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Prawidłowe zdtagnozowanie choroby układu mo-
czowego jest warunkiem niezbędnym do przeprowa-
dzenia skutecznego 1eczenia i właściwego rokowania.
Pierwotne choroby nerek występują u koniowatych
stosunkowo rzadko. Z dany ch piśmiennictwa z 1 9 8 6 r.
wynika, żeptzyżyciowo choroby tego układu strł,ier-
dza się tl0,5oń koni leczonych, a pośmiertnie obser-
wowano zmiany patologiczne w nerkach l 3,3oń ba-
danych zwierząt (1a). Na funkcjonowanie nerek ma
wpływ bardzo wiele czynników i konieczne jest wy-
konanie wielu rożnego rodzaju badań, aby stwierdzió
c o j e st pr zy czynąich niewydo lno ś c i . T r zeb a pT zy znac,
że tego rodzaju przypadkt są dla lekarza terenowego
niezwykle trudne do rozpoznanla ze względu na ogra-
niczone możliwości techniczne. Zwykle wykonuje on
badanie kliniczne pomrjając badanie histologiczne
tkanki nerkowej ponieważ wykonanie biopsji jest czyn-
nością skomplikowaną, a badanie moczu Z4-godzin-
nego jest uciążliwe. W celu postawienia prawidłowej
diagnozy należy wykonać w zalezności od sytuacji -
b adanie ultra s ono gr afl,czne, morfo l o gic zne or az b io -

chemiczne kfwi i moczu.
C elem przedstawionego opra cowania j e st przybl i-

żenie lekarzom zajmującym się końmi problematyki
diagnozowania chorób układu moczowego.

Wywiad i badanie kliniczne
W wywiadzie należy zr,vrocić uwagę na sposób, ja-

kość i ilość pobieranej paszy i wody oraz ilość i jakość
wydalane go mo cztl. Doro sĘ zdrowy koń \\yplj a dzien-
nie od 25 do 35 litrow wody z czego wyfułarza około
22§ litr a mo czu (5 ). Wykonanie dokładnych p omiarów
jest u koni trudne i wymaga pojenia zwlerzęcia zwia-
dra o znanej pojemności, a następnie pobierania przez
całądobę moczu zpęcherzaprzy uĘciu cewnika. Istot-
na jest też informacja o ostatnio przebyĘch chorobach
oraz zastosowanych lekach, jak również o ewenfualnym
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kontakcie konia z substancjami nefrotoksycznymi (rtęć,
kadm, kantarydyna itp.) (.7,2, 6,8, 13).

Następną czynno ś cią s ą o g1 ędzin y zw ter zęcta, po d-
czas ktorych z:wraca się uwagę na jego zachowanie
(apatia, brak apetytu), obrys powłok brzusznych, wy-
chudzenie, występowanie obrzęków, elastyczność skó-
ry, zapach wydychanego powietrza (.zapach moczu w
zaawansowanej mocznicy) itp. Zarowno u samców jak
i u samic naleĘ zbadac ujście cewki moczowej i stwier-
dzić ewenfualne występowanie ztanień, obrzęku, pato-
logicznej wydzieliny.U źrebiąt,młodzteży, a czasem u
niektorych słabo umięśnionych dorosĘch koni, palpa-
cyjnie przez powłoki można stwierdzić bolesność pę-
chęrza moczowego, zmianę konsystencji jego ścian,
obecność dużych kamieni, czy też guzów. To samo
dotyczy nerek. Zwykle lewa nerka leżąca z lewej stro-
ny okolicy lędźwi owo -I<r zy żow ejj est lep iej do stępna.
Niektóre odcinki układu moczowego są możliwe do
zbadanta ptzęz prostnicę. Tylną część lewej nerki
można wyczuc po lewej stronie prostnicy. Prawa ner-
kajest niedostępna do badania tą drogą chyba że jest
znacznie p owięks zo na. Zmntejs zeni e ty ch narządów
moze świadczyc o przewlekłym stanie zapalnym lub
zmianach nowotworowych. Powiększenie nerek ma
miejsce w ostrych procesach zapalnych lub niedrożno-
ści spowodowanej kamicą dużą ilością wałeczków blo-
kujących światło kanalików itp. Powiększone moczo-
wody sąwyczuwalne palpacyjnie w grzbietowej części
prostnicy, po obu sfronach w połowie jej dfugości. Oma-
cując pęcherzmoczory można określić jego wielkość,
grubość ściany i obecność patologicznych tworów. Bliż-
sza częśc cewki moczowej może niekiedy byó osiągal-
na do badantanabrzegumiednicy (3, 5, 9).

