: 

1. Exkreční nástroje odstraňují nejen škodlivé látky, ale působí i při udržování 

osmotického tlaku vnitřního prostředí. 

2. Jsou vždy ve vztahu k tělní tekutině, která přenáší odpadní látky. 

3. Mají trubicový tvar, do nichž se vylučuje exkreční tekutina filtrací (mimo 

hmyzu). Tekutina v proximálním úseku je nejprve izotonická s tělní tekutinou. Až 

v dalších úsecích se mění složení exkreční tekutiny, podle toho jak organismus 

potřebuje. Uplatňuje se zde aktivní transport látek. 

4. Resorpce a sekrece se uskutečňuje proti koncentračnímu spádu, vždy je 

potřeba při tomto procesu energie. 

 Výjimkou jsou prvoci, houby, láčkovci a ostnokožci. Nemají specializované 

exkreční orgány. Prvoci mají stažitelnou vakuolu, kterou je orgán osmoregulační, ale 

podílí se i na exkreční činnosti (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 

 

1.12. Vývoj vylučovacích orgánů 

Jednobuněční a většina vodních živočichů mají exkreci, kterou plní původně 

transport povrchem těla. Nižší bezobratlí mají procesy exostózy. Jednobuněční, kteří žijí 

v prostředí o nižším osmotickém tlaku plní osmoregulační funkci pulzující vakuola, ta 

odstraňuje exocytózou přebytek vody a odpadní látky ven z buňky. Houbovci jdou 

vylučovací látky do vnitřních tělních dutina odtud ven z těla. Také žahavci nemají 
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specializované exkreční orgány. Teprve u vyšších skupin bezobratlých se exkreční látky 

vylučují specializovanými buňkami nebo již vylučovacími orgány. Specializované 

buňky mají máloštětinatci, nazýváme je chlorakogenní buňky. Ostnokožci mají 

bloudivé améboidní buňky. 

Exkreční orgány jsou vyvinuty od hlístů. Dále je mají kroužkovci, pásnice, 

měkkýši, členovci a obratlovci. Na jedné straně nasávají tělní tekutinu a na straně druhé 

se otevírají ven z těla. Každý orgán má jiné složení, příkladem si uvedeme 

protonefridie, metanefridie, malpighické trubice až savčí ledviny (Martin Vácha a 

kolektiv autorů, 2002). 

 

1.13. Vylučovací orgány 

Základem vylučovacích orgánů- nefridií je trubice (kanálek, tubulus), která 

spojuje tělní dutinu a vnější prostředí. U různých typů živočichů je různě uložena a 

upravena (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 2003).  

Živočichové, kteří nemají mezoderm a nemají tedy ani pravou tělní dutinu, 

coelom se u nich pak z ektodermu vyvíjejí různé orgány. Jsou to orgány primitivní a 

jejich typickým rysem je, že se otevírají na povrch těla. Obecně se nazývají nefridie a 

nejjednodušším typem jsou protonefridie. 

 

1.13.1. Protonefridie  

Její vnitřní část je tvořena terminální buňkou. Rozlišujeme dva základní typy, 

prvním typem jsou plaménkové buňky, kde kmitají brvy a druhým typem jsou 

solenocyty, ty mají pouze jeden či dva bičíky. Plaménkové buňky nejspíše vznikly ze 

solenocytů. Při kmitání bičíků nebo brv vzniká v kanálku podtlak a nasává se z okolí 

tekutina, obsahující metabolické zplodiny. 

Ladislav Janský a Ivan Novotný uvádí: „Při průchodu kanálky se aktivně 

vychytávají ionty, takže tekutina, která byla původně izotonická s tělní tekutinou, se 

stává hypotonickou“ (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 
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Jsou vylučovacími orgány ploštěnek, není vyvinut célom, ale pouze schizocel. 

Dále jsou v dospělosti u některých mnohoštětinatců nebo u kopinatce. Protonefridie 

jsou zde v kontaktu s célomem nebo cévami. Moč se u této skupiny živočichů vytváří 

filtrací, sekrecí a zpětnou resorpcí (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 2003). 

 

1.13.2. Metanefridie  

Pravděpodobně se vyvinuly z protonefridií, které se nacházejí buď u živočichů 

bez célomu nebo u živočichů, kteří célom mají, ale pouze v larválním stádiu. Kanálky 

se zde otevírají širokou obrvenou nálevkou (nefrostom), ústící do célomového prostoru. 

Jsou stočené do různých závitů a kliček, jejich délka je proto delší a na vnitřním konci 

jsou vždy otevřené. To je rozdíl oproti protonefridiím. Metanefridie jsou v tomto úseku 

mezodermálního původu. Mimotělní vyústění zůstalo nezměněno. Celý orgán tvoří 

velký počet buněk a můžou k němu patřit i oddíly, kde se tekutina shromažďuje nebo 

kde dochází k zahušťování.  

Typické jsou pro kroužkovce a některé měkkýše. Od tohoto základního typu se 

odvozují metanefridie, které začínají v malých célomových prostorách. Vyskytují se u 

některých členovců – což je antenální a maxilární žláza korýšů (Stanislav Rosypal a 

kolektiv autorů, 2003). Podle Ladislava Janského a Ivana Novotného antenální žlázy 

vznikají váčkem, který ústí do dutiny coelomu a jsou umístěny v přední části 

hlavohrudi. Coelomový váček přechází ve vývod a jeho proximální vývod se zvětšuje a 

vytváří labyrint. Ten je rozdělen přepážkami na velké množství dutinek. Další částí je 

trubicovitý nefridiální kanál, který se stáčí do kliček a jeho distální konec se mění a 

rozšiřuje v močový měchýř, který vyúsťuje na hlavě. Moč se tvoří filtrací tělní tekutiny 

do dutiny celomového váčku. Primární moč je izotonická. V labyrintu se vylučují do 

tekutiny ústrojné látky. Sůl se resorbuje v nefridiálním kanálku a tím se výsledná moč 

stává hypotonickou (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 

Žlázu koxální mají pak pavoukovci a někteří měkkýši mají renoperikardiální 

kanál, vycházející z perikardu. „U těchto typů metanefridií se primární moč tvoří filtrací 

hemolymfy nebo krve do zbytků célomové dutiny“ (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 
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2003). Potom dochází k sekreci a zpětné resorpci (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 

2003). 

 

1.13.3.  Malpighické trubice  

Působením osmotického tlaku se do jejich částí filtruje tělní tekutina. Jejich 

obsah se sekrecí solí udržuje hypertonický (Václav Kubišta, 1979). Jsou tvořeny velkým 

množstvím tenkých trubiček, které jsou jedním koncem uzavřeny a druhým koncem ústí 

do střeva.skládají se z jednovrstevného epitelu.a nikdy v nich nedochází k filtraci látek 

do lumen exkrečních orgánů.ionty Na,K , které jsou ve formě solí a kys. močovou 

vylučovány do lumen trubic, díky slabě zásadité reakci v jejich horním úseku. Ph je 7,2. 

Po sekreci iontu K vzniká pasivní přesun vody dovnitř trubice. Oxid uhličitý se dostává 

do trubice v její nižší části a přesouvá Ph na kyselou stranu, následkem toho má Ph 

hodnotu 6,6. Tímto vzniká kyselý uhličitan draselný a sodný a kyselina močová má 

formu granulí. Zpět do tělní dutiny odchází část vody a kyselé uhličitany. Voda, její 

největší část se resorbuje v zadním střevě a to pomocí žláz rektálních (Ladislav Janský, 

Ivan Novotný, 1981). 

 

1.14. Ledviny obratlovců 

Je párová žláza tubulózního typu, umístěná v dutině tělní na dorzální stěnu. Má 

funkci exkreční. Embryonálně se zakládá v podobě mezodermálních úseků a nazýváme 

je isomery. Jsou umístěny mezi somity a hypodermem. Pravděpodobně v primitivním 

stádiu vznikl z každého nefrotomu jeden nefron. Na každé straně pak vzniklo 

nahromadění nefronů a ty pak daly vzniku ledviny. Nejdříve se zakládají přední nefrony 

a pak až zadní, je to způsobeno tím, že vývoj a diferenciace probíhá u nefrotomů 

odpředu k zadní části. Umístění nefrotomů je dorzální od célomové dutiny na každé 

straně těla. Z toho pak vyplývá, že jsou upevněny k dorzální stěně tělní dutiny, vně 

peritonea.  

„Raný embryonální vývoj naznačuje, že u primitivních forem byl možná ještě 

tubulus spojen s célomovou dutinou (podobně jako u metanefridií). Hypoteticky 
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předpokládáme, že u primitivních forem ústil každý nefron individuálně na povrch těla. 

Protože však svalstvo bočních částí těla, které je derivátem myxomů, expandovalo 

ventrálním směrem a izolovalo tak nefrony od povrchu těla, došlo ke spojení ústí tubulů 

jednotlivých nefronů v jediný podélný vývod zvaný Wolffův vývod (ductus Wolffi), který 

se před vyústěním z těla spojoval s obdobným vývodem nefronů druhé strany těla 

v jediný. Toto spojení je buď v kloace, nebo v její bezprostřední blízkosti“ (Stanislav 

Rosypal a kolektiv autorů, 2003). 

 

1.15. Nefron 

Stanislav Rosypal a kolektiv autorů definuje nefron jako: „Základní strukturální 

a funkční jednotku vylučovací soustavy obratlovců“ (Stanislav Rosypal a kolektiv 

autorů, 2003). Skládá se z proximálního tělíska a tubulu. Ledvinové tělísko je tvořeno 

sítí krevních vlásečnic ve tvaru klubíčka. Klubíčko obaluje dvouvrstvý obal, kterému se 

říká Bowmanův váček. Do prostoru uvnitř váčku je z krve filtrována primární moč nebo 

také moč glomerulární. Do štěrbiny Bowmanova pouzdra ústí dvě trubice. Jsou dlouhé a 

různě se stáčí. Nazýváme je tubulus, která bývá velmi často rozlišována na proximální a 

distální část. Opět je v jejich stěnách množství sítí krevních vlásečnic. 

Vzniká embryonálně z vychlípeniny célomu, mimo kapilárního klubíčka. V 

raném stádiu je základ klubíčka v kontaktu se stěnou célomu. Stěna postupně klubíčko 

obklopí a vytvoří se tzv. Bowmanův váček. Až ve fázi konečné dojde k odštěpení 

tubulu a célomové dutiny, tím se vytvoří definitvní nefron. 

Tubulus má hlavní úlohu resorbovat vodu z glomerulární moči zpět do krve. 

Brání dehydrataci organismu. Resorbuje se zde i glukóza soli. Glukóza se resorbuje 

v proximální části. A soli v části distální. Proto je výsledná moč, tedy její složení 

odlišná od primární glomerulární tekutiny. Distální konec tubulu se spojuje s cestami 

vedoucí na povrch těla. 

