
300

Artykuł przeglądowy

Medycyna Wet.2Hl3, 59 (4}

Review

Ghoroby układu moozowego koni. Gzęśó ll
JOLANTA DĄBROWSKA

Zakład Chorób Koni Bydgoskiego Oddziału Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego,
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz

Dąbrowska J.
Diseases of the ulinary tlact in horses. Pań ll

Sumtnary

The article describes the aetiologv, pathogenesis, diagnoses and treatment of the follorving urinary tract
diseases in horses: acute ischaemia and acute toxic rena| failure, renal tubular acidosis, urolithiasis, bladder
disease and urinary tract neoplasia.
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Metaboliczne toksykory

Wyróżniamy dwa rodzaje ostrej n|ęq,ydolności ne-
rek: ostrą niedokrwienną niewydolność neręk, która
jest spowodowana obnizonym przesączanlęm pTzęz
nerki na skutek zaburzeń w dopłyłvie krwi do tego
narządu oraz ostrą toksyczną niewydolność nerek spo-
wodowaną uszkodzeniem kanalików nerkowy ch przez
nefrotoksyczne substancj e.

Ostra niedokrwienna niewydolność nerek może
wystąpić na skutek zmniejszonego dopływu krwi do
tego narządu w przebiegu wstrząsu, posocznicy, nie-
drożności naczyń w zal<rzepicy lub z po,tł,odu utraty
dużej ilości krwi. U koni szczegolnie często schorze-
ni a morzyskowe wywołuj ą o strą niewydolność nerek.
W tym przypadku działawiele czynników tj.: wstrząs.
spadek ciśnienia, gromadzenie się krwi w peryferyj-
nych częściach układu krĘenta, odwodnienie na sku-
tek przemieszczeniapĘnów do jelit, absorpcja toksyn
z przew odu pokarmowego co powoduj e uszkodzenie
śródbłonków naczyńi koagulopatię (tworzenie się za-
krzepów), Stosowane leki np. niektóre antybiotyki
mają dziaŁanie nefrotoksyczne, a niesteroidowe leki
przeciwzapalne mogą przej ściowo pogłębiać niedo-
krwienie nerek. Objawy kliniczne są niespecyftczne
tzn, możę występować biegunka, zapalenie mięśni,
bóle kolkowe, skąpomocz illub posocznica. W bada-
niach laboratoryjnych stwierdza się azotemię, niski
ciężar właściwy moczu, hiponatremię i hipochloremię
oraz ewidentnie koagulopatię ze zlżycia. Tkanka ner-
kowa na duzym obszarze bywanekrotycznte zmienio-
na, kanaliki nerkowe obrzmiałe, poszerzone lzę zmia-
naml zap alnymi. W tętnic zkach nerk owych stwi erdza
się zakrzepy, a w związku z tym zawały niedotlenio-
nego miązszu nerek (5, 17).

Ostra toksyczna niewydolność nerek powstaje na
skutek działania r ożny ch toksycznych sub stancj i, do

których na\eżąmetale ciężkie, trucizny zawartę w nie-
których roślinach (liście klonu), niektóre antybioĘki,
witamina K, niesteroidowe leki przeciwzapalne itp. Jak-
kolwiek objawy kliniczne w takich przypadkach sąsła-
bo nasilone, to jednak morfologiczne zmiany w kanali-
kach są zna czne. Bliższa i da|sza c zę ś ć kanal ika nerko -
wego to miejsce szczególnie nasilonej aktywności ale
też szczegolnie wrażliwe na niedokrwienie i tam w
pierwszej kolejności docierają z krwiąnviązkl nefro-
toksyczne. Substancj e te powoduj ą ostrą martwicę ka-
nalików i oddzielanie się komorek błony podstawnej.

Znane sąprzypadki ostrej niewydolności nereku ko-
ni na skutek zatrucia organicznymi i nieorganicznymi
zwtązkami rtęci. Do zatrucia może dojść jeśli pasza
lub w o da zo staną zanie czy szc zone fu n gi cydam i zawi e -

rającymi ńęć, albo jeśli w chorobach skóry zastosuje-
my powierzchownie związki rtęci (odek rtęci) lub
dożylnie chlorek rtęci, Zwykle występuj ązaburzenta
ze strony przewodu pokatmowego, depresja, otępie-
nie i osłabienie.

