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Wynikbadań
kamienimoczowychupsów
5LATDIAGNOSTYKI

Schorzeniadrógodprowadzających
mocz (lowerurinary tractdisease,
LUTD) stanowią ważny problem
w praktyce małych zwierząt. Przy
tym symptomatyka nie wskazuje
wsposóbwystarczającynatakączy
innąpostaćLUTD.

Zespół objawów, takich jak: dysuria,
polakisuria (częstomocz), hematuria
(makroskopowa lub stwierdzana tyl-
kowbadaniumikroskopowymmoczu),
stranguria iewentualnieperiuria,może
się pojawić w zakażeniu dróg moczo-
wych,nowotworach,uszkodzeniudróg
moczowych, ektopowym moczowodzie
lub właśnie kamicy moczowej. Z tego
powoduwdiagnostycenależykierować
się dokładnym schematem, w którym
uwzględnimy wszystkie potencjalnie
możliweschorzenia.Opróczdokładne-
go wywiadu oraz badania klinicznego
należy również przeprowadzić badania
dodatkowe,jakbadaniemoczuorazba-
danie radiologiczne czy też ultrasono-
graficzne. Kamica moczowa jest jednym
zpodstawowychproblemówklinicznych
wLUTDupsów,którawUSAwystępu-
jeu3%wszystkichleczonychpacjentów.
WNiemczechproblemtenstwierdzasię
u1%leczonychpsów.Kamieniemoczo-
we występują w pęcherzu moczowym,
awdrugiejkolejnościwcewcemoczo-
wej. W górnych drogach moczowych
kamienie stwierdza się bardzo rzadko.
Bardzoczęstokamicawykrywanajestzu-
pełnieprzypadkowopodczasbadaniara-
diologicznego.Usamcówmożedojśćdo
przemieszczeniasięcewkimoczowej,co
możespowodowaćbardzociężkiezabu-
rzeniaogólne.Większośćkamieniusu-
wanajestoperacyjnie.
 Kamica moczowa nie powinna być
traktowanajakosamotnajednostkacho-
robowa, ale dużo szerzej, jako konse-
kwencja jednego lub większej liczby
zaburzeń. W związku z tym usunięcie
kamieni wraz z ich identyfikacją jest
podstawą do dalszego diagnostyczne-
go, względnie leczniczego postępowa-
nia.Dopierodokładnaznajomośćskładu

chemicznegokamienidajebliższewska-
zówkinaprzyczynęchoroby,naryzyko
remisjiorazrodzajleczenialubprofilak-
tyki.Pewnaidentyfikacja składu kamie-
nimożliwajestwlaboratorium:obaka-
mieniezawierajątensammateriał.
 Częstotliwość stwierdzania poszcze-
gólnych typów kamieni zmieniała się
wtrakciedłuższychokresów.Wzwiąz-
kuztymchcemyPaństwuprzybliżyćak-
tualneinformacjedotycząceczęstotliwo-
ściwystępowaniaposzczególnychtypów
kamieniorazpredyspozycjidoichwystę-
powaniawNiemczech.Zebranowyniki
analizy2864kamienizbadanychwcią-
gu5lat(czerwiec2001–czerwiec2006)
wnaszymlaboratorium.Ryc.1pokazu-
je5najczęściejdiagnozowanych typów
kamienimoczowych.Towłaśnieznimi
musimysięzmierzyćnapierwszymmiej-
scuwlecznicypodczasleczeniaiprofi-
laktyki.Bardzorzadko,zczęstotliwością
łącznieponiżej0,5%stwierdzanesąna-
stępującekamieniemoczowe:ksantyny,
apatytyiwęglanywapnia.W4%tychka-
mieniniemożliwebyłozakwalifikowanie
ich do jednego konkretnego materiału,
w związku z tym zostały one uwzględ-
nione jako kamienie mieszane. Podob-
niebyło,gdystwierdzanebyływszystkie
lubprawiewszystkieskładnikimateria-
łowe(0,3%wszystkichkamieni).

PSYPREDYSPONOWANE
DOKAMICYMOCZOWEJ
Płeć(n=2644)
Jakwynikaznaszychdanych,kamienie
moczowe stwierdza się w 30% częściej
upsówaniżeliusuk,wpracydoktorskiej
z2003rokupodanoliczbę60%.Powodem
tego najprawdopodobniej jest uwarun-
kowaneanatomicznie znacznieczęstsze
manifestowaniesięobjawówklinicznych
kamicyupsów,dziękitemusąoneczę-
ściejdiagnozowane.Usukzkoleikamie-
niemogązostaćniezauważeniewydalane
zmoczem.Płećmarównieżzwiązekzro-
dzajemwykrywanychkamieni.