Obecné schéma nefronu se u různých skupin obratlovců liší. Sladkovodní ryby a 

obojživelníci mají ledvinové tělísko větší, to znamená, že i jejich výdej vody je větší. Je 

to dáno tím, že sladkovodní prostředí je hypotonické. Osmotický tlak je nižší, než je u 
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tělních tekutin. V takovém prostředí okolní voda osmoticky proniká celým povrchem 

těla do organismu daného živočicha a ten ji pak musí vylučovat ve správném množství. 

Mořské ryby to mají naopak. Jejich ledvinové tělísko je malé nebo může úplně 

chybět, chybět také může distální část tubulu. To odpovídá tomu, že výdej vody je 

velice malý. Je to způsobeno tím, že mořská voda je hypertonická oproti tělním 

tekutinám mořských ryb a voda z těla odchází jen v potřebné míře speciálními 

vylučovacími orgány. Pokud nastane problém s odváděním odpadních látek 

metabolismu ven z těla, vylučování přebytečných solí probíhá žábrami. Výjimkou jsou 

žraloci, i když žijí v mořském prostředí, což je prostředí hypertonické, tak mají velké 

ledvinové tělísko a dlouhý tubulus. Mají jedinečnou schopnost. Snáší vysoké procento 

močoviny v krvi, proto mají osmotický tlak tělních tekutin vyšší nebo stejně vysoký 

jako má mořská voda (Stanislav Rosypal, 2003). 

Také Martin Vácha a kolektiv autorů se zmiňují o udržení homeostázy 

osmolality v mořské vodě u žraloků v tzv. strategii ureo- osmokonformní. „ Jistá 

energie je ušetřena na absenci masivního vylučování solí a potřebě pití, ovšem není to 

zadarmo: produkce močoviny a mechanismy tolerance vůči ní také spotřebovávají 

energii“ (Martin Vácha a kolektiv autorů, 2002) . 

Malé ledvinové tělísko a tubulus mají i plazi. Vodu ztrácejí z těla odparem. Mají 

jako dodatečné zařízení, sloužící k resorpci vody z moči, stěny kloaky. 

U savců a do určité míry i u ptáků se proximální část tubulu mění v distální část 

dlouhou a úzkou kličkou, které říkáme Henleova klička, ve které dochází k resorpci 

vody a sodíku. U pouštních savců se v ní resorbuje všechna voda z moče, takže mohou 

žít bez její potřeby. K životu jim pouze stačí určité množství, které je získáváno 

metabolickým štěpením organických látek. 

 

1.15.1. Holonefros  

Během embryogeneze se holonefros vyvíjí z nefronů, které se začínají 

diferencovat na předním konci nefrotomů, především v hlavové části zárodku. Je to 

nejsložitější typ ledvin. S postupným přidáváním nefronů, tubuly začnou splývat ve 

Wolffův vývod. (Močovod, který je zde ještě primitivní, směřuje dozadu). Tento typ 
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ledviny se označuje holonefros, znamená to, že má zachovaný úplný počet nefronů a 

vyskytuje se nejenom u kruhoústých, červorů v raných stádií a také v raném vývoji 

člověka. 

 

1.15.2. Pronefros a opistonefros  

Pronefros jsou tvořeny předními nefrony, které začínají v první fázi degenerovat, 

to se již projevuje u dospělých kruhoústých. Zbylá část se nazývá opistonefros. Ten je 

tvořen z nefronů, které tvořily zadní část primitivní ledviny. V opistonefrosu již není 

segmentální uspořádání nefronů, to je zachováno pouze u kruhoústých. Všichni 

čelistnatci mají velký počet nefronů, větší než byl původní počet nefrotomů. Přední část 

byla u samců přeměněna na varlata, které se do něj začlenily a Wolffův vývod se 

přeměnil na chámovod, což je trubice, která odvádí z varlat pohlavní buňky a dále se 

přeměnil na močovod, který odvádí moč z opistonefros a konstituoval se druhotně. U 

vodních čelistnatců má opistonefros tvar protáhlý. U obojživelníků jsou již ledviny 

v kompaktnější podobě a produkce moče se koncentruje do části, která je homologická 

se zadními segmenty původního holonefros. 

U larválních stádií ryb (Osteichthyes) a obojživelníků se pronefros vyskytuje 

poměrně v dlouhém časovém období jako tzv. hlavová ledvina. Pouze u některých 

teleostei je zachována po celý život. Stanislav Rosypal a kolektiv autorů vysvětlují 

existenci hlavové ledviny: „Nefrotomy se zakládají i v hlavovém mezodermu a nejvíce  

dopředu ležící nefrotomy s vylučovací funkcí (a tvořící součást pronefros) patří 8. a 9. 

hlavovému somitu. Ještě více vpředu ležící nefrotomy (tedy nefrotomy předních 

hlavových somitů) mají úzký vztah k brzlíku (thymus), tedy orgánu s lymfocytopoetickou 

funkcí, jehož větší část vzniká z entodermu 3. -6. žaberní štěrbiny a který si (alespoň 

v embryogenezi) zachovává rovněž segmentární uspořádání“ (Stanislav Rosypal a 

kolektiv autorů, 2003). 
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1.15.3. Mezonefros 

Nefrony začínají vznikat i směrem dozadu, degenerují pronefros a jejich soubor 

funguje jako ledviny po určitou dobu embryonálního vývoje jak u plazů, ptáků, kde se 

mohou vyskytovat různě dlouho po opuštěných vaječných obalů, tak i u savců. Tyto 

embryonální ledviny nazýváme mezonefros. Mají segmentaci, v začátku odpovídá jeden 

tělní segment jednomu nefronu a u savců sahají až do oblasti bederní části těla. Až 

později se počet nefronů zvyšuje. Po diferenciaci zadních kořenů mezonefros se 

diferencují i přední nefrony mezonefros. Již v prenatálním období se na ně u samců 

začínají připojovat varlata. Tubuly i Wolffův kanál jsou zachovány, i když získávají jiné 

funkce. Tkáň již není segmentována a postupně vytváří sférický kompaktní orgán, který 

je u dospělých amnion definitivní ledvina. Vytváří se nová trubice, které říkáme 

sekundární močovod, ureter. U savců se močovod rozšiřuje v ledvinovou pánvičku a 

další části, viz dále (Stanislav Rosypal a kolektiv autorů, 2003). 

 

1.16. Ledviny vyšších obratlovců 

Ledviny u vyšších obratlovců jsou párové. Na povrchu mají kůru a vnitřní vrstva 

se nazývá dřen. Ta se skládá do kuželovitých útvarů, tzv. pyramid. Hroty kuželovitých 

útvarů směřují do ledvinové pánvičky. Z pánvičky vede močovod, neboli ureter, který 

vede do močového měchýře. Vývod močového měchýře se nazývá močová trubice, 

uretra. Funkční jednotkou je nefron, viz dále. Je tvořen Bowmanovým váčkem, který se 

nachází v kůži a v něm je dále uloženo klubíčko krevních vlásečnic- glomerulus. Stěna 

váčku je tvořena jednovrstevným epitelem. Tímto epitelem pronikají látky jdoucí z krve 

do lumen ledvinových kanálků. Dále z Bowmanova váčku vychází proximální tubulus, 

kanálek prvního řádu. Nejprve má vlnitý tvar, pak se kanálek narovnává a přechází do 

dřeně a vytváří sestupnou větev Henleovy kličky a vzestupnou větví se kanálek opět 

navrací do kůry, zvětšuje se a prohýbá v kanálek druhého řádu- tzv. distální tubulus. 

V další části se kanálek mění na kanálek sběrný, který prochází dření, spojuje se 

s dalšími kanálky a vytváří společný vývod, který ústí na vrcholu ledvinové pyramidy 

do pánvičky. 
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Rozlišujeme dva druhy nefronů: 

• Kortikální – ten má velmi krátkou Henleovu kličku. 

• Juxtamedulární – má naopak Henleovu kličku dlouhou. 

Člověk má sedm kortikálních nefronů na jeden juxtamedulární (Ladislav Janský, 

Ivan Novotný, 1981). 

 Podle Martina Váchy a kolektivu autorů se počet nefronů u různých savců liší, 

je to zřejmě způsobeno velikostí. Čím větší zvíře, tím větší počet nefronů. 

 

Člověk 1 000 000 nefronů 

Skot 4 000 000 nefronů 

Kočka 230 000 nefronů 

Slepice  200 000 nefronů 

Vrabec 30 000 nefronů 

Myš 5 000 nefronů 

 

U některých savců je povrch ledvin zcela hladký (kůn, pes, kralík, člověk) jiní 

mají ledviny laločnaté (skot) nebo je mají rozdělené na samostatné lalůčky (delfín, 

tuleň, medvěd) (Martin Vácha a kolektiv autorů, 2002). 

 

1.17. Krevní zásobení ledviny 

Ze sestupné aorty vede krátká renální tepna a ta se dále rozpadá na arterioly, ty 

prostupují do ledvin až do Bowmanova váčku, kde se větví na kapiláry. Ty se následně 

zase spojí na arteriolu odvodnou - vas efferens. Směřuje ke kanálkům a rozpadá se na 

vlásečnice. Vlásečnice se přeměňují v žilky a potom v renální žílu, ta vede do dolní duté 
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žíly. Okolo juxtamedulárních nefronů jsou vlásečnice, které následují Henleovu kličku 

hluboko do dřeně. Tyto dlouhé cévy tvoří kličky, které nazýváme vas recta. 

Průtok krve ledvinami je velice rozdílný. U člověka je to kolem 1 300ml/ min, to 

odpovídá jedné čtvrtině min srdečního objemu v klidovém stavu. Pokud se mění průtok 

krve ledvinami, tak se ovlivňuje i zásobení v ostatních orgánech. Během práce se 

zvyšuje stah renálních cév, takže průtok krve v ledvinách klesá. Takže se více krve 

přesouvá ke svalům (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 

 

1.18. Funkce ledvin 

Ledviny tvoří moč a tím: 

Odstraňují z krve jedovaté i odpadní zplodiny metabolismu, vylučují močovinu, 

kyselinu močovou, amoniak 

Udržují stálost vnitřního prostředí a stálost osmotického tlaku 

Jsou jediným orgánem, který výrazným způsobem odstraňuje některé 

anorganické ionty  

Ledviny mají ještě další funkce, které ale s vylučováním nesouvisí. Buňky 

stočených kanálků tvoří tkáňový hormon renin, ten zvyšuje krevní tlak a erytropoetin, 

který podporuje vznik erytrocytů (Jitka Machová, 2008). 

 

1.19. Močení 

Shromaždištěm moči je močový měchýř, svaly močového měchýře jsou tvořeny 

hladkým svalstvem, které je inervováno autonomním nervovým systémem. Jeho stěny 

jsou plastické. To je výhodné, při naplňování měchýře. Měchýř může naplňovat podle 

potřeby a díky plastičnosti se neroztrhne a ani se nepoškodí jeho stěny a nezvyšuje se 

tlak uvnitř měchýře. Až po překročení určitého tlaku se podráždí receptory, které 

reflexně přes křížovou míchu způsobí stah svalů močového měchýře. Parasympatického 

původu jsou dostředivá a odstředivá vlákna. Svěrač močové trubice inervují somatická 

svalová vlákna, která uvolní stah a močový měchýř se vyprázdní. Močení je tedy 
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reflexní děj, který probíhá jak na úrovni míchy, tak je ovlivňován vyššími patry NS, 

protože jde ovlivňovat i vůlí (Ladislav Janský, Ivan Novotný, 1981). 

