
Sialocele u psů 

 
Základní informace: 
Popis: 

Sialocele (čti sialokéla) je nahromadění slin pod kůží, což se projevuje otokem. Na obou stranách tlamy a hlavy je 

několik slinných žláz. Otoky jsou obvykle umístěné pod dolní čelistí, v oblasti tváří či výjimečně pod jazykem. 

Jakmile se sialocele objeví pod jazykem, nazývá se ranula (žabka). Sialocele vzniká častěji u psů než u koček, 

nejčastější sialocele u koček je právě ranula. 

Příčiny: 

Sialocele obvykle vzniká, když sliny unikají z vývodů slinných žláz či z části slinné žlázy. Přesná příčina vzniku 

sialocele je často neznámá. Může však vzniknout tupým zraněním (autonehody) či pronikajícími zraněními 

(kousné rány, cizí tělesa) čelisti či oblasti hlavy a obličeje, kdy dojde k prasknutí vývodu slinných žláz a unikání 

slin do okolních měkkých tkání. Výjimečně mohou vývod slinné žlázy ucpat kaménky (sialolity) a způsobit jeho 

prasknutí. 

Jakmile se začnou sliny hromadit v měkkých tkáních, vzniká silná zánětlivá reakce. Tato reakce může vést ke 

zjizvení tkáně vývodu slinných žláz, která později může tento vývod ucpat a způsobí ještě větší únik slin. Může se 

také vytvořit váček plný slin. 

Klinické příznaky: 

Sialocele se liší velikostí, umístěním a složením. Mohou být měkké a nebolestivé nebo velké, tuhé a bolestivé. U 

psů je nejčastějším místem výskytu sialocele dolní čelist či po stranách hlavy za čelistí. Jakmile se objeví ranula, 

vzniká zarudlý útvar plný tekutiny, umístěný obvykle na jedné straně na bázi jazyka. Ranula může bránit polykání 

krmivá, postižené zvíře může slinit a často je mu cítit z tlamy. Pokud je postižená slinná žláza pod okem, oko 

může vyčnívat do strany a pod ním lze vidět otok. 

Diagnostické testy: 

Podezření na sialocele či ranulu je založeno na umístění otoku a jeho vzniku. Lze provést aspiraci obsahu 

použitím jehly, kdy je obvykle nasáta tekutina obsahující sliny a hlen. Vybavení tekutiny a následný kolaps 

útvaru pomůže odlišit jej od nádorů slinných žláz, které se objevují na stejných místech a jsou obvykle tuhé. Ve 

mnoha případech je místo výskytu sialocele charakteristické pro umístění postižené slinné žlázy, pokud je otok 

velký, může být těžké zjistit, ze které žlázy vychází. Ke zjištění, ze které slinné žlázy sialocele vzniká je možno 

použít následující techniky: 

• RTG vyšetření, kterým lze identifikovat sialolity. 

• Lze provést sialografii, což je speciální RTG vyšetření. Do vývodu slinné žlázy se aplikuje 

kontrastní látka, která se na snímcích zobrazí bíle, čímž se prokáže, zdali dochází k úniku slin z 

vývodu či nikoliv. 

• K identifikaci konkrétní slinné žlázy lze také provést vyšetření CT (počítačová tomografie) či MRI 

(magnetická rezonance). 

• Sialocele lze chirurgicky vyšetřit a nalézt místo úniku slin. 

Váš veterinář Vás může na některá vyšetření odeslat ke specialistovi. 
Léčba a následná péče: 
Možnosti léčby: 

Ve mnoha případech je nutná operace, kterou se provede drenáž slin a hlenu. Některé sialocele se po drenáži opět 

objeví, pak je nutné provést chirurgické odstranění postižené slinné žlázy. V závislosti na umístění postižené 

slinné žlázy můžete být odesláni na operaci ke specialistovi, jelikož v blízkosti některých slinných žláz probíhají 

důležité cévy a nervy, které se nesmí při operaci poškodit. 

Následná péče: 

Kontrola po operaci je obvykle naplánována za 7 - 14 dní, kdy jsou také odstraněny stehy. Pokud byla provedena 

pouze drenáž, pacient je sledován, aby nedošlo k opětovnému naplnění. Pokud se otok objeví, upozorněte svého 

veterináře. 

Prognóza: 

Prognóza je všeobecně dobrá, často dochází k recidivě, pokud nebyla postižená slinná žláza odoperována. 

Chirurgické odstranění postižené slinné žlázy je invazivní metoda, ovšem s nejvyšším procentem úspěšnosti celé 

léčby. Sialocele není život ohrožujícím stavem, mohou však být bolestivé, pokud nejsou adekvátně léčeny. 


