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Wynikbadań

kamienimoczowychupsów
5LATDIAGNOSTYKI
Schorzeniadrógodprowadzających
mocz (lower urinary tract disease,
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 tylkowbadaniumikroskopowymmoczu),
stranguriaiewentualnieperiuria,może
się pojawić w zakażeniu dróg moczowych, nowotworach, uszkodzeniu dróg
moczowych, ektopowym moczowodzie
lub właśnie kamicy moczowej. Z tego
powoduwdiagnostycenależykierować
się dokładnym schematem, w którym
uwzględnimy wszystkie potencjalnie
możliweschorzenia.Opróczdokładnego wywiadu oraz badania klinicznego
należy również przeprowadzić badania
dodatkowe,jakbadaniemoczuorazbadanie radiologiczne czy też ultrasonograﬁczne. Kamica moczowa jest jednym
zpodstawowychproblemówklinicznych
wLUTDupsów,którawUSAwystępujeu3%wszystkichleczonychpacjentów.
WNiemczechproblemtenstwierdzasię
u1%leczonychpsów.Kamieniemoczowe występują w pęcherzu moczowym,
awdrugiejkolejnościwcewcemoczowej. W górnych drogach moczowych
kamienie stwierdza się bardzo rzadko.
Bardzoczęstokamicawykrywanajestzupełnieprzypadkowopodczasbadaniaradiologicznego.Usamcówmożedojśćdo
przemieszczeniasięcewkimoczowej,co
możespowodowaćbardzociężkiezaburzeniaogólne.Większośćkamieniusuwanajestoperacyjnie.
 Kamica moczowa nie powinna być
traktowanajakosamotnajednostkachorobowa, ale dużo szerzej, jako konsekwencja jednego lub większej liczby
zaburzeń. W związku z tym usunięcie
kamieni wraz z ich identyﬁkacją jest
podstawą do dalszego diagnostycznego, względnie leczniczego postępowania.Dopierodokładnaznajomośćskładu
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chemicznegokamienidajebliższewskazówkinaprzyczynęchoroby,naryzyko
remisjiorazrodzajleczenialubproﬁlaktyki.Pewnaidentyﬁkacja składu kamienimożliwajestwlaboratorium:obakamieniezawierajątensammateriał.
 Częstotliwość stwierdzania poszczególnych typów kamieni zmieniała się
wtrakciedłuższychokresów.WzwiązkuztymchcemyPaństwuprzybliżyćaktualneinformacjedotycząceczęstotliwościwystępowaniaposzczególnychtypów
kamieniorazpredyspozycjidoichwystępowaniawNiemczech.Zebranowyniki
analizy2864kamienizbadanychwciągu5lat(czerwiec2001–czerwiec2006)
wnaszymlaboratorium.Ryc.1pokazuje 5 najczęściej diagnozowanych typów
kamienimoczowych.Towłaśnieznimi
musimysięzmierzyćnapierwszymmiejscuwlecznicypodczasleczeniaiproﬁlaktyki.Bardzorzadko,zczęstotliwością
łącznieponiżej0,5%stwierdzanesąnastępującekamieniemoczowe:ksantyny,
apatytyiwęglanywapnia.W4%tychkamieniniemożliwebyłozakwaliﬁkowanie
ich do jednego konkretnego materiału,
w związku z tym zostały one uwzględnione jako kamienie mieszane. Podobniebyło,gdystwierdzanebyływszystkie
lubprawiewszystkieskładnikimateriałowe(0,3%wszystkichkamieni).

PSYPREDYSPONOWANE
DOKAMICYMOCZOWEJ

Płeć(n=2644)
Jak wynika z naszych danych, kamienie
moczowe stwierdza się w 30% częściej
upsówaniżeliusuk,wpracydoktorskiej
z2003rokupodanoliczbę60%.Powodem
tego najprawdopodobniej jest uwarunkowane anatomicznie znacznie częstsze
manifestowaniesięobjawówklinicznych
kamicyupsów,dziękitemusąoneczęściejdiagnozowane.Usukzkoleikamieniemogązostaćniezauważeniewydalane
zmoczem.Płećmarównieżzwiązekzrodzajemwykrywanychkamieni.
Wiek(n=2407)
Naryc.2zestawionoczęstotliwośćwystępowaniakamienimoczowychupsów
w porównaniu do populacji normalnej.