Člověk denně vyloučí asi 0,6 až 1,6litrů moči. Nejvíce k vylučování dochází 

večer, naopak nejméně ráno. Je to způsobeno tím, že ve vylučování existuje určitý 

biorytmus. Při změnách v organismus se mohou v moči začít vyskytovat látky, které 

v ní doposud vůbec obsaženy nebyly, nebo jen v malém množství a jejich množství tedy 

stoupá. Proto jejich jak kvantitativní, tak i kvalitativní vyhodnocení je velice důležité 

pro posouzení fyziologického stavu organismu (Martin Vácha a kolektiv autorů,  2002). 

 

1.20. Historie urologických onemocnění 

Člověk trpí urologickými onemocněními již od nejstarších dob. Nejstarší 

urologický nález pochází z egyptského Abydoru, byl nalezen ve starověkém hrobu a 

jedná se o konkrement močového měchýře dvacetiletého muže. 

Jádro je tvořeno kys. močovou a periférii, okraj tvoří kalciomoxalát a 

magnézium- fosfát.  

Ebersův medicínský papyrus, jeden z nejstarších dochovaných spisů, který je 

datován kolem roku 1550 před Kristem, obsahuje recepty na přípravu různých čajů, 

které již tenkrát měly léčebné účinky. 

 V Římě žijící Celsus popsal na počátku vzniku křesťanství techniku zvanou 

perineální litotomie(vynětí kamenů z těla), proti této technice stál Hipokrates se svojí 

přísahou, která říká „ neprovedeš řez na kámen“ a proto byly veškeré operace 

zakazovány. Nejen díky Hippokratovi, ale i Aristotelovi a Galénovi byly operační obory 

na staletí pozastaveny.  

Teprve od konce 19. století dochází k rozvoji chirurgických operací.  

Joseph Lister, který využíval poznatky L. Paustera a zavedl antisepsi (tzn. 

choroboplodné mikroorganismy jsou ničeny chemickými prostředky) se na operačních 

sálech snížila pooperační úmrtnost. 

Pracoval s kys. Karbolovou, používal ji jako univerzální antiseptikum. Bohužel 

až ke konci života se dočkal uznání. 
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První specializované urologické oddělení bylo založeno roku 1872 v Praze 

profesorem Josefem Blažinou. Přednostou tohoto oddělení byl profesor Vilém Weiss. 

Jelikož nebyl příznivcem antisepse a operoval nesterilními nástroji, tak výsledky léčby 

nebyly moc příznivé. 

Se zlomovým obdobím v české chirurgii a urologii je spojováno jméno prof. 

Karla Maydla. Od roku 1891 pracoval jako přednosta české chirurgické kliniky v Praze. 

Využíval antisepsi a moderní operační postupy. Je jedním z mála celosvětově 

uznávaných priorit, co se týče české chirurgické urologie. Implantoval trigon močového 

měchýře do sigmatu u nemocných s exstrofií močového měchýře. Díky němu a jeho 

průkopnickým pracím začíná novověk chirurgie a urologie v českých zemích. 

Urologie nikdy nebyla samostatná věda, vždy patřila pod doménu chirurgie, až 

během posledních 20 let se z ní stala samostatná věda. 

 

1.21. Anamnéza 

Anamnéza může již v počátku nemoci nastínit, o jakou nemoc jde. Tato základní 

zkušenost platí ve všech systémech těla, takže samozřejmě i v urologii. Urogenitální 

systém je anatomicko – funkční celek, který úzce navazuje i na ostatní systémy.  

Při onemocněních, jiných orgánů se dost často projevují i urologické problémy a 

naopak spousty urologických onemocnění vzniká v souvislosti na onemocnění celková. 

Důležité je proto rozpoznat, jestli je urologické onemocnění prvotní, nebo pokud je 

komplikací jiného onemocnění. Ne vždy se obtíže a příznaky poznají hned a dostatečně 

rychle. Některé symptomy se mohou vyskytovat shodně u jiných onemocnění. Jenom 

správných přístupem a pečlivým posouzením dokážeme jít správným směrem. Hodnotu 

anamnestických údajů určuje řada faktorů. Proto je nejvíce důležité v anamnéze 

postupovat systematicky, trpělivě a mít zkušenosti. 

V rodinné anamnéze je nutné se zaměřit na výskyt nádorů, urolitiázy, 

tuberkulózy, metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus, dna, aj. 

V osobní anamnéze se zjišťuje vše o předchozích nemocích. 
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A v sociální anamnéze je důležité vědět, zda člověk kouří, bere drogy. Jakou 

práci vykonává, zda má stres. Důležité jsou i stravovací návyky, diety (oxaláty, puriny 

v potravinách) a dostatečný přísun tekutin (Ivan Kawaciuk, 2000). 

 

1.22. Urolitiáza  

Je patologický proces, který je znám již tisíce let. Je stále závažným zdravotně- 

ekonomickým i společenským problémem. Při komplikacích dochází většinou 

k narušení parenchymu ledvin, v nejzávažnějších případech až k selhání ledvin. Příčiny 

vzniku konkrementů neznáme, ale je zjištěna řada etiopatogenetických činitelů, kteří se 

podílejí na jejich vzniku.  

Na vývoj, genezi konkrementů mají vliv jak vnitřní tak i vnější faktory. Do 

vnitřních faktorů patří dědičné predispozice, zahrnujeme sem vlivy etnické, rasové, 

rodinné, aj. 

Vnější faktory působí na člověka z okolního prostředí. Patří sem podnebí, vliv 

klimatu, kvalita vody, příjem tekutin, různé diety, stravovací návyky jak v rodině, tak i 

v rámci populace, vliv mají i stopové prvky obsažené nebo chybějící v potravinách nebo 

vodě. A nesmíme zapomenout také na zaměstnání. Dále sem můžeme zahrnout i 

sociologické vlivy. 

 

1.23. Faktory geografické  

Vysoký počet nemocných se vyskytuje v USA, Velké Británii, nejnižší 

incidence (nově vzniklé případy za určitý časový úsek) je ve Střední a Jižní Americe a 

Africe. (Ivan Kawaciuk, 2000).  

Oproti tomu Tamara Bulková uvádí, že nejméně případů se vyskytuje u 

severoamerických indiánů, u černošské populace v Africe a Americe a v Evropě jí 

netrpí populace romská. Vysoký počet případů je u Euroasiatů v chladném pásmu. 

Vyšší výskyt je obecně spojován s rozvojovými zeměmi. Zajímavostí je, že i když dojde 

ke zlepšení životních podmínek v těchto zemích, tak dojde pouze ke změně lokalizace 

urolitiázy z dolního močového traktu do horního. Urolitiáza nemizí. Zřejmě jsou 
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vrozené dispozice důležité pro vznik této nemoci nebo naopak jsou důležité k odolnosti 

(internetový zdroj č. 1). 

Jan Dvořáček a kol. se zmiňuje o konkrétním typu urolitiázy v rozvojových zemí 

a to o endemické urolitiáze. Ta se vyskytuje v severní Africe, na Blízkém, Středním a 

Dálném východě. Jde o chronickou podvýživu s vysokým obsahem purinů, která vede 

z dehydratace a z hladovění ke katabolismu s následným nadbytkem purinových látek a 

s nízkým pH moče. Projevuje se nejčastěji u chlapců. V Evropě byl tento typ rozšířen 

pouze před 1. světovou válkou. Psal o ní Kukala ve své knížce „O lithiasi měchýře 

močového v Čechách a na Moravě“ z roku 1894. V té době to bylo 55% veškeré 

urolitiázy (Jan Dvořáček a kol., 1998).  

Nejčastější typ pro střední Evropu je urolitiáza z kyseliny močové oproti Evropě 

západní (Ivan Kawaciuk, 2000). 

Vyšší výskyt tohoto typu je zaznamenán na Moravě, v okolí Kyjova a Valtic je 

až 50%. V Jihlavě je to už pouze 8% (internet zdroj č. 1)  

 Na celou Českou republiku je to pak okolo 20-25%. Dále Ivan Kawaciuk uvádí, 

že v geografické distribuci jednotlivých typů urolitiázy mají zřejmě vliv vnitřní a vnější 

faktory, hlavně dietní návyky (Ivan Kawaciuk, 2000)  



 

 - 30 -   

 

1.24. Faktory rasové  

Černošská populace je jedna z nejméně postižených, zřejmě to způsobuje vyšší 

vylučování magnesia a sodíku do moče a vyšší aktivita ochranných koloidů v moči nebo 

po generace děděné vlivy genetické. Je zajímavé, že u vojenské populace v USA, kde 

všichni vojáci mají podobné podmínky k životu, byl výskyt litiázy u bělochů a černochů 

téměř identický. Tím se vyvrací názor, že nižší výskyt urolitiázy u afrických černochů je 

podmíněn rasovými vlohami. 

 

1.25. Faktory klimatické 

Je těžké najít přímý vliv klimatu na výskyt urolitiázy. Většina autorů se však 

shodne, že nejvíce jí vzniká v nejteplejším měsíci roku. Její vyvrcholení je pak měsíc 

nebo dva měsíce po výskytu nejvyšších teplot v roce. Tato fakta jsou objasňována 

větším vypařováním v horkém období a nárůstem koncentrace moči a její kyselosti 

(internetový zdroj č. 1)  

Přesto se nacházejí oblasti s horkým klimatem, kde žijí populace domorodců a u 

nich žádný zvýšený výskyt nebyl zjištěn. Převládá názor, že zde po generace přírodní 
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selekce vyloučila individua s genetickou tendencí k tvorbě litiázy (Ivan Kawaciuk, 

2000). 

Jan Dvořáček a kol. pak uvádí, že nejen horké klima působí na dehydrataci, ale i 

zvýšené vystavování na slunci vede k vyšší produkci vitamínu D3 a tím k vyšší absorpci 

kalcia. Toto se projevuje hlavně u bělochů (Jan Dvořáček a kol., 1998). 

 

1.26. Faktory dědičné  

Dědičnost urolitiázy není prokázána, ale nemůžeme vyloučit, že neexistuje 

genetická predispozice k litiáze (internetový zdroj č. 1) 

 

1.27. Věk a pohlaví  

Urolitiázou jsou o něco více postiženi muži, dříve byl poměr 2 : 1, nyní se poměr 

vyrovnává, ženy mají vrchol výskytu okolo 30. roku života a muži okolo roku 40tého. U 

žen to může být spojeno s prodělaným těhotenstvím (Jan Dvořáček a kol., 1998) 

Tamara Bulková uvádí, že ženy tvoří asi 1/3 z celkového počtu nemocných a že 

je to způsobeno nízkou hladinou sérového testosteronu a také vyšší koncentrací citrátů 

v moči. 