W badaniach laboratoryjnych w pierwszej kolejno-
ści stwierdza się wzrost aktylvności y-glutamyl trans-
pepĘdazy w moczu i proteinurię jeszczeprzed wystą-
pieniem obj awów klinicznych . Zabur zęnia elektrolito -

we pojawiająsię też stosunkowo wcześnie, Wzrost stę-
żęnia azotu mo czn ikow e go i kre atyn iny ob s erwuj e s ię
tylko w r ozle gły chuszkodzeniach nerek. H isto1o gicz-
nie stwierdzono martwicowe zmiany w kanalikachoraz
śródmiąższowe granulocytarne zmiany zapalne ( 1 3 ).

Kadm jest kolejnym metalem ciężkim, który ma ten-
dencje do deponowania się w nerkach. W kanalikach
nerkowych wiĘe się z metalotioninąpowodując biał-
komocz i śródmiąższowe odkładanie się w nerkach
fosforanu wapnia (15).

Nefrotoksyczność gentamycyny stwierdz ana najczę-
ściej u źrebiątjest uzalężniona od częstotliwości i czasu



stosowania, dawki, a co najważniejsze zawartości
wapnia w paszy. Jony wapnia prawdopodobnie kon-
kurująz cząsteczkami gentamycyny o miejsca wiąza-
nia w rąbku szczotęczkowym kanalików bliższych.
Przeprowadzono badania, w trakcie których koniom
podawano pTzez 5 dni dożylnie duże dawki gentamy-
cyny. Część zwterząt była żywiona paszą ubogą w
wapń, a druga grupa koni dostawałapaszęwzbogaco-
ną o większe dawki wapnia. W tym drugim przypad-
ku zwierzętabyły odporne na nefrotoksyczne działa-
nie gentamycyny, co znalazło odbicie w oznaczeniach
aktywności y-glutamyl transpeptydazy w moczu (1).
Nerki zw ier ząt leczonych gentamycyną mo gą być lek-
ko powiększone (z cechami obrzęku). Mikroskopowo
stwierdza się powiększenie komórek kanalików bliż-
szych, z licznymt wakuolami i cytoplazmatycznymt
wtrętami, co powoduje degenerację tych komórek.
Obumarłe komórki odrywają się od podłoża 1przę-
chodzą do światła kanalików. Występuj e niewielki stan
zapalny, który bywa odwracalny jeśli przerwiemy le-
czenie (15).

U źrebiąt stwierdzano też nefrotoksyczne działanię
amikacyny i oksytetracykliny. W tym drugim przypad-
ku w leczeniu niewydolności nerek zastosowanotrzy-
krotnie w ciągu cztęrech dni hemodialtzy (6,I9),

Witaminę K. stosuje się ukoni wprzypadkachkrwa-
wienia w płucóch szczegóInie często u koni wyścigo-
wych. Wykazano, że podanie tej witaminy w dawce
2,2-II mg/kg m.c., wywołuje kolkę nerkową bolesne
oddawanie moczu kroplami (stranguria), azotemię i
hematurię oraz spadek ciężaru właściwego moczu w
ciągu 24 godzinod iniekcji. Stwierdza się powiększe-
nie i bladość nerek, a mikroskopowo rozsiane lub wie-
loogniskowe zmiany nekrotyczne w kanalikach, a po-
nadto ich poszerzęnię i obecność białkopodobnych
wałeczków we wnętrzu. Jeśli niewielka ltczbakanali-
ków jest chorobowo zmieniona nerki mogą funkcjo-
nować prawidłowo, a nawet możę dojść do regenera-
cji części komórek (12).