Wiek(n=2407)
Naryc.2zestawionoczęstotliwośćwy-
stępowaniakamienimoczowychupsów
wporównaniudopopulacjinormalnej.

Psy zostały podzielone na następujące
grupywiekowe:do3lat,4-7lat,8-11lat
i12-15lat.
 Kamieniemoczowegeneralniemogą
siępojawićwkażdymprzedzialewieko-
wym,jednaknajczęściejstwierdzasięje
upsówwwiekuśrednim(4-11lat).Ist-
niejerównieżzależnośćmiedzywiekiem
arodzajemwykrywanychkamieni.

Rasa(n=2704)
Uogólniając, można stwierdzić, że ka-
mieniemoczowewystępująuwieluróż-
nychras.Dowodemtegomożebyćcho-
ciażbyponad100raspsów,jakiepojawiły
sięwnaszychstatystykach.Oczywiście
niektórerasychorowałyznacznieczęściej
aniżeliinne,takżemożnabyłozauważyć
tupewnepredyspozycje.Naryc.3przed-
stawionostosunekczęstotliwościwystę-
powaniakamienimoczowychuposzcze-
gólnychras,zgodnieznaszymiwynikami
wporównaniuzrasąwpopulacji(wyniki
zestatystykizostatnich10latNiemiec-
kiegoZwiązkuKynologicznego).Imwyż-
szytenstosunek,tymwiększapredyspo-
zycjadanejrasydopowstawaniakamieni
moczowych. Jak wynika z naszych da-
nych,kamieniemoczoweczęstopowstają
umieszańców,jednakżerównieżbardzo
częstowystępująwpopulacjinormalnej.
Tozaśoznacza,żeniesąonewszczegól-
ny sposób predysponowane do kami-
cymoczowej.Umniejszychras,omasie
ciałado15kg,występujepredyspozycja
do powstawania kamieni moczowych,
comożnatłumaczyćuwarunkowaniami
anatomicznymi.Większerasywykazują
niższystosunek,wzwiązkuztymkamie-
niemoczowewystępująunichrzadziej.
Zgodniezdanymiliteraturowymidogru-
pyryzykazaliczasięjamniki.Znaszych
danychjednakwynika,żeproporcjawy-
nosi1 (takasamaczęstotliwośćwystę-
powaniaupsówzkamicąjakwpopula-
cjipsówniemieckich),wzwiązkuztym
rasataniejestwyjątkowopredyspono-
wanadopowstawaniakamienimoczo-
wych. Dzięki przeanalizowaniu ponad
100osobnikówwposzczególnychgru-
pachmożliwebyłodokładniejszeopisa-
niekorelacjipomiędzyposzczególnymi
rasamiaokreślonymrodzajemkamieni
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ujamników,dalmatyńczyków,yorkshire
terrieriWHWT.