Obtazowanie układu mOczowego i biopsja nerki

Radiografia układu moczowego mozliwa jest do
wykonania użrebią| a u ogierow jedynie prześwietle-
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nie końcowego odcinka (cewki moczowej). Rozerwa-
nie cewki lub pęcherza moczowego diagnozuje się przy
uży ciu tnv. kontrasfu wstępuj ąc e go (p o dawane g o pt zęz
cewkę moczową). IJ źrebiąt z powodzeniem próbo-
wano juz obrazować górne odcinki układu moczowe-
go (nerki, moczowody), podając dożylnie diatrizoat
(Renografin) oraz inne związki kontrastowe przed
wykonaniem badania radiologicznego. W ten sposób
diagnozowano zaburzenia ukrwienia nerek, zmianę
w ielko ś c i te go narządu, nieszczelno ś c układu mo czo-
wego oraz przemieszczenle moczowodu (3, 15).

U koni możnawykonac też endoskopię(przezcew-
kową) dzięki czemu istnieje mozliwość oceny stanu
cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz ujścia
moczowodów (5). Równie rzadko dotychczas diagno-
zowano u źrebiąt niedorozwój lub nieprawidłowości
w budowie nerek przy pomocy tomografu komputero-
wego (7).

D zięki ultras ono gr afti mo żna w sp o s ób szybki uzy-
skać informacje o zmianie wielkości nerek, ich zwłók-
nieniu, obecności kamieni, wodonerczu i obrzęku tka-
nek okołonerkowych, oraz występowaniu guzów w
nerce lub w jej sąsiedztwie. Najbardziej przydatna do
badania układu moczowego dorosłych koni jest gło-
wica sektorowa 3- lub 5-MHz. Badając przezpowłoki
lewą nerkę można nie uzyskac jasnego obrazu, gdyż
jest onaprawie całaprzysłonięta przez śledzionę. Pra-
wą nerkę ogląda się w przestrzentach międzyżębro-
wych od 15 do 18 żebra. Pęcherz moczowy można
zobrazow ać głowicą sektorową przez powłoki brzusz-
ne lub przez prostnicę przy użyciu głowicy liniowej.
Tą techniką można obejrzec też całącewkę moczową
i strukturypępowinoweuźrebtąt (3, 10, 1l).

W pr zy p adkach, kie dy ustaleni e pr zy czy ny ni ewy -
dolności nerek nie jest mozliwe przy użyciu innych
metod oraz ptzy określaniu rodzaju nowotworzenia,
konieczne jest wykonanie biopsji nerki. U konia moż-
naużyc w tym celu igły biopsyjnej np. Monopty fir-
my Bard o długości 200 mm i średnicy 1,2 mm. Tech-
nika USG pomaga tu ustalić położenie nerki i miejsce,
zktorego chce się pobrać tkankę do badania histolo-
gicznego. P rzęd wykonaniem zabiegu koniec zne j e st
przecięcie skóry w okolicy lędźwiowej bezpośrednio
nad nerką. Nalezy ominąć duże naczynia tętnicze, które
u konia doprowadzają krew do tylnej części nerki.
Biopsję lewej nerki wykonaó najłatwiej jeśli pomoc-
nik przyciśnie ją do ściany i unieruchomi od strony
prostnicy. Niewielkie krwawienie, które może wystą-
pić w przelłutej śledzionie i w miejscu pobrania tkan-
ki nerkowej, nie daje żadnych konsekwencji klinicz-
nych, Prawa nerka jest mniej ruchoma i znajduje się
blisko ściany grzbietowej części powłok brzusznych.
Igłę biopsyjną wprowadza się w tym przypadku po
przecięciu skóry, pomiędzy 15 a I7 żebrem na linii
pomiędzy guzembiodrowym a prawym barkiem. Do
l ab oratorium próbkę należy do star c zy c zanur zonąw
9%o roztworze formaliny, gdzie preparat zabarwiony
hematoksyliną-eozyną pozwoli postawić prawidłowe
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rozpoznanie i ocenić szansę na wyleczenie konia
(3,5).