W dużych dawkach nefrotoksyczne działanie może
wyk ,, (ergocalciferol) i D,
(cho Óbjawy w takich przy-
padkach to sztyrvnośó chodu, spadek masy ciała, nad-
mieme pragnienie i wielomocz. W surowicy stwier-
dza się zwiększone stężenie wapnia i fosforu. Bada-
nie USG wskazuje na mineralizację dużych naczyn
krwionośnych, tkanki nerkowej i ścięgien. Leczenie
powinno polegać na zmniejszerrlu podaży wapnia w
dawce pokarmow ej oraz spowodowaniu przej ściowo
wydalania zwiększonej ilo ści wapn ta z mo czem. Mo ż-
na to osiągnąć stosując prednisolon w dawce 1 mg/kg
m.c. oraz furosemid (4, 8).

Podawanie koniom przęz dŁuższy okres czasu du-
żych dawek niesterydowych leków przeciw zapalnych
może doprowadzió do martwicy rdzenia i brodawki
nerki. Dzieje się tak na skutek zagęszczania się krwi
pod wpływemdziaŁania tych leków, niedrożności na-
czyń zaczopowanych przęz zagęszczonąkrew Docho-

dzi do upośledzenia przepływu Wwtprzez pętle Hen-
lego i upośledzenia perfuzji przez nerki. Ptzęanalizo-
wano 5I przypadków koni obu płci, rożnych ras, w
wieku od 3 miesięcy do 18 lat, którym wielokrotnie
podawano leki takie jak: phenylobutazone, flunixin
meglumine, dipyrone, kwas acetylosalicylowy i ich
kombinacje. Skutkiem tego był drastyczny wzrost
wartości hematokrytu, co doprowadziło do śmierci
wielu zwierząt. U koni hospitalizowanych zaobserwo-
wano niechęć do przyjmowania wody, co było przy-
czrynądalszego zagęszczania krwi. W badaniach la-
boratoryjnych stwierdzano niewielką azotemię, obni-
żenie ciężaruwłaściwego moczu na skutek utraty zdol-
ności nerek do zagęszczania moczu. U poszczególnych
osobników odnotowano obecność krwi w moczu i
I<rysztaĘ. W badaniach pośmiertnych wykazano, że
choroba występuj e zwykle obustronnie. Obserwowa-
no odbarwienie rdzenia i brodawki nerki, kruchość i
rozwarstwienie tkanek brodawki oraz mineraltzację,
przekrwienie, krwawe wylewy w rdzeniu i brodawce
tego narządu. W mikroskopie elektronowym stwier-
dzono zaczopowanie naczyń krwionośnych w obsza-
rach objętych martwicąorazneutrofile i leukocyty in-
filtrujące tkanki ze zmianami wstecznymi czemu to-
warzyszył obrzęk, zwłóknienie i mineralizacja (3).

kwasica kanalikowa nelek
Typ I tej choroby nerek ma u koni niewyjaśnioną

etiologię. Nerki i płuca są dwoma narządamt, ktore
reguluj ą utr4lmyw anie odpowiedniego pH organizmu.
Upośledzenie wyłapyłvania w kanalikach nerkowych
prawidłowej ilości jonów wodorowych moze wyvvo-
łaó systemową kwasicę. Taki właśnie defekt typu I
opisano u 2 koni rasy Quarter. ZwierzętawykazywaĘ
posmutnienie i brak apetytu, odwodnienie, a w bada-
niach laboratoryjnych stwierdzono kwasicę systemo-
wąprzy zasadowym odczynie moczu oraz hiperchlo-
remię, Stan ten udało się wyrównać poprzez masywne
nawadnianie, podawanie elektrolitów, a do paszy do-
dano dwuwęglany (I, 2I),

Op i s ano równi ez poj edynczy pr zyp adek kanaliko -
wej kwasicy nerek typu II u klaczy rasy Appaloosa.
Choroba polega na zwrotnym absorbowaniu dwuwę-
glanów na skutek defektu w działanilkanalików ner-
kowych. U ludzi defekt ten jest uwarunkowany gene-
tycznte czego nie udało się do§chczas potwierdzic
u koni. Obserwowano u wspomnianej klaczy posmut-
nienie i brak apetytu oraz obntżęnie pH krwi. Wystę-
powała też niewielka azotemta i hiperchloremia.Przy
pomocy testu obciązeniowego dwuwęglanami zdiagno-
zowano utejklaczy II typ kwasicy kanalikowej nerek.
Chorobę trudno się leczy ponieważ występuje tu słaba
reakcja na suplementację dwuwęglanami (10),