Psy zostały podzielone na następujące
grupywiekowe:do3lat,4-7lat,8-11lat
i12-15lat.
 Kamienie moczowe generalnie mogą
siępojawićwkażdymprzedzialewiekowym,jednaknajczęściejstwierdzasięje
upsówwwiekuśrednim(4-11lat).Istniejerównieżzależnośćmiedzywiekiem
arodzajemwykrywanychkamieni.
Rasa(n=2704)
Uogólniając, można stwierdzić, że kamieniemoczowewystępująuwieluróżnychras.Dowodemtegomożebyćchociażbyponad100raspsów,jakiepojawiły
sięwnaszychstatystykach.Oczywiście
niektórerasychorowałyznacznieczęściej
aniżeliinne,takżemożnabyłozauważyć
tupewnepredyspozycje.Naryc.3przedstawionostosunekczęstotliwościwystępowaniakamienimoczowychuposzczególnychras,zgodnieznaszymiwynikami
wporównaniuzrasąwpopulacji(wyniki
zestatystykizostatnich10latNiemieckiegoZwiązkuKynologicznego).Imwyższytenstosunek,tymwiększapredyspozycjadanejrasydopowstawaniakamieni
moczowych. Jak wynika z naszych danych,kamieniemoczoweczęstopowstają
umieszańców,jednakżerównieżbardzo
częstowystępująwpopulacjinormalnej.
Tozaśoznacza,żeniesąonewszczególny sposób predysponowane do kamicymoczowej.Umniejszychras,omasie
ciałado15kg,występujepredyspozycja
do powstawania kamieni moczowych,
comożnatłumaczyćuwarunkowaniami
anatomicznymi.Większerasywykazują
niższystosunek,wzwiązkuztymkamieniemoczowewystępująunichrzadziej.
Zgodniezdanymiliteraturowymidogrupyryzykazaliczasięjamniki.Znaszych
danychjednakwynika,żeproporcjawynosi1(takasamaczęstotliwośćwystępowaniaupsówzkamicąjakwpopulacjipsówniemieckich),wzwiązkuztym
rasataniejestwyjątkowopredysponowanadopowstawaniakamienimoczowych. Dzięki przeanalizowaniu ponad
100 osobników w poszczególnych grupachmożliwebyłodokładniejszeopisaniekorelacjipomiędzyposzczególnymi
rasamiaokreślonymrodzajemkamieni
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ujamników,dalmatyńczyków,yorkshire
terrieriWHWT.

Częstotliwośćwystępowaniakamienimoczowych(n=2864)*

RODZAJEKAMIENI

Szczawianywapniaistruwity
Wostatnichlatachupsówniemieckich
w naszym laboratorium częściej stwierdzanoszczawianyaniżelistruwity(ryc.1).
Podobnątendencjęzanotowanowinnych
krajach:wubiegłymwiekuodpoczątkulat
80.dokońcalat90.zwiększyłasięczęstotliwośćwykrywaniaszczawianówz10%
do44%.RównieżwNiemczechwykazano
podobnywzrostczęstotliwościszczawianów.Równocześniewtymsamymokresieczęstotliwośćwykrywaniastruwitów
spadłaz70%do35%.Wartościtejednak
ulegają zmianie w różnych opracowaniach.WNiemczechwlatach1999-2000
opisano50%struwitówi31%szczawianów. Przyczyny silnego wzrostu wykrywania szczawianów są bardzo mocno
dyskutowane.Struwityczęstomogąbyć
rozpuszczanepoprzezsubstancjezakwaszające,przezcodochodzidorelatywnegoprzesunięciawykrywalnościkamieni.
Istniejejednakwieledowodów,żeniejest
tojedynaprzyczyna.Dyskutowanesąinne
czynniki,jakżywienie,innerozłożenieras
wpopulacjilubdłuższyokresżycia.Istniejąbadania,którewykazująwzrastającą
wrazzwiekiemczęstotliwośćwykrywaniaszczawianów.Wynikitepotwierdzająrównieżnaszeanalizy,gdyżwobrębie
4wybranychprzeznasgrupwiekowych
częstotliwość wykrywania szczawianów
wzrastałaod19%do35%,coodpowiada
zwiększeniu o 80% pomiędzy najmłodsząanajstarszągrupąwiekową.Struwityzkoleiwykrywanebyłyzestosunkowo
stałączęstotliwościąnapoziomieok.20%.
70% szczawianów stwierdzano u psów,
a30%usuk.ZrasnajwiększąpredyspozycjędopowstawaniaszczawianówwykazałyyorkshireterrieryiWHWT.
 Szczawiany powstają poprzez przesycenie moczu wapniem i kwasem szczawiowym. Poziom pH odgrywa przy tym
podrzędnąrolę.Zwiększonaczęstotliwość
stwierdzaniaszczawianówzwszystkichpowodówzpunktuwidzeniaklinicznegojest
interesująca,gdyżtenrodzajkamieninie
możezostaćrozpuszczony,leczmusizostaćusuniętyoperacyjnie.Pozatymszczawianyzpowoduichkształtuiszorstkiejpowierzchniprzyczyniająsiędouszkodzeń
błonyśluzowej,względniedoichzatrzymaniawprzewodziemoczowym.
 Częstotliwośćstwierdzaniastruwitów
wostatnichlatachwyraźniesięzmniejszyła. Ponieważ struwity bardzo często
występująpodczasinfekcji,dlategostosowanezakwaszaniemoczuopróczdziałania przeciwbakteryjnego przyczyniło
sięrównieżdorozpuszczaniastruwitów.
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Ryc.1

Psy:częstotliwośćwystępowaniakamienimoczowych(n=2407)*
wzależnościodwiekuwporównaniudopopulacjinormalnej**
50