U dětí se urolitiáza vyskytuje vzhledem k pohlaví stejnoměrně (internetový zdroj 

č. 1) 

 

1.28. Faktory sociologické 

Jedním z hlavních epidemiologických aspektů urolitiázy je přijímání tekutin. 

Důležitou roli hraje jak množství tekutin, tak i minerály a stopové prvky obsažené ve 

vodě např. obsah zinku, který je jedním z inhibitorů krystalizace. Okolí, rodina, 

dědičnost a další faktory jsou odpovědné za různé návyky příjmu tekutin (Ivan 

Kawaciuk, 2000). 
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Nejvíce na incidenci urolitiázy má vliv vyšší příjem tekutin, bylo to prokázáno 

ve statistických experimentálních studií : 

Izrael: cca 1050 ml moči denně – výskyt u 0,07 % populace 

           cca 750 – 850 ml moči denně – výskyt u 1,8% populace 

U britských námořníků vedla zvýšená diuréza z 800 ml na 1200 ml k snížení 

výskytu urolitů o 86%. Obecně se lidem trpící touto nemocí doporučuje minimální 

objem moče 2l na den a příjem tekutin, ne mléčné výrobky by měl být okolo 250 ml při 

každém jídle. Názor na vliv tvrdosti vody se u autorů dosti odlišuje, a proto není 

zřejmý.  

  

1.29. Vliv potravin na výskyt konkrementů        

Urolitiáza, je systémové onemocnění, které lze ovlivňovat dietou. Některé 

potraviny mají vliv na výskyt konkrementů, protože zvyšují vylučování kmenotvorných 

látek do moči. Potraviny, které jsou zkoumány: 

Proteiny – je prokázáno spojení mezi vysokým příjmem proteinů a výskytem  

močových kamenů. Naopak vegetariánská strava přes vyšší dávky oxalátů bývá spojena 

s nízkým výskytem urolitiázy. Po dávce proteinů dochází ke zvýšení rychlosti 

glomerulální filtrace, kalciurie, oxalurie, urikosurie a metabolické acidózy a ke snížení 

citráturie.Přechodná metabolická acidóza může zvýšit resorpci vápníku z kostí a zvýšit 

jeho filtraci přes glomeruly. Vyšší kyselost inhibuje jeho reabsorpci v distálním tubulu. 

K nízké reabsorpci vápníku napomáhá také komplexace se sulfáty (jejich obsah je 

zvýšen díky síru obsahujícím aminokyselinám živočišných proteinů). Obecně můžeme 

říci, pokud snížíme dávky hlavně živočišných proteinů, dojde k pozitivnímu účinku. 

Citráty – jsou přirozené inhibitory, tvoří s vápníkem komplexy, které jsou dobře 

rozpustné a snižují tak relativní nasycení moče vzhledem ke kalciumfosfátu a 

kalciumoxalátu. Teoreticky můžeme říci, že že všechny intestinální citráty se přeměňují 

na bikarbonáty.Výsledná metabolická alkalóza vede ke zvýšené exkreci citrátů do 

moče. Renální exkrece citrátů je závislá na sérovém pH. Alkalóza ji zvyšuje a acidóza ji 

snižuje. Incidence hypocytráturie je u litiaků 15 – 50%. 
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Vláknina – není dokázáno, že vláknina dokáže působit jako ochranný faktor 

proti vzniku urolitiázy, ale jiné studie ukázali, že při požívání rýžových otrub může dojít 

ke snížení tvorby konkrementů u hyperkalciurických pacientů. 

Sacharidy – studie neprokázaly, že sacharidy mají vliv na snížení urolitiázy 

Tuky – Při zvýšeném příjmu tuků se snižují hodnoty vápníku a oxalátů, ale i 

hořčíku a citrátů v moči. Tento mechanismus není ještě stále dost prostudován a tím 

tedy riziko urolitiázy nebylo prokázáno. 

Hořčík – váže střevní a močové oxaláty a sižuje tak riziko kalciumoxalátové 

litiázy. 

Draslík – studie ukazují na to, že nemá pozitivní vliv na riziko urolitiázy. 

Fosfáty – Při vyšším příjmu fosfátů se vyskytují více v moči a snižuje se močové 

kalcium. 

Alkohol – nápoje obsahující alkohol často obsahují vápník, oxaláty a guanosin, 

který je metabolizován na kyselinu močovou. Mírná konzumace alkoholu není škodlivá. 

Vitamín C – je metabolizován na oxalát. Údaje o jeho vlivu na oxalurii jsou 

různé. 

Vitamín D – Není prokázáno, že po příjmu většího množství vitamínu D ani po 

delším pobytu na slunci by docházelo k vyššímu výskytu urolitiázy 

Konkrementy se mohou vytvořit i po změně v jídelníčku. Nepříznivý vliv má 

např. worcestrová omáčka, ve velkém množství může vyvolat vznik konkrementu. 

Negativní vliv mají i mléčné výrobky, což jsou sýry nebo zmrzlina. Také jednostranná 

strava může působit negativně. Dále je prokázáno, že se může lišit obsah látek u 

stejného druhu potravy v závislosti na oblasti pěstování. V Thajsku byly prokázány až 

50% rozdíly v obsahu oxalátů u zeleniny, která byla vypěstována v různých oblastech 

(internetový zdroj č. 1). 

Další vliv má i charakter zaměstnání. Vyšší výskyt je zaznamenán u sedavých 

zaměstnání, u lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání vystaveni stresu (u chirurgů je téměř 

5krát vyšší než je průměr v populaci) nebo u pracovníků v horských oblastech (Ivan 

Kawaciuk, 2000). 
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Naproti tomu manuálně pracující trpí litiázou minimálně (Jan Dvořáček a kol., 

1998). 

 

1.30. Krystalurie 

urolitiáza se vyznačuje tvorbou solidních krystalických částeček, které 

nalezneme v parenchymu ledvin – nefrokalcinóza nebo v močových cestách. 

V močových cestách je to nefrolitiáza, ureterolitiáza, cystolitiáza, uretrolitiáza. 

V rozvinutých zemí se nejvíce urolitiázy tvoří v ledvině.  

Nejčastějšími krystaly, které se tvoří v nefronu, jsou fosfáty, buď amorfní nebo 

brushit. Krystalický materiál je hlavní součástí konkrementu. Matrix tvoří jen 2- 2,5%. 

Je to organická hmota, která udržuje minerály pohromadě - tím dochází ke vzniku 

konkrementu. Jsou to látky, které se normálně vyskytují v moči nebo jsou vylučované 

porušeným epitelem. Matrix tvoří proteiny, glykoproteiny, glykosaminoglykany a 

cukry. V posledních letech byl objeven nový glykoprotein- CMP neboli crystal matrix 

protein, který se ve vyšším množství vyskytuje v ledvinách nemocných (Jan Dvořáček, 

1998). 

Močové kameny se liší jak chemickou strukturou, tak i příčinami svého vzniku. 

Některé faktory jsou pro všechny společné. A to je příjem tekutin, o kterých jsem se již 

zmínila v sociologických faktorech. Při dehydrataci se naše tělo brání ztrátám vody 

a tvoří menší množství moči, která je tím pádem více koncentrovaná. Pak může dojít 

k tvorbě krystalů. Dalším faktorem, který člověka může ohrožovat je infekce močových 

cest. Některé bakterie mění chemické vlastnosti moči a podněcují tvorbu kamenů. Na 

tvorbu konkrementů se podílí řada dalších faktorů. Nadměrný příjem kamenotvorných l. 

potravou přes poruchu odtoku moči až po vrozené poruchy metabolismu. 

 

1.31. Příznaky urolitiázy 

Bolestivé obtíže nastávají v okamžiku, kdy je překročena určitá velikost nebo se 

konkrementy dají do pohybu. Bolest se projevuje náhle a ostře a jen na jedné straně 

dolní části našich zad. Člověk se může více potit, objevuje se nevolnost a zvracení, 
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drobné úlomky konkrementů a krev v moči. Pohyb větších kamenů v ledvinách nebo 

močovodech vyvolá ledvinnou koliku.   

 

1.32. Léčba urolitiázy 

U drobných kamenů stačí konzervativní léčebný postup. Což znamená 

dostatečný příjem tekutin, správná dieta aj. Kameny by měly bez větších obtíží samy 

odejít. V případě koliky se dostávají léky zmírňující bolestivé křeče. V závažnějších 

případech se podávají léky, které rozpouští konkrementy. Úspěšnost této léčby závisí na 

jejich chemickém složení. V případě, že nelze kameny rozpustit, konkrementy se 

rozdrcují rázovými vlnami, je to tzv. extrakorporální litotrypse. Vytahují se pomocí 

speciálních endoskopů nebo se odstraňují chirurgicky.   

Po odstranění se však problémy mohou znovu objevit. „Statistiky uvádějí, že 

u jedné třetiny lidí vznikne další kámen do roka, u poloviny do 5 let a skoro tři čtvrtiny 

pacientů s kolikou ji zažijí v průběhu svého dalšího života ještě nejméně jednou“ 

(internetový zdroj č. 1). 

Chronická urolitiáza, opakované koliky nebo močové infekce mohou způsobit i 

změny v ledvinách, které se nedají vrátit a může tedy dojít i k jejich selhání. Tyto 

případy jsou ojedinělé, přesto ji nesmíme podceňovat (internetový zdroj č. 1). 

 

1.33. Moderní teorie vzniku konkrementu 

Volné krystaly kamenotvorné látky tvoří základ pro tvorbu konkrementu. 

V moči  litiatiků jich je o mnoho více než u zdravých lidí.  

V hypersaturovaném labilním roztoku stoupá rychle počet jejich vzájemných 

střetů a při vhodném pH moče se krystaly mohou začít shlukovat již ve sběrných 

kanálcích ledviny- tzv. homogenní nukleace. Krystaly lépe vznikají na částečkách 

odloupaných epitelií, tkáňové drtě, shlucích bakterií nebo bílkovinách v moči- 

mukoproteiny, které tvoří organické jádro- tzv. heterogenní  nukleace. 

Nukleací vzniklý mikrolit dává vzniku konkrementu. (nukleační teorie) 
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Předpokladem pro vznik konkrementu je tedy porušování rovnováhy mezi 

saturací moče kmenotvornými látkami a aktivitou inhibitorů krystalizace, které brání 

jejich vypadávání z roztoku a následné agregaci (= shlukování) (Ivan Kawaciuk, 2000). 

 

1.34. Látky modifikující krystalizaci a agregaci 

Obecně inhibitory brání krystalizaci a promotory ji podporují. Důležité v inhibici 

agregace krystalů jsou makromolekuly, které se i v nízkých koncentracích dokážou 

absorbovat na krystaly a brání růstu a agregaci krystalů. Citráty jsou základním 

inhibitorem krystalizace. 