Kamica moozowa

Rozpuszczalność substancji w moczu jest uzależ-
niona od ilości jonów, ich stężenia, stopnia wymie-
szania, szybkości przepłyrłu moczl;, temperafury pH



i obecności białek. Kamienie nerkowe powstająkiedy
zaistnieją fizykochemiczne warunki sprzyjające wy-
trącaniu się soli z toz61,1oru. W przypadkach infekcji
układu moczowego zmienia się pH moczu (normalnie
ukoni jest zasadowe), relaĘwnie wzrastastężenie soli,
dochodzi do zastoju moczu, wytrącania się kryszta-
łów i formowania kamieni. Wykazano, że u koni ka-
mienie moczowe zawterająw s!\rym składzie 69-85%
węglanu wapnia, a resztę stanowią szczawiany wap-
nia, węglan magnezu lub substancje organiczne (11).
Kamienie moczowe mogąpowstawać we wszystkich
miejscach układu moczowego od miedniczki nerko-
wej i miąższu nerek, aż po cewkę moczową. Na pod-
stawie wyników badań pośmiertnych wykazano, że
u koni kamienie moczowe najczęściej znajdują się
w pęcherzu, anajrzadziej fiedynie u starszych osobni-
ków) w miedniczce nerkowej (20). Kliniczne objawy
kamicy moczowej zależą od lokalizacji kamienia.
Kamienie znajdujące się w miąższu nerek zwykle nie
dajążadnych objawów u koni. Jeśli znajdują się w in-
nych miejscach układu moczowego, to na skutek draZ-
nienia delikatnych struktur mogą powodować krwa-
wienie i ból. Częstym objawem klinicznym jest nie-
trzymanie moczu i bolesne jego oddawanie. Niedroż-
ność może doprowadzic do wodonętcza, wodniaka
moczowodu lub nawet bezmoczujeśli kamień całko-
wicie zablokuje światło cewki moczowej. W takich
przypadkach dochodzi do zabutzeń funkcji płciowych
ogiera ponieważ przęzniedrożną cewkę moczowąnie
może wydostać się również nasienie (18), Jeśli stan
taki się przedhtża, występująbóle kolkowe i ochwat.
Czasamikamieńznajdującysięwukładziemoczowym
ulega rozpadowi, a jeden z kawałków wbija się na sta-
łe w tkanki moczowodu co daje długotrwałe, przewle-
kłe objawy kolkowe. Szczególnie często stwierdza się
kamienie w pęcherzu moczowym wałachów. Jeśli licz-
ba kamieni jest niewielka, to zabieg chirurgiczny daje
dobre efekty terapeuĘczne. Sytuacja komplikuje się
jednak w przypadkach kiedy dochodzi do zastoju mo-
czu z powodu porażeniapęcberza moczowego i jego
atonii. Uszkodzenie rdzenia kręgowego w okolicy ogo-
na lub nęrwów splotu miednicznego, doprowadza do
paraliżru i atonii pęcherza moczowego. Stan zapalny
nerwów tej okolicy na tle infekcji herpeswirusem
(EHV-l) daje podobne konsekwencje (15). Opisano
zakończone sukcesem próby kruszenia kamieni mo-
czowych u wałachaitrzyletniego ogierka, przy lżyciu
litotrypsynowego lasera pulsacyjnego (9, 14).