RODZAJEKAMIENI
Szczawianywapniaistruwity
Wostatnichlatachupsówniemieckich
wnaszym laboratoriumczęściej stwier-
dzanoszczawianyaniżelistruwity(ryc.1).
Podobnątendencjęzanotowanowinnych
krajach:wubiegłymwiekuodpoczątkulat
80.dokońcalat90.zwiększyłasięczęsto-
tliwośćwykrywaniaszczawianówz10%
do44%.RównieżwNiemczechwykazano
podobnywzrostczęstotliwościszczawia-
nów.Równocześniewtymsamymokre-
sieczęstotliwośćwykrywaniastruwitów
spadłaz70%do35%.Wartościtejednak
ulegają zmianie w różnych opracowa-
niach.WNiemczechwlatach1999-2000
opisano50%struwitówi31%szczawia-
nów.Przyczynysilnegowzrostuwykry-
wania szczawianów są bardzo mocno
dyskutowane.Struwityczęstomogąbyć
rozpuszczanepoprzezsubstancjezakwa-
szające,przezcodochodzidorelatywne-
goprzesunięciawykrywalnościkamieni.
Istniejejednakwieledowodów,żeniejest
tojedynaprzyczyna.Dyskutowanesąinne
czynniki,jakżywienie,innerozłożenieras
wpopulacjilubdłuższyokresżycia.Ist-
niejąbadania,którewykazująwzrastającą
wrazzwiekiemczęstotliwośćwykrywa-
niaszczawianów.Wynikitepotwierdza-
jąrównieżnaszeanalizy,gdyżwobrębie
4wybranychprzeznasgrupwiekowych
częstotliwośćwykrywaniaszczawianów
wzrastałaod19%do35%,coodpowiada
zwiększeniuo80%pomiędzynajmłod-
sząanajstarszągrupąwiekową.Struwi-
tyzkoleiwykrywanebyłyzestosunkowo
stałączęstotliwościąnapoziomieok.20%.
70% szczawianów stwierdzano u psów,
a30%usuk.Zrasnajwiększąpredyspo-
zycjędopowstawaniaszczawianówwyka-
załyyorkshireterrieryiWHWT.
 Szczawianypowstająpoprzezprzesy-
ceniemoczuwapniem ikwasemszcza-
wiowym.PoziompHodgrywaprzy tym
podrzędnąrolę.Zwiększonaczęstotliwość
stwierdzaniaszczawianówzwszystkichpo-
wodówzpunktuwidzeniaklinicznegojest
interesująca,gdyż tenrodzajkamieninie
możezostaćrozpuszczony,leczmusizo-
staćusuniętyoperacyjnie.Pozatymszcza-
wianyzpowoduichkształtuiszorstkiejpo-
wierzchniprzyczyniająsiędouszkodzeń
błonyśluzowej,względniedo ichzatrzy-
maniawprzewodziemoczowym.
 Częstotliwośćstwierdzaniastruwitów
wostatnichlatachwyraźniesięzmniej-
szyła. Ponieważ struwity bardzo często
występująpodczasinfekcji,dlategosto-
sowanezakwaszaniemoczuopróczdzia-
łania przeciwbakteryjnego przyczyniło
sięrównieżdorozpuszczaniastruwitów.

Ryc.1

1.Szczawianowo-struwitowe
2.Szczawianuwapnia
3.Struwitowe
4.Cystynowe
5.Moczanowe
6.Mieszane
7.Inne

*WynikibadańlaboratoryjnychLABOKLIN,06/01-06/06

Częstotliwośćw%
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

50
1 2 3 4 5 6 7

Pies

Częstotliwośćwystępowaniakamienimoczowych(n=2864)*

Ryc.2

*wynikibadańlaboratoryjnychLABOKLIN,06/01-06/06
**Horisberger,2002(Szwajcaria)
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Wiekwlatach

Ryc.3

1.Pekińczyk
2.York,shih-tzu
3.LhasaApso
4.Dalmatyńczyk
5.Biszon,buldog
6.JRT,sznaucer
7.WHWT,maltańczyk
8.Pudel,foksterier
9.Cocker-spaniel
10.Goldenretriever,labrador
11.Jamnik

*WynikibadańlaboratoryjnychLABOKLIN,06/01-06/06
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Jakwynikaznaszychbadań,struwitywy-
stępujączęściejusuk,zauważonorów-
nieżpewnąkorelacjęzczęstszymiunich
infekcjami dróg moczowych. Jamniki
były jedyną rasą, u której struwity wy-
stępowałyczęściejniższczawiany.
 Struwity powstają przez przesycenie
moczutrzemajegoskładnikamiwzasa-
dowympH.Czynnikiemryzykaupsów
w powstawaniu struwitów są infekcje
bakteriamizrodzajuStaphylococcusiPro-
teus,ponieważzwiększająonewmoczu
stężenie amoniaku, który jest składni-
kiembudulcowymtychkamieni,ajed-
nocześniealkalizująmocz.Podczasroz-
puszczania kamieni przez stosowanie
odpowiedniejdietymożedochodzićdo
ponownego uwolnienia tych bakterii,
atymsamymdonawrotuchoroby.Dla-
tegopowinnosięstosowaćantybiotyko-
terapięopartąnawynikachbadaniami-
krobiologicznegozantybiogramem.