Promotory zvyšují supersaturaci moče a mohou mít vliv na proces krystalizace a 

agregace. Nejvýznamnější je natriumurát.  

 

1.35. Teorie fixed particle theory 

První teorie tvrdí, že jádro konkrementu může být částečka, která se ve svém 

průběhu tubuly zachytí a naroste do dostatečné velikosti FIXED PARTICLE THEORY  

 

1.36. Teorie Free particle theory 

Druhá teorie tvrdí, že zpomalení transportu tubulu může vyvolat vznik 

dostatečně velké částice FREE PARTILE THEORY. Zakladatelem této druhé teorie je 

Robertson (Jan Dvořáček a kol autorů, 1998). 

 

1.37. Základní substance konkrementů 

Kalcium - dostává se do těla ve formě solí. Normální příjem solí je 900- 1000 

mg/den. Nejvíce přijatého kalcia odchází z těla stolicí, močí odchází asi 150-200 mg. 

Největší zásobárnou kalcia v těle je kostní tkán. 
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Oxaláty - odpadní produkty metabolismu a jsou relativně nerozpustné, vznikají 

z glyoxalátu. Přítomnost oxalátů v moči je převážně produktem jejich endogenní 

biosyntézy a jen malá část pochází z potravy. Dietou se tento poměr dá ovlivnit. 

Normální výdej oxalatů se pohybuje okolo 20-45% mg/den a s věkem se 

nemění. 

Fosfáty - tvoří s kalciem v moči sloučeniny. Vylučování fosfátů do moči je 

závislé na příjmu potravy. 

Natrium - netvoří část konkrementů, ale v jejich tvorbě hraje důležitou roli. 

Zvyšuje vylučování kalcia, snižuje pH moče a snižuje množství citrátů v moči. 

 

1.38. Kyselina močová 

produkt metabolismu purinů, které vznikají bud z potravy a to menším dílem  a 

nebo při degradaci, rozpadu nukleoproteinů a přímou syntézou. 

Chtěla bych zdůraznit, že pouze u člověka, primátů a dalmatinského kočárového 

psa je kyselina močová konečným produktem metabolismu purinů. 

U ostatních živočichů se tvoří ureáza, což je enzym, který transformuje kyselinu 

močovou na alantoin. Ten konkrementy nevytváří. Důležitým enzymem je 

xantinoxidáza, umožnuje přeměnu hypoxantinu na xantin a xantinu na kyselinu 

močovou. Organismus pak kyselinu močovou vylučuje glomerulární filtrací, 

v proximálním je primární filtrát částečně neabsorbován a v distálním tubulu probíhá 

nová aktivní sekrece kyseliny močové do ultrafiltrátu (Ivan Kawaciuk, 2000). 
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Schéma metabolismu purinů   

XANTINOXIDÁZA

KYSELINA MOČOVÁ

URIKÁZA

ALANTOIN

GUANIN HYPOXANTIN ADENIN

XANTIN

PURINY

GUANOSIN INOSIN ADENOSIN

NUKLEOPROTEINY POTRAVA PREKURZORY PURINŮ

DEGRADACE SYNTÉZA

 

(Ivan Kawaciuk, 2000) 

Poruchy metabolismu kyseliny močové 

Příčinou může být obezita, vysokoproteinové diety, nadměrná konzumace 

etylalkoholu a vzácně i syntéza purinů, díky vrozené enzymatické poruše (Jan dvořáček 

a kol., 1998) 

Schéma syntézy kyseliny močové 

 

XANTIN

X.O. X.O.

ENDOGENNÍ RIBONUKLEOTIDY

HYPOXANTIN KYS. MOČOVÁ

POTRAVA (NUKLEOVÉ KYSELINY)

X.O. - XANTINOXIDÁZA

 

(Jan Dvořáček a kol., 1998) 
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1.39. Typy konkrementů 

Kalciové konkrementy – kalcium je nejdůležitější složkou močových 

konkrementů. Asi 85% všech urolitiáz obsahuje kalcium. Usazeniny kalcia můžeme 

najít jak v ledvinovém parenchymu tak i sekundárně t tkáních, které jsou požkozeny 

jiným procesem. Podle mineralogického složení konkrementu rozeznáváme: 

1. Kalciumoxalát monohydrát (whewellit) 

2. Kalciumoxalát dihydrát (weddelit)  

3. Karbonátapatit (dahllit) 

4. Hydroxylapatit (apatit) 

5. Kalciumfosfát dihydrát (bruslit) 

6. Trikalciumfosfát (whitlockit) 

Konkrementy bez kalcia : 

1. Konkrementy struvité – vyskytují se s močovými infekcemi uroelitickými 

kmeny bakterií (Proteus, Pseudomonas, aj.). Nazáváme je infekčními konkrementy. 

Struvitá litiáza tvoří odlitkové a mnohočetné konkrementy v dutém systému ledviny. 

Jde většinou o křehké, rychle rostoucí konkrementy, které mají četnou recidivu. 

2. Konkrementy z kyseliny močové – vyskytují se nejvíce při poruchách 

metabolismu purinů, dehydrataci nebo pokud člověk přijímá velké množství purinů 

v potravě. 

3. Konkrementy cystinové – jsou vzácným onemocněním. Na 2000 nemocných 

litiázou je evidována jedna litiáza cystinová. Vyskytuje se u dědičného defektu 

resorbčního mechanismu v ledvinovém proximálním tubulu. 

4. Konkrementy xantinové – vyskytují se také vzácnějejich výskyt souvisí 

s vrozeným metabolickým defektem xantinoxidázy, která za normálních okolností 

katalizuje oxidaci hypoxantinu na xantin a xantinu na kyselinu močovou. Nemocní 

vylučují xantin a hypoxantin místo kyeliny močové a přibližně 25% z nich trpí 

urolitiázou (Ivan Kawaciuk, 2000) 
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Konkrementy Mineralogický název Chemický vzorec

Kalciumoxalátové
kalciumoxalát-monohydrát
kalciumoxalát-dihydrát

.
whewellit
weddellit

.
Ca(COO)2.H2O
Ca(COO)2.2H2O

Močová kyselina a uráty
močová kyselina (amorf.)
močová kyselina, dihydrát (kryst.)
mononatrium-urát monohydrát
amonium-hydrogenurát

.
(uricit)

.
C5H4N4O3
C5H4N4O3.2H2O
NaHC5H2O3N4.H2O
NH4HC5H2O3N

Kalciumfosfáty
hydroxylapatit
-trikalciumfosfát
kalcium-hydrogenfosfát dihydrát

.
apatit
whitlockit
brushit

.
Ca10(PO4)6(OH)2
Ca3(PO4)2
CaHPO4.2H2O

„Infek ční“ kameny
karbonátapatit

magnesium-amoniumfosfát hexahydrát (triplfosfát)

.
dahlit
struvit

.
Ca10(PO4CO3OH)3(OH)2
MgNH4(PO4)2.6H2O

Organické „kameny“
cystin
xanthin
fibrin
artefakty

.
(SCH2CH(NH2)COOH)2
C5H4N4O2

Mineralogické názvy
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(www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Biochemie/Urolitiaza.ppt) 

 

1.40. Složeni konkrementů 

Více postiženi jsou muži než ženy, dříve byl poměr 2:1, nyní se poměr 

vyrovnává. Ženy jsou postiženy nejvíce okolo 30 věku, je to pravděpodobně způsobeno 

s prodělaným těhotenstvím a muži jsou postiženi kolem 40 věku  

  

1.41. Epidemiologie urolitiázy 

Každý rok se u obyvatelstva objeví nové případy vzniku urolitiázy okolo 0,1- 

0,5 % 6 

Prevalence je kolem 4%, u dětí je incidence nižší jen 5,8 případů na 100 000 dětí 

za rok. 7. Z  toho vyplývá, že urolitiáza je velice vzácná u dětí (Jan Dvořáček, 1998). 

Nejčastější příčiny některých typů urolitiázy

Typ konkrementu 
(chemické složení)

Nejčastější příčiny

Kalcium-oxalát Primární hyperparatyroidismus
Idiopatická hyperkalciurie
Snížená koncentarce citrátu v moči
Hyperoxalurie
Hyperurikosurie

Kalcium-fosfát Renální tubulární acidóza

Močová kyselina Nízké pH moče
Hyperurikosurie

Struvit Infekce bakteriemi tvořícími ureázu

Cystin Cystinurie (diaminoacidurie)
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1.42. Konkrementy v ledvině 

tzv. nefrolitiáza, jsou  buď uloženy : 

• V ledvinové pánvičce- tzv. pyelolitiáza 

• V kališích- kalikolitiáza 

• Konkrementy odlitkové- pyelokalikolitiáza 

• Dutý systém ledviny- korálové odlitkové konkrementy (Ivan Kawaciuk, 

2000)  

 Nefrolitiáza je druhým nejčastějším urologickým onemocněním (po 

nespecifické infekci ledvin a močových cest). Je vážným zdravotním, sociálním a 

ekonomickým problémem. Nejčastěji jí trpí lidé ve věku 30 – 60 let.  

Asi 80 % konkrementů je z kalciových solí, které nejvíce tvoří kalcium 

oxalátové, nebo kalcium fosfátové konkrementy. Kalciumoxalátová nefrolitiáza se 

vyskytuje až u 80 % pacientů s močovými konkrementy. Její původ je značně 

heterogenní. 

Hyperkalciurií se míní odpad zhruba 7,6 mmol kalcia na den s malými rozdíly 

podle pohlaví 

Ostatních 15 % je z kyseliny močové, 5 – 10 % struvitové či karbonát apatitové, 

a vzácně jiné (Kateřina Bartoníčková, 2004) 

 

1.43. Metafylaxe 

Je zabránění vzniku nového konkrementu. Rozdělujeme ji: 

1. Nemedikamentózní 

2. Medikamentózní  

Nemedikamentózní metafylaxe 

Nejdůležitější je příjem tekutin, celková diuréza by neměla klesnout pod 2000 

ml moče. Z minerálních vod se doporučuje pít stolní voda. Dietní doporučení by mělo 
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být vedle obecných pokynů také specifické, protože dieta u každého typu konkrementu 

se v některých věcech liší. Dokonce jsou i potraviny, které jsou při jedné dietě povoleny 

a při druhé naopak zakázány. 