Ghotoby pęchena moczoweg0

Zapa|enie pęcherza moczowego jest j ednostką cho-
robową ktora rzadko występuje u koni w naszej sze-
rokości geograftcznej. Wśród przy czynwystępowania
tej choroby należy wymienić atonię pęcherza,zakażę-
nie wstępuj 4ce (g7ęr"rólnie u klaczy przy infekcji dróg
rodnych), zakażenie w trakcie kateteryzacji, drastycz-
ne obniżenie odporności. W przewlekłej postaci cho-
roby charakterysĘczne jest gromadzenie się wpęche-
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rzvmoczowymkryształów wapnia w postaci szlamu
(piasku) o zielonkawym zabarwtęniu, Sciany pęche-
rza sącienkie, śluzówka odbarwiona, pokryta szcząt-
kami włóknika i ropy, czasami stwierdza się owrzo-
dzenia lub polipy sięgające do światła pęcherza, Kli-
nicznie obserwuje się bolesne oddawanie krwistego
mocztl kroplami lub bezmocz. Obecność dużejliczby
bakterii i leukocytów w moczu daje podstawy do roz-
poznaniazapaleniapęcherza.LeczęniezgodnezanĘ-
biotykogramem powinno trwać nie krócej ntż 7 dni
(4, 15).

P r zy c zy ną zap alenia p ęcher za m o c z o w e go u wi e lu
koni na południowym zachodzie Stanów Zjednoczo-
nych jest zatrucie kantarydyną.Tructzna ta pochodzi
z chrząszczarodzaju Epicauta, który masowo wystę-
puje na plantacjach lucerny tego obszaru. Nowoczesne
sposoby zbiorów polegają na ścinaniu lucerny, a na-
stępnie zgniatanlujej w celu szybszego wysuszenia.
Zmtażdżeniu ul e gaj ą też c i ała w sp omni anych owadów
znajdujących się w balotach lucerny zbieranej zpola.
Skarmianie takąpasząkoni wywołuje u nich wystą-
pienie gwałtownych objawów chorobowych polega-
jących na: gorączce, wstrząsie, bólu, tzw. trzepotaniu
przepony, częstym oddawaniu moczu. Kantarydyna
powoduje martwicę komórek koltzystych błony pod-
stawnej, co sprawia, że pojawiająsię ubytki nabłonka
u wpustu do żołądka, następnie dochodzi do nieżyto-
wego lub włóknikowego zapa\enia jelita cienkiego i
okręznicy. Ogniskamarlwicy stwierdza się w tymprzry-
padku nawet w sercu. Pęcherz moczowy jest prze-
krwiony z licznymi owrzodzęniami błony śluzowej.
Nerki mogąbyć lekko powiększone i blade choć tylko
niewielka ltczba kanalików bywa uszkodzona (7,16).

W Australii występuje sezonowe zapalenie pęche-
rza moczowego, którego ptzyczyną są toksyny uwal-
niane przez Crota]aria spp.., Salsola ka]i, zarodnlki
grzybow lub mikotoksyny. Smiertelność w przebiegu
tej chorobyjest dość duża. Szacuje się, ze ponad 200
koni na 1 000 chorujących pada. U koni występuje bo-
lesne oddawanie moczu, krwiomocz i ropomocz (l5).

Pęknięciepęcherzamoczowegouźrebiątnajczęściej
doĘczy osobników płci męskiej, Obserwuje się różne
fo*y tego zjawiska, od nieszczelności pęcherza, mo-
czowodu lub moczownlka aż po ich całkowite roze-
rwanie. Przyczynątego zjawiska może być wrodzona
kruchość Ęch struktur, co w trakcie mechanicznego
ucisku w czasie porodu może doprowadzić do uszko-
dzęnia ty ch nar ządów. C zynnikami p re dy sp onuj ący -
mi do wystąpieni a nieszczę|no śc i pęche rza mo czow e -
go mogą być anomalie w budowie układu moczowe-
go, posocznica żrebiąt infekcja oraz występujący u
źrebiąt 3-7 dnia życia tzw. kryzys metaboliczny.
W trakcie porodu może też nastąpić pęknięcie pęche-
rza moczowego u rodzącej klaczy na skutek wzrostu
ciśnienia w jamie brzusznej i mechanicznego ucisku.
Rzadziej dochodzi do pęknięcia pęc.herza moczowe-
go u ogiera przy zaczopowaniu cewki moczowej przez
kamień i braku możliwości odpływu moczu z pęche-



tza.U koni obserwuje się osowienie, obnizenie ilości
wydalanego moczu, a nawet dysurię oraz napięcie po-
włok brzusznych wypełnionych moczem. Azotemię
stwierdza się w tym przypadkurzadko, ale występują
poważne zaburzęnta elektrolitowe (hiponatremia, hi-
pochloremia, hipercalcemia), które organizm próbuj e
wyrównać wchłaniając zwrotnie mocz przez otrzew-
ną. Przy niewielkim uszkodzeniu omawianych struk-
fur układu moczowego zabiegchirurgiczny może ura-
towac życie konia (4).