Badania labolatoryjne moczu

Badanie moczu jest pomocne do stwierdzenia obec-
ności stanu zapa|nego, lokalizacji choroby oraz okreś-
lenta czy nerki produkują zagęszczony czy rozvvod-
niony mocz.Dużaliczba leukocytów (pyuria) i bakte-
rii (bacteriuria) świadcząo infekcji układu moczowe-
go. W tym przypadku wskazane jest zrobienie posie-
wu moczu oraz anĘbiotykogramu. Stwierdzenie biaŁ
komoczu (proteinuria) bez krwiomoczu (hematuria)
lub patolog icznego zabarwtenia moczu (pigmenfuria)
zwykle wskazuje na chorobę kłębuszków nerkowych.
Wałeczki pojawiają się w moczuw związku z choro-
bami kanalików nerkowych. Niska masa właściwa
moczu (1,007-1,012) może występować w niewydol-
ności nerek na skutek upośledzenia zagęszczania mo-
czu lub nadmiernego rozcieńczenia. Istotne jest też
określenie ilości wydalanego moczu, co pozwala
stwierdzić j ego nadmierną ilość (polyuria), zmniej szo-
ną obj ętość (ol i guria), a nawet bezmocz (anuria). Ozna-
czanle pH pozwala ocenić deficyt potasu, rozpoznać
kwasicę metabolicz ną of az kwasicę kanalików nerko-
wych. U zdrowego dorosłego konia pH moczu waha
się w granicach 7,5-8,5. Obecność krwi świadczy o
krwawieniu w obszar ze układu moczowe go lub w j ego
najb|iższym sąsiedzwie (5,12). W osadzie moczu koni
najczęściej stwierdza się węglan wapnia tworzący
kryształy przestrzenne typu kalcytowego lub watery-
towego, rzadziej związkimagnezu i potasu. KlysztaĘ
typu kalcytowego mają kształt sferyczny lub rombo-
idalny, natomiast waterytowe występują w postaci
,,kwiatów", ,,gwlazd" lub ,,owoców morw;/". Wapń w
moczu może takżę występować w postaci fosforanów,
siarczanów, szczawianow i/lub krzemianów wapnia (4).

Badania hematologiczne krwi pełnej sąw chorobach
nerek mało Ępowe. Leukocytoza może świadczyć o
ostrym procesie zapalnym w układzie moczowym ale
też w innych narządach. Chroniczne choroby nerek
mo gą p owo dow ać zabur zenia w pro dukcj i erytrop o eĘ-
ny fiest ona slmteĘzowana w nerkach), a jej niedobór
powoduje hipoplazję szpiku kostnego i w konsekwen-
cji anemię. U koni są to rozważania czysto teoretycz-
ne, gdyżtakiego przypadku j ęszcze nie zdiagnozowa-
no (12),

Biochemiczne badania sulowicy i osocza knri
Wzrost stężenia kreatyniny (Cr) i azotu moczniko-

wego (BI_IN) lub mocznika w surowicy krwi jest naj-
ważntelszym sygnałem świadczącym o niewydolno-
ści nerek, Azot mocznikowy jest produktem metabo-
lizmu białek, a kreatynina produktem rozkładu fosfo-
ranu kreatyniny w mięśniach. Obie te substancje sąu
zdrowych zw ierząt wydalane ptzez nerki, Trudno j est
podać wartości prawidłowe dla tych dwóch wskazni-
ków, ponieważ każde laboratorium w zalężności od
używanych metod, odczynników i aparatury wyzna-



cza własne nonny. Wartości prawidłowe dla koni tych
dwóch substancji wyznaczone w Zakładzie Chorób
Koni PIWet., przedstawia tab. 1. Ich stężenie we krwi
w zr asta pr zy zmniejszonym prze sączaniu kłębuszko -
wyffi, a stan takinazywamy mocznicą obecnie częściej
azotemią. Wzrost stężenia mocznika we krwi moze
by c zw ięany ze skarmian iem p a s zą wys okobiałkową
akonie o dużej masie mięśniowej mogąmieć nięznacz-
nie podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy lub
osoczu krwi, Azotemię w zalężności od przyczyny
dzieli się na przednerkową nerkową i zanerkową.