Obecně by se měl snižovat příjem živočišných bílkovin, omezovat potraviny 

s vysokým obsahem oxalátů. Příjem vápníku by se měl udržovat na hladině 800- 1000 

mg/den. Zvýšení obsahu vlákniny, ta stabilizuje střevní funkci.Ale naopak se snižuje 

příjem ovoce a zeleniny, které mají vysoký obsah šťavelanů, dále se snižuje i příjem 

sodíku. Pravidelně by se měl konzumovat citron nebo sitron. šťáva při hypocitráturii. A 

při deficitu hořčíku se doporučuje pít Magnesia (Jan Dvořáček a kol., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Biochemie/Urolitiaza.ppt) 

Dieta s omezením kalcia, oxalátů a NaCl
DOVOLENÉ ZAKÁZANÉ

Nápoje

neslazené a nealkoholické,
černá káva, čaj jen instantní
nebo bylinkový, stolní 
vody

mléko všech typů, jogurty, minerálky,
horká čokoláda, silný čaj

Chléb a pečivo černé pečivo, neslané slané a bílé pečivo, topinky

Škroboviny těstoviny, brambory těstoviny se sýrem, hranolky, chipsy

Dezerty bez mléka všechna čokoláda, zmrzliny 

Sýry žádné všechny sýry

Ovoce, džusy čerstvé a konzervované ovocné koncentráty, vinné hrozny

Zelenina omezeně, mrkev, rajče špenát, reveň, kyselé zelí, zelené lusky, petržel

Polévky málo slané slané a sýrové polévky, zeleninové vývary

Tuky
rostlinné tuky (bez mléka),
margariny

sýrové saláty, kyselé krémy

Masové výrobky
2 porce masa denně,
ryby, drůbež

rožněná masa, vepřové, luncheon meat,
uzeniny, pizza

Ostatní neslané extrakty
Na-glutamát, sojová omáčka, olivy,
iontové nápoje, suplementace vitamin C a 

D
.
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Medikamentózní metafylaxe 

Recidivě se v tomto případě zabraňuje léky. Nejúčinější je specifická metafylaxe 

podle výsledku metabolického vyšetření, která může snížit výskyt recidiv až 10krát. 

Avšak se toto nedoporučuje, protože ve většině případů je účinek nemedikamentózní 

metafylaxe dostačující (Jan Dvořáček a kol., 1998) 

 

Po prostudování odborných publikací jsem se dočetla, že ani zvířatům se toto 

onemocnění nevyhýbá. Proto jsem se rozhodla zjistit, jaká zvířata patří do 

inkriminované skupiny. Navštívila jsem několik veterinárních klinik v Praze, kde jsem 

dostala odpovědi na moje otázky. Nejvíce inkriminovanou skupinou jsou zvířata 

domestikovaná a to hlavně psi a kočky, kde u koček je to jedno z nejčastějších 

onemocnění. 

Dále jsem požádala o spolupráci pražskou ZOO, ZOO Dvůr Králové a ZOO 

Hluboká nad Vltavou. Po konzultaci s Pavlem Mouchou ze ZOO Dvůr Králové jsem se 

dozvěděla, že urolitiáza se vyskytuje jen ojediněle a není závažným problémem, se 

kterým by se lékaři setkávali.  

 

1.44. Urologická onemocnění u zvířat 

FeLUTD (feline low urinary tract disorders) je onemocnění, které postihuje 

kočky. 

Projevuje se přítomností krve v moči, pálivé močení, kočka močí často a málo 

nebo může dojit v závažných případech až k neprůchodnosti  močové trubice, tzv. 

abstrukce. 

Dispozice pro vnik FeLUTD 

Na jejich vniku se podílí více faktorů, především jsou to zase dietní příčiny, 

podobně jako u člověka. Příčinou často bývá nedostatek příjmu tekutin, vysoký obsah 

popelovin, hořčíku bílkovin v potravě a také používání suchého krmiva. Nejvíce 
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náchylní jsou kastrovaní kocouři a vyšlechtěná plemena, jako perská a britská aj., dále 

jsou to zvířata s opakovanými záněty močových cest a nevyhýbá se ani zvířatům 

obézním a starším. Inkriminovanou skupinou jsou kočky, které žijí pouze v domácnosti, 

říká se jim indol cats. 

Do FeLUTD patří:  

Urolitiáza – Nejvíce se tvoří konkrementy struvité, asi 50% případů, nebo 

kalciumoxalátových, což je okolo 40% (je to způsobeno okyselujícími potravními 

doplňky). 

Asi 80% stuvitů je sterilních, nesouvisí s infekcí močového traktu. Na jejich 

výskytu se podílí změna reakce meči směrem k vyššímu pH. Zapříčiňuje to buď 

alkaligenní složení krmiva nebo tzv. postprandiální alkalický vzestup. Je to jev, který 

není ještě zcela objasněn, ale jedná se o to, že žaludek po příjmu potravy vylučuje 

trávicí kyselinu a to vede v rámci zachování metabolické rovnováhy k vylučování 

alkalické moči. Na jejich výskytu se ještě podílí látka zvaná THG, která je normální 

součástí savčí moči, za určitých podmínek (vyšší pH, vyšší koncentrace Mg v moči) 

může podpořit krystalizaci struvitu (internetový zdroj č. 4) 

Z terapeutického hlediska je mezi struvity a šťavelany rozdíl: struvity se dají 

rozpustit díky různým dietám. vápenaté se rozpustit nedají, proto jedinou možností jak 

je odstranit je chirurgický zákrok (internetový zdroj č. 6) 

Uretrální zátky - Jsou častější příčinou než urolitiáza. Zátky se skládají 

z nekrystalické matrix, která je smíchána s menším množstvím krystalů. Matrix tvoří i 

THG. Na jejich vzniku se nejvíce podílí zánět a tvorba krystalů v moči, nebo zúžení 

močové trubice. 

Močová infekce – Vyskytuje se u koček velice málo okolo 1 – 3% případů. 

Idiopatická FeLUTD – V tomto případě je příčina neznámá, předpokládáme, že 

jsou za to zodpovědné stresové situace, tedy stres (internetový zdroj č. 4) 

Až u 2/3 případů. Postižená zvířata často močí na neobvyklých místech, myslí si, 

že jejich potíže jsou způsobeny místem, kam chodí močit, proto místa mění, zkouší kde 

je močení nebude bolet. Majitelé si také můžou všimnout krve v moči a nebo zápachu.  
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Standardním postupem u kočky, která má problémy je posouzení klinického 

stavu, vyšetřuje se moč i bakteriální kultivace a rentgenologické nebo ultrasonografické 

vyšetření, aby se zjistila přítomnost močových kamenů nebo písku.  

Preventivní a léčebná opatření 

U idiopatických případů onemocnění není léčba jednoduchá. V této souvislosti 

je stres rizikový faktor. Podnětem jsou změny prostředí, ve kterém kočka žije, postavení 

kočky ve skupině, nepřítomnost majitele a další. Léčba se pak zaměřuje hlavně na 

úpravu prostředí a zmírnění stresu. Každá kočka by měla mít svoji misku. Jídlo y mělo 

byt podáváno ve stejných časových intervalech a dieta by se měla začlenit do jídelníčku 

postupně v několika dnech. Velmi podceňované jsou kočičí záchodky a jejich počet. 

Kočky by měly mít k dispozici dostatek hraček. Každá kočka by měla mít doma aspoň 

dva záchodky a majitel by je měl pravidelně čistit. 

Každá kočka by měla mít svoje místo na odpočinek a možnost úkrytu nejen před 

ostatními kočkami, ale také před lidmi. U koček, kde se již problémy objevily, se 

doporučuje podávat krmivo, kde je více vody. Již jsou vyvinuty urologické diety, které 

ovlivňují složení, objem a kyselost moči. Kočky obecně velmi málo pijí, proto musíme 

dbát na zvýšený příjem tekutin. Pokud se příjem nezvýší, dochází k tvorbě malého 

množství koncentrované moči a dochází tak snadno ke vzniku krystalů, případně 

močových kamenů.  

Pokud je kočka chovaná v bytě, je dost velká pravděpodobnost, že se podobné 

problémy vyskytnou nebo už se vyskytly. V případě akutních potíží je třeba navštívit 

veterinárního lékaře. U kocourů to platí dvojnásob, protože při obstrukci močové 

trubice jsou v přímém ohrožení života. Pouze včasná návštěva zvěrolékaře dokáže 

zachránit život zvířete (internetový zdroj č. 6). 
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2. Cíl práce a hypotézy vlastního šetření 

2.1. Cíl práce 

Cíl 1: Zjistit, které pohlaví je k této nemoci náchylnější. 

Cíl 2: Zjistit, která věková skupina je nejvíce ohrožena. 

Cíl 3: Zjistit, které zaměstnání zvyšuje výskyt urolitiázy. 

Cíl 4: Zjistit, jestli respondenti trpící urolitiázou dodržují správné stravovací 

návyky. 

2.2. Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že muži jsou více inkriminovanou skupinou než ženy. 

H2: Předpokládáme, že nejvíce inkriminovanou skupinou jsou respondenti ve 

věku 30 – 40 let, což je období zralosti. 

H3: Předpokládáme, že nejvíce inkriminovanou skupinou jsou respondenti, kteří 

mají sedavé zaměstnání a jsou více vystaveni stresu. 

H4: Předpokládáme, že všichni respondenti trpící urolitiázou dodržují správné 

stravovací návyky, podle lékařských pokynů, aby předešli opakujícím se 

problémům. 
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3. Metodika 

Metodika práce 

Výzkumnou metodou této práce bylo zvoleno kvantitativní šetření v nemocnici 

Tábor, v Českých Budějovicích v nemocnici Praze Krč. Vlastní výzkum proběhl během 

měsíce února a března. Cílovou skupinou byli lidé trpící urolitiázou nebo lidé, kteří 

urolitiázu již prodělali a pořád se léčí. 

K ověření hypotéz byl použit kvantitativní výzkum uskutečněn pomocí 

anonymního dotazníku podle vlastí konstrukce. Dotazník byl vypracován podle MUDr. 

Radima Kočvary a po konzultacích s odborníky, kteří v oboru pracují. Kompletní znění 

dotazníku je umístěno v příloze č. 1. Část otázek je zaměřená na pohlaví respondentů, 

jejich věk, národnost, zaměstnání a ostatní otázky jsou zaměřeny na stravování 

postižených. Dotazník obsahuje 20 otázek a to otevřených, polootevřených a 

uzavřených. Respondenti označovali buď odpověď jednu, více odpovědí nebo mohli 

odpověď doplnit podle svého uvážení. Pro dosažení pocitu absolutní anonymity mohli 

respondenti zalepit vyplněný dotazník do přiložené obálky. Průměrná doba pro vyplnění 

dotazníku byla 5 min. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Před zahájením vlastního šetření proběhl předvýzkum u třech pracovníků 

v nemocnici Tábor. Cílem tohoto předvýzkumu bylo zjistit ochotu spolupracovat, délku 

a náročnost dotazníků a v neposlední řadě i vhodnost a srozumitelnost otázek. Tímto 

předvýzkumem bylo tedy zjištěno, že respondenti by neměli mít problém 

s vypracováním dotazníku. 

Výzkum probíhal ve třech nemocnicích, viz příloha č. 2  v nemocnici Tábor, v 

Českých Budějovicích v nemocnici Praze Krč. Zkoumaným souborem byly lidé trpící 

urolitiázou nebo lidé, co urolitiázu prodělali, ale pořád se léčí bez ohledu na věk nebo 

národnost. Tato část práce byla velice náročná, jelikož vyžadovala vlastní kontakt 

s respondenty. Ze 150 dotazníků se vrátilo zpět 88 vyplněných kusů. Návratnost byla 

tedy 58,66. Celková interpretace vychází z odpovědí 88 respondentů. 
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4. Výsledky  

Tato kapitola bakalářské práce obsahuje výsledky získané vyhodnocením 

vlastního dotazníkového šetření. U všech vyhodnocení měli respondenti možnost 

označit jednu, nebo více odpovědí, popřípadě odpověď doplnit, podle svého uvážení. 