Częstotliwośćw%

45
40

badaniekamieni
moczowych*

35
30

populacja
normalna**

25
20
15
10
5
0

Wiekwlatach
'0-3

'4-7

'8-11

'12-15

>16

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

Ryc.2
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Jakwynikaznaszychbadań,struwitywystępujączęściejusuk,zauważonorównieżpewnąkorelacjęzczęstszymiunich
infekcjami dróg moczowych. Jamniki
były jedyną rasą, u której struwity występowałyczęściejniższczawiany.
 Struwity powstają przez przesycenie
moczutrzemajegoskładnikamiwzasadowympH.Czynnikiemryzykaupsów
w powstawaniu struwitów są infekcje
bakteriamizrodzajuStaphylococcusiProteus,ponieważzwiększająonewmoczu
stężenie amoniaku, który jest składnikiembudulcowymtychkamieni,ajednocześniealkalizująmocz.Podczasrozpuszczania kamieni przez stosowanie
odpowiedniejdietymożedochodzićdo
ponownego uwolnienia tych bakterii,
atymsamymdonawrotuchoroby.Dlategopowinnosięstosowaćantybiotykoterapięopartąnawynikachbadaniamikrobiologicznegozantybiogramem.
Kamienieszczawianowo-struwitowe
Wnaszychbadaniachkamieniemieszaneiszczawianowo-struwitowewystępują znacznie częściej niż w wynikach innychautorów.Jesttospowodowanetym,
żeuwzględnialiśmyrównieżmniejszeczęścikażdegomateriału.Dziękitemulekarz
możestosunkowoszybkozorientowaćsię,
żerównieżinneskładnikitworząkamień,
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adziękitemumożezastosowaćodpowiedniądietę,którazahamujenaprzemienne
powstawanieszczwianówistruwitów.
Kamieniemoczanowe
Kamieniezbudowanezsamegokwasumoczowegowystępowałystosunkoworzadko, znacznie częściej były one mieszane
zeszczawianami,struwitamilubobydwoma jednocześnie. Częstotliwość wykrywanianapoziomie5%byłazgodnazinformacjami podawanymi przez innych
autorów. Powstawanie kamieni moczanowych związane jest z wrodzonym zaburzeniem w przemianie zasad purynowych,dlategowystępująrasy,któresątu
szczególniepredysponowane.Dotyczyto
wszczególnościdalmatyńczyków,uktórych–jakwynikaznaszychbadań–prawie 40% analizowanych kamieni miało
w swoim składzie moczany. Oprócz kamieni moczanowych u dalmatyńczyków
wmniejszymstopniuwystępowaływszystkieinnerodzajekamieni.Kamieniemoczanowestwierdzanow70%upsówitylko
w30%usuk.Upsówwgrupiewiekowejdo
3latwystępowałyoneponaddwarazyczęściejniżwinnychgrupachwiekowych.
Kamieniecystynowe
Równieżkamieniecystynowewystępowałytakczęstojakokamieniemieszane

zinnymirodzajamikamieni.Częstotliwośćdiagnozowaniakamienicystynowych spadła w ostatnich dwudziestu
latachz20%do6%.Możetobyćefektemwykluczeniatakichzwierzątzhodowli,lepszejprofilaktykiwzapobieganiunawrotomchoroby,jakrównież
mniejszym udziałem jamników w populacjipsów.Kamieniecystynowepowstająwwynikuwrodzonegodefektu
powodującegoupośledzeniereabsorpcji aminokwasu cystyny z kanalików
nerkowych. Szczególne predyspozycjewykazujątujamniki.U16%zbadanychprzeznasjamnikówstwierdzono
kamienie cystynowe. U psów tej rasy
stwierdzano wszystkie inne rodzaje kamieni, a najczęściej były to struwity(22%).Wkamicycystynowejnie
zaobserwowano zróżnicowania w zależnościodwieku.Kamieniecystynowestwierdzanow80%upsówiw30%
usuk.Zkoleidaneliteraturowepodają
dlapsówwyniksięgający98%.

PODSUMOWANIE

Możnapowiedzieć,żegeneralniekamieniemoczowemogąwystąpićuwszystkich ras/mieszańców, we wszystkich
grupachwiekowychiniezależnieodpłci.
Zwiększoną częstotliwość stwierdzania
tegoproblemuzauważonoumniejszych
psów(<15kg)iudalmatyńczyków.Również bardzo często chorują pekińczyki,
yorkshire terriery, shih tzu, bichon friseeibuldogi.Zwierzętatakienajczęściej
znajdują się w średnim wieku; samce
chorujączęściejniżsuki.
 Stwierdzanotylko4różnenajczęściej
występującekamieniemoczowe.
 Szczawiany występują częściej niż
struwity, co jest problematyczne z terapeutycznego 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 cystynowe występują znacznie częściej u psów
niż u suk. Moczany mogą wystąpić już
wwiekumłodzieńczym,arasąpredysponowaną są tutaj dalmatyńczyki. Występowanie kamieni cystynowych jest
niezależne od wieku, a rasami z grupy
ryzykasąjamnikiinowofunlandy. 
drElisabethMüller
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