l{owotwory układu moczowego

Nowotwory nerek pojawiają się zwykle u koni w
starszym wieku. Po raz pierwsry gruczolakanerl<l(ade-
noma) zdiagnozowano u konia w 1934 r. Rak nerki
(carcinoma)może dawać bardzo nikłe objawy, Czasa-
mi pojawia się krew w moczu, następuje spadek masy
ciŃa,btak apetytu, ale może dojść do nagłego zała-
mania kiedy krucha tkanka nowotworu zaczyna obft-
cie krwawić, Nakłucie j amy brzus znej p omv ala stwier-
dzić obecność krwistego pĘnu bogatego w neutrofile
jako efekt rozpadu marwiczego glJza nowotworowe-
go. Rak nerki zwykle występuje jednostronnie powo-
dując zdeformowanie tego narządu t zmianę struktu-
ry. Guz (tumor)jest kruchy, blady, jakby wygarbowa-
ny do białości i występujeukoni bardzoruadko. Smierć
następuje na skutek pęknięcia narządu i wykrwawie-
nia się do otrzewnej. Obrazmikroskopowy bywa róż-
ny w zależności od rodzajll nowotworu. Guzy opera-
cyjne są dobrzę zróżntcowane i zbudowane z komó-
rek przybierających przestrzenne formy o kształcie
kuboidalnym, walcowatym lub pseudowalcowaĘm, a
na granicy tkanek znajdująsię obszary zwłóknienia.
Glzy źIę zrożntcowane składają się z mieszanych ko-
mórek i dlatego są nieoperacyjne. W obrazie mikro-
skopowym obserwuje się liczne komórki w fazie po-
dziaŁu z tendencją do wrastania do naczyń krwionoś-
nych i okolicznych tkanek. Nowotwory nerek mogą
dawać przerzuĘ do innych narządów, najczęściej na
otrzewną do wątroby, płuc i regionalnych węzłów
chłonnych (15).

Nowotwory pęcherza moczowego występują u
koni bardzo rzadko. Z przeglądu piśmiennictwa wy-
nika, że odnotowano tylko l<lkaprrypadków nowotwo-
rzenia w pęcherzu moczowym koni, Generalnienajczę-
ściej chorująkoniepowyżej 13 roku Ęcia,częściej kla-
cze ntż ogiery i wałachy. Z sześciu opisanych przy-
padków w 4 gtlz miał charakter raka (carcinoma), je-
den był ewidentnym przerzltem z innego miejsca, a
jeden się uzłośliwił z istniejącego wcześniej polipa.
U trzęch z 6 wspomnianych koni stwierdzono jedno-
cześnie odmiedniczkowe zapalenie nerek. Najważniej-
sze objawy kliniczne, które występowaĘ w tychprzy-
padkach, to bolesne oddawanie moczu kroplami,
krwiomocz, wychudzenie i osowienie (4, 15).

W polskim piśmiennictwie jest bardzo mało opra-
cowań doĘczących chorób układu moczowego koni.

Jakkolwiek choroby te występują u koni rzadko, to
jednak ich następstwa mogąbyć w wielu przypadkach
nieodwracalne. Dlatego naleĘwcześnie i trafnie zdiag-
nozować chorobę oraz szybko wdrożyć właściwe le-
c zenle. Nal eży s ądzic, że niniej sza pub l i kacj a p o zwo -
li uzupełnió wiedzę lekarry weterynańi zajmujących
się leczeniem tego gafunku zwierząt i poprawi efek-
tywno ś ć tch działań ter ap euty cznych.
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