Údaje, které jsou uvedeny v následujících grafech v procentech jsou vypočítány vždy 

z počtu respondentů, což je počet 88. 

 

4.1 Výsledky identifikačních otázek 

 

Graf 4.1.1.: Poměr pohlaví respondentů (%) 

39

61

žena muž
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jste? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 51 (61%) mužů a 33 (39%) žen. 
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Graf 4.1.2.: Poměr věku respondentů (%) 

18

29
34

19

období plné dospělosti období zralosti období středního věku období stáří
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Kolik je Vám let? 

Pro přehlednost grafu byl věk respondentů rozdělen do čtyř kategorií podle Jitky 

Machové: Kategorie pro období plné dospělosti (18 – 30 let), kategorie pro období 

zralosti (30 – 40 let), Kategorie pro období středního věku (45 – 60 let), kategorie pro 

období stáří (65 – 75 let), (Jitka Machová, 2008). 

Kategorie pro období středního věku zahrnovala 38% respondentů, kategorie pro 

období zralosti zahrnovala 29% respondentů, kategorie pro období stáří zahrnovala 19% 

respondentů a kategorie pro období plné dospělosti zahrnovala 18% respondentů. 

Nejčastější věkové období lidí trpících urolitiázou je období středního věku. 
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Graf 4.1.3.: Poměr národnosti respondentů (%) 

80

8

11 1

česká slovenská romská vietnamská
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Vaše národnost? 

Z celkového počtu 88 respondentů je 80% národnosti české, 11% národnosti 

romské, 8% národnosti slovenské a 1% národnosti vietnamské. 
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Graf 4.1.4.: Poměr zaměstnání respondentů (%) 

64

36

manuální duševní
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Vaše zaměstnání? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 64% zaměstnání manuální a 36% 

pak zaměstnání duševní. 
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4.2. Výsledky otázek, týkajících se stravování 

 

Graf 4.2.1.: Poměr denního množství příjmu vody (%) 

26

23

51

ano ne občas
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Vypijete denně alespoň 2 – 2,5 litru vody? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 51% odpověď „občas“, 26% 

odpověď „ano“ a 23% odpověď „ne“. 
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Graf 4.2.2.: Poměr denního příjmu citrónové vody (%) 

28

41

31

ano ne občas
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Pijete denně vodu s citronem? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 41% „ne“, 31% „občas“ a 28% 

„ano“. 
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Graf 4.2.3.: Poměr konzumace džusů (%) 

31

39

9

21

30

ne občas dobré špatné
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Pijete džusy? Pokud ano jaké? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 39% „občas“, 31% „ne“ a 30% 

„ano“. Z 30% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 70% (21/30) pije džusy špatné a 

pouze 30% (9/30) dobré. 
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Graf 4.2.4.: Poměr konzumace cocacoly (%) 

38

25

37

ano ne občas
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Pijete CocaColu? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 38% odpověď „ano“, 37% odpověď 

„občas“ a 25% odpověď „ne“. 
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Graf 4.2.5.: Poměr konzumace kávy (%) 

19

25
56

ano ne občas
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Pijete kávu? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 56% „občas“, 25% „ne“ a 19% 

„ano“. 
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Graf 4.2.6.: Poměr konzumace alkoholu (%) 

5

61

34

ano ne občas
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Pijete alkohol? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 61% odpověď „ne“, 34% odpověď 

„občas“ a 5% odpověď „ano“. 
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Graf 4.2.7.: Poměr denního příjmu ovoce (%) 

2
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ne občas dobré špatné
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jíte ovoce? Pokud ano jaké? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 87% „ano“, 11% „občas“ a 2% 

„ne“. Z 87% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 66,66% (58/87) konzumuje 

ovoce vhodné pro jejich stav a 33,33% (29/87) konzumuje ovoce pro jejich stav 

nevhodné. 
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Graf 4.2.8.: Poměr denního příjmu zeleniny (%) 
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ne občas dobré špatné
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jíte zeleninu? Pokud ano jakou? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 84% odpověď „ano“, 12% odpověď 

„občas“ a 4% odpověď „ne“. Z 84% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 51% 

(43/84) konzumuje zeleninu vhodnou pro jejich stav a 49% (41/84) konzumuje zeleninu 

pro jejich stav nevhodnou. 
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Graf 4.2.9.: Poměr denní konzumace masa a masných výrobků (%) 

43

34

23

malé množství střední množství velké množství
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Kolik sníte průměrně denně masa a masných výrobků? 

Pro přehlednost grafu bylo množství masa a masných výrobků rozděleno do tří 

skupin. První skupina je malé množství masa, což je 0 – 50g. Střední je 50 – 150g. A 

velké množství masa je nad 150g. Z celkového počtu 88 respondentů jich 43% označilo 

odpověď „malé množství“, 34% odpověď „střední množství“ a 23% odpověď „velké 

množství“. 
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Graf 4.2.10.: Denní příjem soli (%) 

32

68

ano ne
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Solíte hodně? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 68% „ano“ a 32% „ne“. 
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Graf 4.2.11.: Poměr konzumace čokolády (%) 

29

71

ano ne
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jíte často čokoládu? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 71% „ne“ a 29% „ano“. 
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Graf 4.2.12.: Poměr pravidelného příjmu ořechů (%) 

37

63

ano ne
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jíte pravidelně ořechy? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 63% „ne“ a 37% „ ano“. 
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Graf 4.2.12.: Poměr pravidelného příjmu sójových výrobků (%) 

42

58

ano ne
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka:jíte pravidelně sojové výrobky? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 58% „ne“ a 42% „ano“. 
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Graf 4.2.13.: Poměr užívání potravinových doplňků (%) 

19

3
71

7

78

ne občas dobré špatné
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Používáte potravinové doplňky? Pokud ano jaké? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 78% odpověď „ano“, 19% odpověď 

„ne“ a 3% odpověď „občas“. Ze 78% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 91% 

(71/78) používá potravinové doplňky pro jejich stav nevhodné a 9% (7/78) používá 

potravinové doplňky pro jejich stav vhodné. 
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Graf 4.2.14.: Poměr užívání bylin a bylinných výrobků (%) 

37
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61

ne občas dobré špatné
 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Používáte byliny nebo bylinné výrobky? 

Z celkového počtu 88 respondentů odpovědělo 61% „ano“, 37% „ne“ a 2% 

„občas“. Z 61% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 87% (53/61) používá byliny 

pro jejich stav vhodné a 13% (8/61) používá byliny pro jejich stav nevhodné. 
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Graf 4.2.15.: Poměr užívání vitamínu C (%) 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

Otázka: Jíte hodně vitamínu C v ovoci nebo v tabletách? 

Z celkového počtu 88 respondentů označilo 86% odpověď „ano“, 13% odpověď „ne“ a 

1% odpověď „občas“. Z 86% respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 51% (44/86) 

užívá vitamín C ve formě tablet a 49% (44/86) v ovoci. 
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5. Diskuze  

Empirická část vychází z názorů respondentů trpící urolitiázou na základě 

vypracovaného dotazníkového šetření. 

První otázku, kterou jsem položila, byla otázka týkající se pohlaví respondentů. 

Jelikož mě zajímalo, jestli je pohlaví určovací znak ve výskytu urolitiázy. Vyšlo mi, že 

z 88 respondentů, trpící urolitiázou je 51(61%) mužů a 33 (39%) žen. Což znamená, 

poměr mužů k ženám je 1,55:1.  Výsledek mého šetření tedy zní, že muži jsou více 

postiženi.Sama jsem si všimla při návštěvě zdravotnických zařízení na příslušných 

oddělení, že mužů je viditelně více. Jan Dvořáček a kol. uvádí poměr mužů a žen 2:1. A 

tento poměr se stále vyrovnává (Jan Dvořáček a kol., 1998). Také další zdroj uvádí, že 

ženy tvoří 1/3 z celkového počtu nemocných (internetový zdroj č.1). Podle mého 

výzkumu, není poměr mezi počtem nemocných mužů a počtem nemocných žen tak 

dramatický. V zhledem k tomu, že poměr 2:1 uváděný prof. MUDr. Dvořáčkem je 

z roku 1998 a můj poměr 1,55:1 je starý pouze několik měsíců, což znamená, že velmi 

zjednodušeně sledujeme změnu situace za třináct let, souhlasím s prognózou výše 

zmíněného autora, ze stejného roku, že poměr se vyrovnává a bude nadále vyrovnávat. 

Tato otázka se týká i první mé hypotézy, která zní :„Předpokládáme, že muži jsou více 

inkriminovanou skupinou než ženy“. 

HYPOTÉZA 1 SE POTVRDILA. Zatím stále platí, že nemocných mužů je 

více než nemocných žen, ale z mého výzkumu vyplývá trend postupného 

vyrovnávání tohoto rozdílu. Je možné, že tato hypotéza by se již za několik let 

nepotvrdila. 

Další otázka se týká věku respondentů. Podle mého výzkumu je nejvyšší výskyt 

urolitiázy v období středního věku , což je věk od 45 – 60 let. Z 88 respondentů bylo 

v období středního věku 34%. 29% bylo v období zralosti, tedy ve věku mezi 30 – 40 

lety. Právě tato otázka vyvrací hypotézu dvě. Ta říká :„Předpokládáme, že nejvíce 

inkriminovanou skupinou jsou respondenti ve věku 30 – 40 let, což je období zralosti. 

Můj výzkum to neprokázal, i když rozdíl pěti procent není příliš jednoznačný. 

HYPOTÉZA 2 SE NEPOTVRDILA. Nej častější výskyt urolitiázy je podle 

mého výzkumu  v období středního věku a ne v období zralosti. 
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Hypotéza 3 se týká otázky na zaměstnání respondentů a zní :„ Předpokládáme, 

že nejvíce inkriminovanou skupinou jsou respondenti, kteří mají sedavé zaměstnání a 

jsou více vystaveni stresu. V otázce :„Vaše zaměstnání?“ označilo 64% zaměstnání 

manuální a 36% duševní. Ivan Kawaciuk se zmiňuje u vyšším výskytu urolitiázy u 

pracovníků v horkých provozech, u sedavých zaměstnání nebo u zaměstnanců 

vystavených častému stresu. U chirurgů je téměř 5krát vyšší riziko než v běžné populaci 

(Ivan Kawaciuk, 2000). Dále pak Tamara Bulková uvádí příklad na britském 

námořnictvu, kde bylo více nemocných mezi kuchaři a strojníky než u mužů, kteří 

vykonávali aktivní službu. I horké prostředí má vliv na výskyt nemoci (internetový 

zdroj č.1). Z mého šetření vyplývá, že nemocí trpí více lidé pracující manuálně, 

výsledek je tedy opačný, než se uvádí v odborných publikací. Podle mého názoru již 

není zaměstnání rozhodujícím faktorem ve výskytu urolitiázy, protože se již na 

množství stresu, které musí každý člověk denně zvládnout nepodílí tak významně. 

