
Praca oryginalna Original paper

Przypadek kamicy moozowei u konia

VALENT leoecxY, MARTIN MlHALy, ANToN śevóix, MARTIN pUzDER,
GABRIEL cslcsAl*, LUBoMlR pALENiK--

Klinika Chirurgii, ortopedii i Hadiologii, *Klinika Położnicza, Ginekologiczna iAndrologii,
**klinika chorób wewnętrznych Jednokopytnych, Małych zwierząl, ptaków i Farmakologii

Wyższej Szkoły Weterynaryjnej, ul. Komenskóho 73,040-00 Koszyce

]

Puzder lU|., §3iq5ą; e.;]. ealenna l.r.,..,,,, .:' "::: 
" 

,.,..,.

]sE-acasestudy

Kamienie moczowe rozpoznawane są u koni naj-
częściej w zaawansowanym wieku. Laverty (1) na
podstawie badań własnych 68 przypadków określił
Średniąwieku, w ktorym się tworzą na I2,Ilat u kla-
czy,8,4 u ogierów i 10,4 u wałachów. Budowa anato-
mlcznacewki moczowej u samców pIzyczynla się do
częstszego występowania kamicy u ogierów (3|%) i
wałachów (43%) niż u klaczy (26%).

Kamienie moczowe zbudowane sąprzeważnie z
węglanu wapnia (2). Mogą lkie do-
mieszki fosforanu wapnia, s a, a tak-
że śladowe ilości siarczanu wapnia. Morfologicznie
mogą występować w jednej z dwu postaci. Najczę-
ściej są kształtu owalnego o chropowatej powierzch-
ni. Drugi rodzaj charakteryzuje się białąbarwą gład-
ką p owi erzchni ą i znacznątwardo ś c i ą. P i erwotni e p o -

wstająw nerkach, z których sąwypłukiwane lub two-
rzą się w pęcherzu moczowym (3).

Do objawów klinicznych towarzyszących kamicy
moczowej zaltcza się krwiomocz, bolesne i częste
oddawanie moczu, j edn akże czasemj edynym obj awem
jest krwiomocz. Mogą występowac też bole morzy-
skowe i posmutnienie (5).

Rozpoznanie opiera się na danych wywiadu, obja-
wach klinicznych, badaniu rektalnym i cystoskopo-
wym. W przyp adk ach znaczne go wypełnienia p ęche-
rzabadanie ptzęz prostnicę powinna poprzedztc kate-
teryzacla. W różnicowaniu zmian rozrostowych tka-

nek miękkich i kamicy pomocne jest badanie ultraso-
nograficzne przez prostnicę (3).

Kamienie moczowe usuwa się operacyjnie wybie-
rając laparocystotomię lub nacięcie cewki moczowej
w okolicy Wocza, nacięcie zwięracza (u kiaczy), cy-
stotomię z cięcta okołoprostniczego. Metoda nieope-
racyjna polega na kruszeniu kamieni w drogach mo-
czowych (litotryp 9j a), wymaga j ednak wyposazenia w
specj ali styc zną apar ailrę (3 ).

U koni z nawrotami kamicy konieczne jest stopnio-
we zmniejszanle zawartości wapnia w pokamrie, le-
czenie infekcji dróg moczowych i stosowanie środków
obnizających pH moczu. Opisano w jednym przypad-
ku leczenie, z pomyślnym wynikiem, poprzez zasto-
sowanie odpowiedniej diety. Polegała ona na po<lawa-

niu owsa i siana o niskiej zawartości wapnia z dodat-
kiem 175 miligramów siarczanu amonu, dwa razy
dziennie przęz okres 7 miesięcy, Zawafiy w pożywie-
niu siarczan amonu pozwalaŁ na utrzymanie pH rrro-

cz|lw granicach 5,0 (4).
Celem opracowania było przedstawienie przypad-

ku kamicy moczowej u konia,

0pis ptrypadku

Do kliniki doprowadzono konia-wałacha, użytko-
wości pociągowej, w wieku 9 lat. Według właściciela,
koń od kilku tygodni oddawał mocz o ciemno-czer-
wonym zab arw ieniu. Intensywno ś ć barwy zmieniała



Ryc. 1. Obraz ultrasonograflczny podczas bad,ania przez
prostnicę sondą liniową 5,0 Mhz
Objaśnienia: A ściana pęcherza moczowego; B mocz; C -
hyperechogeniczny kamień; D cień akustyczny

Ryc. 2. Kamień moczowy, kolor szary z chropowatą po-
rvierzchnią,83x43 mm

się po pracy. Nie występowały trudności w oddawa-
niu moczu, bolesność i drżenie mięśni. Badanie rek-
talne pr zeprowadzone pr zez terenowe go Iekar za wy -
kazało ob e cno ś ć twarde go, ni ezw iązane go z p o dŁo żem
tworu wielkości jaja kurzego.