Azotemia przednerkowa j est spowodowana zmniej-
szonym dopĘwemkrwi do nerek w zwtązkllz odwod-
nieniem, masywnym krwotokiem, wstrząsem, zabu-
r zęniami kr Ęenla, zaktzeptcąnaczyń itp. O czy szcza-
nie krwi jest wtedy zwolnione i nieefektywne. Azote-
mię nerkową powodują pierwotne choroby kłębusz-
ków i kanalikow nerkowych. Azotemia zanerkowa
powstaje na skutek utrudnionego przepływu moczu
pr zęz zw ężone kanaliki nerkowe, ni e dro żno ś ć mo cz o -

wodów, pęcherza moczowego lub cewki moczowej
spowodowane kamicą zwłóknieniem, nowotworze-
niem lub pęknięciem któregoś odcinka dróg wypro-
wadzających mocz.

Przednerkową i zanerkową azotemię można rozroż-
nić na podstawie objawów klinicznych, co jest bardzo
istotne zewzględuna sposób leczenia. Na ogół przyj-
muje się, że jeśli JOońnefronów jest zmienionych cho-
robowo, to pozostałe 30ońjest w stanie zabezpl,eczyc
odpowiednią filtrację przez nerki. Więcej niż 7)Yo
,,nieczynnych" nefronów powoduje azotemię. Ęch
poglądów nie potwierdzono dotychczas u koni (3, 5,
9,I2). U tego gafunku zwierząt nie mierzy się szyb-
kości przesączanta kłębkowego, ponieważ trudno jest
zebrac mocz z całej doby. Możliwa jest tylko ocena
funkcjonowania nerek na podstawie indeksu czy|ipo-
równania stęzeń rożnych substancji w surowicy krwi i

Tab. l. Zakres wartości prawidłowych azotu mocznikowego
i kreatyniny w surowicy krwi koni (oznaczenia lvykonano na
analizatorze biochemicznym Kodak Ektachem DT 60)

Tab. 2. Wskaźniki moczu i osocza krwi pozwalające odróżnić
azotemię przednerkową od nerkowej (9)

Objaśnienia: U - mocz, P osocze, un azot mocznikowy, cr -
kreatynina, FEr" - ułamkowe wydalanie sodu
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w moczu np. azotu mocznikowego i kreatyniny. Inny
wskaźnik p ozwalający odróżnic azotemię przednerko-
wąod nerkowej, to wskaźnik ułamkowego wydalania
sodu, ktory wylicza się z następującego wzoru:

FE [Na] - [Ct]p x [Na]u x 100 [Cr]u [Na]p,
gdzie: FE [Na] - ułamkowe wydalanie sodu, [Cr]p
stężenie kreatyniny w osoczu, [Cr]u - stężenie kreaty-
niny w moczl4 [Na]u stężenie sodu w moczu, [Na]p
- stęzenie sodu w osoczu. Jeśli wskaźnik ułamkowe-
go wydalania sodu przyjmuje wartość powyżej 1, to
ma się pewność, że chodzt o chorobę nerek (12). Ta-
b ela 2 przedstawia sp o s ób o dróżni ania azotemlt pr ze d-
nerkowej i nerkowej na podstawie wymienionych
wskaźników osocze/mocz bęz względu na to jakimi
normami po sługuj e się laborato T7l)m, z którego pocho-
dząwyniki.

Przy upośledzonej lrltracji w nerkach dochodzi do
powaznych zabutzęń elektrolitowych w zakresie ta-
kich pierwiastkowjak sód, potas, chlor, fosfor nieorga-
ntczny i wapń, W pierwotnych chorobach nerek u koni
stwierdza się najczęściej w surowicy niskie stężenia
chloru (hipochloremia), a wysokie wapnia (hiperkal-
cemia). U zadne go inne go gatunku zw terząt domowych
poza koniem nie stwierdza się w niewydolności nerek
hiperkalcemit, Szczegolnie często występuje ona jeśli
nerki zostanąu konia uszkodzone poprzęz intoksyka-
cję witaminąK i po zjedzentu liści czerwonego klonu
(5, I2).