Zaměstnání lidem stále způsobuje nezanedbatelnou část jejich psychické zátěže, ale 

přibylo mnoho faktorů běžného života, které jsou taky velmi stresové a které musí 

zvládnout každý člověk, žijící v naší společnosti, bez ohledu na jeho zaměstnání, takže 

celkový dopad stresu z práce není již, oproti dobám minulým, tak rozhodující. 

Příkladem chci ještě uvést, že na otázku týkající se národnosti bylo z 88 respondentů 

11% Romů, kteří všichni pracují manuálně a přesto se jim tato nemoc nevyhýbá.  

HYPOTÉZA 3 SE NEPOTVRDILA. Z mého výzkumu vyplývá, že 

rizikov ějším typem zaměstnání je zaměstnání manuální, já osobně bych se ale spíše 

přikláněla k názoru, že zaměstnání již nemá na riziko urolitiázy tak významný 

vliv. 

Ostatní otázky se týkají stravovacích návyků. Prvních 6 otázek je koncipováno 

na příjem tekutin.Radim Kočvara píše o složení tekutin. To by mělo být co nepestřejší. 

Střídat čaj, minerálku i mléko (internetový zdroj č.5). Naopak Tamara Bulková píše, že 

pití mléčných výrobků je nevyhovující (internetový zdroj č.1). Mým názorem je tedy, 

jelikož se různé publikace rozcházejí, pít dostatečné množství tekutin, především 

přírodní nesycené vody. Příjem vody je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících 

výskyt urolitiázy. 
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 Další internetový zdroj uvádí, že riziko urolitiázy snižuje příjem tekutin 

s malým množstvím citronové vody. Oproti tomu pak káva a alkohol mají vliv 

negativní. Příjem džusů by měl být úměrný k množství příjmu čisté vody, ale měli by se 

konzumovat pouze ty džusy, které vyhovují. To jsou například brusinkový a 

černorybízový (internetový zdroj č. 3). Na otázku týkající se příjmu džusů  z 30% 

respondentů, kteří odpověděli „ano“, jich 70% pije džusy špatné a pouze 30% dobré. 

Z mé zkušenosti vím, že lidé se snaží vypít, co nejvíce tekutin a dost často zapomínají, 

že ne všechny tekutiny jsou vhodné, ba naopak některé jsou i tělu škodlivé. 

Zbylé otázky jsou zaměřeny na stravu. Opět ne všechno ovoce a zelenina  je 

vyhovující. Na otázku :„Jíte ovoce? Pokud ano jaké?“ Z 87% respondentů, kteří 

odpověděli „ano“, jich 66,66%  konzumuje ovoce vhodné a 33,33%  konzumuje ovoce 

pro jejich stav nevhodné. Za vhodné jsou považovány např. angrešt a meruňka. Naopak 

nezdravé jsou jahody, které respondenti z nabídnutého ovoce zaškrtávali velmi často. 

Nyní k otázce týkající se zeleniny. Z 84% respondentů, kteří označili, že zeleninu 

pravidelně jedí, jich 51% konzumuje zeleninu vhodnou a 49% konzumuje zeleninu pro 

jejich stav nevhodnou. Vyhovující je například mrkev, naopak rebarbora, fazole, chřest 

a špenát mohou vyvolat vznik konkrementů. 

Konzumace masa a masných výrobků by se měla u lidí trpících urolitiázou 

omezit. To respondenti dodržují. 43% odpovědělo, že konzumuje maso v malém 

množství. Další otázka se týká množství soli. 68% respondentů solí málo.Podle mého 

názoru existuje ve společnosti axiom, že sůl je nezdravá, proto jsou s ní opatrní i zdraví 

lidé, natož lidé, kteří vědí, že jejich zdravotní stav vyžaduje specifické stravovací 

návyky. 

Omezit by se měl příjem čokolády, to respondenti také dodržují. Naopak by se 

měl zvýšit příjem ořechů a sojových výrobků. A to respondenti nedodržují. Podle mého 

názoru je to způsobeno jejich vysokou cenou, jelikož nepatří do nejlevnější skupiny 

potravin. 

U otázky, která zní: „Užíváte byliny?“, z 61% respondentů, kteří odpověděli 

„ano“, jich 87% užívá byliny a bylinné výrobky vhodné a 13% používá byliny pro jejich 

stav nevhodné. Radim Kočvara uvádí čekanku obecnou, jako bylinu vyhovující. Z jejich 
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usušených květů se připravuje čaj, který má rozpouštět konkrementy (internetový zdroj 

č. 5). Další internetový zdroj uvádí odvar z kopřivy, ten napomáhá také rozpustit 

konkrementy. Jinan dvoulaločný a vodilka kanadská podporují krevní oběh v ledvinách 

a mají protizánětlivé účinky.  

Poslední hypotéza je zaměřena na celkové dodržování stravovacích návyků. 

Hypotéza 4 zní: „ Předpokládáme, že všichni respondenti trpící urolitiázou dodržují 

správné stravovací návyky, podle lékařských pokynů, aby předešli opakujícím se 

problémům.“ Po vyhodnocení všech otázek jsem došla k závěru, že i přes některé špatné 

stravovací návyky si respondenti uvědomují svoje onemocnění a pokyny se všeobecně 

snaží dodržovat. 

HYPOTÉZA 4 SE POTVRDILA. Respondenti omezují příjem soli, pokud 

používají byliny, tak vesměs ty správné, jen při výběru tekutin by podle 

mého názoru měli být opatrn ější. 
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6. Závěr  

Teoretická část práce shrnuje vylučování, poukazuje na odlišnosti mezi různými 

skupinami živočichů. Dále shrnuje problematiku nemoci, zvaná urolitiáza. Především 

v lidské populaci, ale nezapomíná ani na zvířata, kterým se také nevyhýbá. 

V empirické části se díky kvantitativnímu výzkumu, který vychází z odpovědí 

respondentů, získané pomocí dotazníkového šetření, se dvě hypotézy potvrdily a dvě se 

ne. Dle hypotéz ve zkoumaných zařízení v nemocnici Tábor, Českých Budějovicích a 

v nemocnici Praze Krč jsou respondenti převážně muži s poměrem 2:1. Jsou ve věku 

mezi 45 – 60 lety se zaměstnáním manuálním. A jejich stravovací návyky jsou správné. 

Přesto se podle odpovědí respondentů nevhodné potraviny, které jsou uvedeny 

v teoretické části práce, v různé míře vyskytují u každého z nich. Avšak tyto odchylky 

od vhodných potravin jsou  stále zanedbatelné. Přímo neohrožují respondenta na vzniku 

nových konkrementů nebo popřípadě zhoršení jeho zdravotního stavu. 

V mém dotazníkovém šetření se vyskytly pouze 2 případy, které správné 

stravovací návyky naprosto nedodržují. Jelikož většina lidí si toto onemocnění 

nepřipouští a začínají se léčit, až když se dostaví potíže. Předcházení, metafylaxe je 

velice důležité a je také rozhodujícím faktorem ve výskytu urolitiázy. 

Východiskem, podle mého mínění, aby se předešlo vzniku konkrementů, 

samozřejmě ne ve všech případech, jelikož i dědičné predispozice hrají část role, je 

dostatečný příjem tekutin, správná výživa, dodržování dietního režimu bez přejídání. 

Jde jen o určité úpravy jídelníčku, které ve většině případů respondenta tolik neomezují, 

spíše jsou odstraňovány určité dietní zlozvyky. A dostatečný pohyb. 

Doufám, že moje bakalářská práce nastínila pohled na urolitiázu z jiného než 

medicínského hlediska.Všem lidem, nejen postiženým touto nemocí, lze doporučit 

dodržování správné životosprávy a věřím, že v mé práci lze nalézt aspoň omezený 

návod, jak své návyky zlepšit. 
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8. Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník vlastní konstrukce pro respondenty trpící urolitiázou 

Dobrý den, jmenuji se Helena Černá a studuji 3. ročník Pedagogické fakulty 

Karlovy univerzity v Praze. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při realizaci výzkumu 

pro mou bakalářskou práci, týkající se lidí trpící urolitiázou. 

Dotazník je zcela anonymní, čistě pro potřeby mé práce. Odpovídejte prosím 

podle svého přesvědčení. V odpovědích můžete zakroužkovat jednu i více možností 

nebo odpověď dopište podle svého uvážení. 

Předem děkuji za Váš čas a přeji mnoho štěstí při Vaší léčbě. 

 

I. Jste:        žena / muž 

zdravý / nemocný 

II. Kolik je Vám let?       .................... 

III. Vaše národnost:       .................... 

IV. Vaše zaměstnání:       .................... 

V. Vypijete denně aspoň 2 - 2,5 litru vody?     ano / ne / občas 

VI. Pijete denně vodu s citronem?     ano / ne / občas 

VII. Pijete džusy?        ano / ne / občas  

Pokud ano jaké?       

□ pomerančový 
□ jablečný 
□ jahodový 
□ černorybízový 
□ brusinkový 

 
VIII. Pijete cocacolu?       ano / ne / občas 

IX. Pijete kávu?       ano / ne / občas 
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X. Pijete alkohol?       ano / ne / občas 

XI. Jíte ovoce?       ano / ne / občas 

Pokud ano jaké? 

□ meruňky 
□ ostružiny 
□ hroznové víno 
□ angrešt 
□ jahody 

 
XII. Jíte zeleninu?       ano / ne / občas 

Pokud ano jakou? 

□ rebarbora 
□ fazole 
□ chřest 
□ špenát 
□ mrkev 

 
XIII. Kolik sníte průměrně denně masa?    .................... 

XIV. Solíte hodně?       ano / ne 

XV. Jíte často čokoládu?      ano / ne 

XVI. Jíte pravidelně ořechy?      ano / ne 

XVII. Jíte pravidelně sójové výrobky?      ano / ne 

XVIII. Používáte potravinové doplňky?     ano / ne 

Jaké?        .................... 

XIX. Používáte byliny nebo bylinné výrobky?    ano / ne 

Jaké? 

□ kopřiva 
□ jinan  
□ vodilka 
□ vojtěška 

 
XX. Jíte hodně vitamínu C v ovoci nebo v tabletách?   ano / ne 
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Příloha 2 

Seznam zkoumaných zařízení 

 

1. Nemocnice České Budějovice, a.s. 

                B. Němcové 585/54 

                370 01 České Budějovice 

 

2. Nemocnice Tábor, a.s. 

    Kapitána Jaroše 2000/10 

    Tábor - 381 608 111 

 

3. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

                Vídeňská 800 

                140 59 Praha 4 – Krč 

 

 

 