W momencie przyjęcia do kliniki koń nie wykazy-
wał objawów posmutnienia. Badanie rektalne potwier-
dziło w cześniej sze obserwacj e. Badania laboratoryj -
ne wykazały w moczu obecność krwinek i białka. W
osadzie moczu stwierdzono obecność erytrocytów i
amorfi cznych zi arni sto ś c i. B adanie ultras ono gr aftcz-
nepTzezprostnicę przy użyciusondy liniowej 5,0 Mhz
wykazaŁo obecność kamienia moczowego (ryc. 1).

Przed operacją konia poddano szesnastogodzinnej
głodówce. Operację plzeprowadzono w narkozie
wziewnej halotanowej, po premedykacji ksylazyną i
indukcj i gwaj amarem i tiopent alem. Zwięrzę ułożono
w pozycji grzbietowej. Wykonano przypośrodkowe
cięcie skóry z lewej strony napletka, przesunięto go
na prawąstronę i otwarto jamę brzusznąw linii białej.
Wydobyto pęcherz i podtrzymano go w ranie przy po-
mocy dwóch szwów sytuacyjnych z jedwabiu. Cięciem
długości 8 cm otwar1o pęcherz na jego brzusznej po-
wierzchni. Sciana pęcherza była pogrubiona, a błona

śluzowa przekrwiona. Po usunięciu kamienia pęcherz
pr zepfukano s t ery lnym płyn e m ftzj olo gtc znym. Ranę
pęcherza zamknięto dwoma warstwami szwów z
wchłanialnej nici syntetycznej - Vicryl (3,5 nr metr.).
Pierwszą warstwę stanowił szew Schmiedena, a drugą
szew Lemberla. Dootrzewnowo podano Penstrepten
Biotika inj. (benzylpenicylina prokainowa 12 000 000,
siarczan streptomycyny 12 g) w dawce 60 mililitrów
Powłoki zbliżono szwem ciągłym z Vicrylu (5,0 nr
metr.). Na skórę założono szwy węzełkowe z jedwa-
biu. W okresie pooperacyjnym domięśniowo podawa-
no przez 8 dni Penstrepten Biotika inj. w dawce 30 ml.
Antyb i otykoterapię zakończono p o daniem P enicillin
depot biotika inj. Z powodu niedowładu prostowni-
ków kończyn miednicznych przez 5 dni podawano
Equipalazone (fenylbutazon) w dawce 10 ml. W trze-
cim dniu pojawił się obrzęk napletka i wypływ wysię-
ku z rany o charakterze ropnym. Temperatura ctaŁa
podniosła się do 38,7oC. Ranę przemywano roztwo-
rem chlorheksydyny, Obrzęk napletka i urypływ zrany
utrzymywał się do 10 dni. W 18 dniu po interwencji
chirurgicznej usunięto szwy skórnę i 20 dnia po ope-
racji pacjenta wypisano z kliniki.

Reasumując na\eży stwierdzić, że pomimo spora-
dycznego występowania kamicy moczowej u koni na-
Ieży brac ją pod uwagę w rozpoznaniu róznicowym
przy występowaniu zaburzeń w oddawaniu moczu,
krwi omo czu i o stre go br zucha. W naszych warunkach
metodąz wyboru j est leczenie operacyjne.
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Chłoniako-mięsak jest najczęstszym nowotworem układu hemopoetycznego
koni w wieku 5-10 lat Wyróżnia się 4 kategorie tego nowotworu: wielonarządo-
wy, grasicy, przewodu pokarrnowego i skóry, U konia w wieku 1 0 lat zdiagnozo-
wano chłoniako-mięsaka języka zbudowanego z komórek B i ! w którym domi-
nowaĘ limfocyĘ T oraz histiocyty. Na czoło objawów klinicznych wysuwał się
jednostronny wyciek z nosa z domieszkąpokarmu. Nosogardziel była zapadnię-
ta, gardziel i przeĘk byĘ zaczopowane, węzły chłonne podżuchwowe powięk-
szone i zawierały liczne komórki nowotworowe. Zmiany sekcyjne ograniczały
się do okolicy nosowo-gardłowej U nasadyjęzyka, po lewej grzbietowej stro-
nie, występował nowotwór o wymiarze 10x 15 cm, w którym zidentyfikowano
komórki B i T-
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