Hipoproteinemia i/lub hipoalbuminemia oraz plo-
teinuria (białkomocz) występują w zespole nerczyco-
wym i w stanach zapa7nych nerek u koni. Dlatego też
wskazane jest oznaczanie białka całkowitego w suro-
wicy krwi i w moczu, jak również wykonanie elektro-
forezy białek (3).

Enzymem, którego aktywność w moczu w niewy-
do lno ś ci nerek mo że w zt astać j e st 7- glutamyltranspep -

tydaza (y-GT), występująca u zdrowych koni w wą-
trobie or az w rąbku szczotęczkowym bliższy ch kana-
lików nerkowych. Prawidłowe warlości aktywności
tego enzymu w moczu koni określa się na 3,3 + 3,0
IU/I. Dotychczas nie wykazano wpływu płci i wieku
na aktywność enzymów w moczu zdrowych koni na-
tomiast jest ona wyższa w moczu w godzinach ran-
nych niż w innych porach dnia. Aktywność y-gluta-
myltranspeptydazy w surowicy krwi nie koreluje
z aktyrvnościątego enzymu w moczu w trakcie choro-
by. Wzrost aktywności tego enzymu w surowicy ob-
serwuje się najczęściej w chorobach miĘszu wą-
troby. Istnieje cały szeregenzymów,które ze względu
na dużąmasę cząsteczkową (powyżej 70 tysięcy) nie
pr ze cho dzą z Ww t do m o c zu u z drowych zw iet ząt (np,
cho lino e s te r azy, aminotr ansfęr aza al anin owa) . S twi er-
dzenie ich obecności w moczu świadczy o uszkodze-
niu kłębuszków nerkowych. Stopień tego uszkodze-
nia jest proporcjonalny do ilości stwierdzanego w
moczu enzymu. Jednak w niektórych przypadkach
ostrej martwicy kanalików nerkowych, akt}r,vność en-
zymów może nie korelowaó ze stanem klinicznym

U osm/P osm

U un/P un

U cl/P cr

FEtl,
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zwięrzęcia. Prognosty czne znaczęnie poziomu innych
enzymów np. 5'- nukleo§dazy nte zostało u koni jesz-
cze określone (I2).

Test pozbawienia wody

W przypadkach poliurii o nie wyjaśnionej etiologii
na\eży br ać po d uwa gę zabur zenia w uwa lni aniu z ptzy -
sadki wazopresyny. Jeśli koń ptzęz dŁuższy okres cza-
su nie otrzymuje wody, to jest to sygnał dlamózgu,że
ftzęba oszczędzac wodę i w tym celu uwalniany jest
h ormon antydi urety czny (w azopre syna) z tylne go pła-
ta przysadki. Hormon ten powoduje zwiększenie re-
sorpcji zwrotnej wody w kanalikach dalszych nefro-
nu, w zwtązku z czym wydalany moczjest bardziej
zagęszczony. W celu sprawdzenia funkcjonowania
te go me ch a nlzm:;l mo żna wyko nać tzw. te s t p o zb aw tę -
nia wody. W badaniu tym mo gą b r ac udział konie, któ-
rych mocz ma masę właściwą< 1,008, nie stwierdzo-
no u nich mocznicy, nie są odwodnione, a ich masa
ciała nie obntżyła się więcej ntż o 50ń. W trakcie testu
koń nie możebyć karmiony ani pojony. Po I2 godzi-
nach trwania eksperymenfu umieszcza się kateter w
pęcherzu moczowym i pobiera nagromadzony tam
mocz, który następnie odrzuca się, bo na. tym etapie
nie ma on jeszcze wartości diagnostycznej. Mocz jest
natomiast pobierany kilkakrotnie w ciągu kolejnych
12 godzini oznaczanajest jego masa właściwa, Jezeli
uzyska się wyniki przeŁ,raczające 1,030, to znaczy, że
sąone w normie imożnaprzerwaó test, Natomiast je-
śli po 24 godzinach masa właściwa moczu konia jest
niższa od I,025, nadal nie występuje mocznica i nie
doszło do obniżenia masy ciała, to test mozna konty-
nuować jeszczepIzez6-12 godzin Po tym czasie utrzy-
myłvanie się niskiej masy właściwej moczu świadczy
o zaburzeniach w uwalnianiu wazopresyny zprzysad-
ki mózgowej, a stan ten nosi nazwę moczówki pro-
stej. Istnieje teżtakamożliwość, że ilość uwalnianego
hormonu jest prawidłowa, ale nefrony nie sąw stanie
zareagować na jego działanie, gdyż np. ciśnienie w
rdzeniu nerki jest zbyt wysokie. Stan taki to moczów-