Kamienieszczawianowo-struwitowe
Wnaszychbadaniachkamieniemiesza-
neiszczawianowo-struwitowewystępu-
ją znacznieczęściejniżwwynikach in-
nychautorów.Jesttospowodowanetym,
żeuwzględnialiśmyrównieżmniejszeczę-
ścikażdegomateriału.Dziękitemulekarz
możestosunkowoszybkozorientowaćsię,
żerównieżinneskładnikitworząkamień,

adziękitemumożezastosowaćodpowied-
niądietę,którazahamujenaprzemienne
powstawanieszczwianówistruwitów.

Kamieniemoczanowe
Kamieniezbudowanezsamegokwasumo-
czowegowystępowałystosunkoworzad-
ko, znacznieczęściejbyłyonemieszane
zeszczawianami,struwitamilubobydwo-
ma jednocześnie.Częstotliwośćwykry-
wanianapoziomie5%byłazgodnazin-
formacjami podawanymi przez innych
autorów.Powstawaniekamienimocza-
nowychzwiązane jest zwrodzonymza-
burzeniemwprzemianiezasadpuryno-
wych,dlategowystępująrasy,któresątu
szczególniepredysponowane.Dotyczyto
wszczególnościdalmatyńczyków,uktó-
rych–jakwynikaznaszychbadań–pra-
wie 40% analizowanych kamieni miało
wswoimskładziemoczany.Opróczka-
mienimoczanowychudalmatyńczyków
wmniejszymstopniuwystępowaływszyst-
kieinnerodzajekamieni.Kamieniemocza-
nowestwierdzanow70%upsówi tylko
w30%usuk.Upsówwgrupiewiekowejdo
3latwystępowałyoneponaddwarazyczę-
ściejniżwinnychgrupachwiekowych.

Kamieniecystynowe
Równieżkamieniecystynowewystępo-
wałytakczęstojakokamieniemieszane

zinnymirodzajamikamieni.Częstotli-
wośćdiagnozowaniakamienicystyno-
wych spadła w ostatnich dwudziestu
latachz20%do6%.Możetobyćefek-
temwykluczeniatakichzwierzątzho-
dowli, lepszejprofilaktykiwzapobie-
ganiunawrotomchoroby,jakrównież
mniejszymudziałem jamnikówwpo-
pulacjipsów.Kamieniecystynowepo-
wstająwwynikuwrodzonegodefektu
powodującegoupośledzeniereabsorp-
cji aminokwasu cystyny z kanalików
nerkowych. Szczególne predyspozy-
cjewykazujątujamniki.U16%zbada-
nychprzeznasjamnikówstwierdzono
kamienie cystynowe. U psów tej rasy
stwierdzano wszystkie inne rodza-
jekamieni,anajczęściejbyły tostru-
wity(22%).Wkamicycystynowejnie
zaobserwowano zróżnicowania w za-
leżnościodwieku.Kamieniecystyno-
westwierdzanow80%upsówiw30%
usuk.Zkoleidaneliteraturowepodają
dlapsówwyniksięgający98%.

PODSUMOWANIE
Możnapowiedzieć,żegeneralniekamie-
niemoczowemogąwystąpićuwszyst-
kich ras/mieszańców, we wszystkich
grupachwiekowychiniezależnieodpłci.
Zwiększoną częstotliwość stwierdzania
tegoproblemuzauważonoumniejszych
psów(<15kg)iudalmatyńczyków.Rów-
nież bardzo często chorują pekińczyki,
yorkshire terriery, shih tzu,bichon fri-
seeibuldogi.Zwierzętatakienajczęściej
znajdują się w średnim wieku; samce
chorujączęściejniżsuki.
 Stwierdzanotylko4różnenajczęściej
występującekamieniemoczowe.
 Szczawiany występują częściej niż
struwity, co jest problematyczne z te-
rapeutycznego punktu widzenia. Wraz
zwiekiemstwierdzasięjecorazczęściej
i częściej występują u psów niż u suk.
Szczególne predyspozycje wykazują tu
rasyyorkshireterrieriWHWT.
 Struwity z kolei występują częściej
usuk,aichwystępowaniebardzoczęsto
wiążesięzinfekcjamidrógmoczowych.
 Kamienie moczanowe oraz cystyno-
wewystępują znacznie częściejupsów
niżu suk.Moczanymogąwystąpić już
wwiekumłodzieńczym,arasąpredys-
ponowanąsą tutajdalmatyńczyki.Wy-
stępowanie kamieni cystynowych jest
niezależne od wieku, a rasami z grupy
ryzykasąjamnikiinowofunlandy.
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