ka prosta nerkopochodna lub rzadziej wypfukiwanie
r dzenta nerki. U koni w y tw ar zaj ących n admi ern ą il o ś ć
rozrzędzonego moczu, obniżenie ciśnienia w rdzeniu
będzie sposobem na przywr^ócenie zdolnośct zagęsz-
czanta moczu przez nerki, Często udaje się osiągnąć
ten efekt kiedy pTzęz2-3 tygodnie podaje się koniowi
mniej wody do picia (3).

Diagnozowanie chorób układu moczowego koni j est
trudne dla terenowego lekarza weterynarii, ale nie nie-
mozliwe, jeśli potrafi korzystać on z usług dobrze
wyposazonego laboratorium weterynaryjnego. Mam
nadzieję, że przedstawione opracowanie pozwoli le-
karzom zajmującym się tym gatunkiem zwterząt le-
piej rozpoznawać choroby układu moczowego, a co
zatym idzie skuteczniejleczyc chore konie.
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W grudniu l999 r. u samca pfostorogiej antylopy arabskiej (Olyx leucotyx)
lv Narodowym Centrum Badania Dzikich Zwierząt w Arabii Sarrdyjskiej wystą-
piła utrata łaknienia, wychudzenie, niechęc do poruszania się. Rutynowe bada-

nie kliniczne i hernatologiczne tlie wykazało odchyleń od normy Po zastosowa-
niu kwasu propionowego, węglanu wapnia i oksytetracykliny o przedłużonym
działaniu domięśniowo w dawce 25 mg/kg trzykrotnie rł,odstępach 2 dni po-
wrócił apetyt i ogólna kondycja zwierzęcia uległa poprawie Po 6 miesiącach
nastąpił nawrót obiawów chorobowych, do których dołączyła się bolesność i
powiększenie jąder Biopsja jąder wykazała ropne zapalenie i n-rartu,icę kalali-
ków nasiennych, brak spenlatogenezy, naciek makrofagów w tkance śródmiąż-
szowej jąder Badanie serologiczne w kierunku zakażenia Bntce]]a aboltus j B
ne}itensiswypadło dodatnio Zwievę zabito i z jąder rl,,yizolowano B. me]iten-

sis biovar2
G.

OKAMOTO M., FURUOKA H., HAGIWARA K.,
KAMITA|{I W., KIRISA\ryA R., IKUTA K., TA-
NIYAMA H.: Choroba bornajska u jałówki w Ja-
ponii. (Borna disease in a heifer in Japan). Vet. Rec.
150,16-18,2002(I)

U jałówki w wiekiL 2 lat wystąpiło gwałtowne obnjżenie reakcji na dotyk
oraz drgawki Po 5 dniach wystąpiły ruchy maneżowe i zaburzenie koordynacji
ruchu tylnych kończyn Zawierzę zabito i tkankę mózgowąbadano histologicz-
nie i immunohistochetlicznie na obecność antygenu dJa herpeswirusa bydła 1
(BHV-l), Ch}anydia psittaci, Listeria i wirusa choroby bornajskiej (BDV)
Wykazano białka p40 B DV w cytoplazmie małych i dużych neuronów obszarów
mózgu i rdzenia kręgowego objętych procesem zapalnym, a także na obszaraclr
lvoJnych od zapalenia Hybrydyzacja in sifu dla rybo-prób odpowiadających p40

BDV wypadła dodatnio w przypadkująder i cytoplazmy neuronów. W prepara-

tach histologicznych zmiany zapalne cechowały się wokół naczytriowym nacie-
kiem lirnfocytów, głownie w okolicy neocofiex Neuronofagia i satelitoza stwier-
dzano głównie w części kory objętej procesem zapalnytn Ciałka Joest-Degena
występou,ały rł, neuronach neocoftex 
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