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Nietrzymanie moczu u psów to powszechnie wy-
stępujący problem o złożonej etiopatogenezie. Wie-
Io ść pr zy czyn prowadzących do mimowolnych mikcj i
cz ęsto utrudnia po stawienie prawi dłow e Eo r ozp ozna-
nla, a co ztymzwiązane - podjęcie odpowiedniej te-
rapii. Celem niniejszego opracowania jest przybltże-
ni e praktyc zny ch asp ektów di agno zow ania i lę częnia
zaburzęńwynikaj ących z anomalii rozwoj owych ukła-
du moczowego zę szczegóInym uwzględnieniem ek-
topii moczowodów.

Postępowaniemz wyboru jest chirurgiczne odtwo-
r zęnie prawidłowe go przebie gu pf zem ieszczone go
moczowodu i korekcja ewentualnych dodatkowych
anomalii rozwojowych w zakresie układu moczowo-
-płciowego, takich jak: wodonercze, niedorozwój pę-
chęrza moczowego, wodniak moczowodu.

0pis ptzypadku

Suka rasy briard w wieku około 6 miesięcy doprowa-
dzona została do lecznicy z objawami nietrzymania mo-
czu, występującymi zarówno w spoczynku, jak i w ruchu.
Pies był równocześnie zdolny do świadomych mikcji. Kil-
kakrotnie podej mowane próby antybiotykoterapii, maj ąc e

na celu zwalczenie infekcyjnych schorzeń układu moczo-
wego, nie przyniosĘ poządanych rezultatow. Zwierzęzwró-
cono hodowcy ze względu na uporczyr,vość objawów cho-
robowych.

Badanie ogólne i rozpoznanie. W trakcie badania kli-
nicznego stan ogólny pacjenta, temperatura cińa,liczba
tętna i oddechów nie odbiegały od normy. Podczas palpa-
cji jamy brzusznej zaznaczała się lekkiego stopnia tkliwość
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przodobrzusza. Skóra okolicy sromu wykazywała cechy za-
palenia, moczbył zmieniony w ocenie organoleptycznej,

Wstępne Tozpoznanle róznicowe obejmowało schorze-
nia infekcyjne dolnych drog moczowych, ektopowe ujścia
moczowodu, niekompetencję zwieraqza cewki moczowej.

Badania dodatkowe. pobrano krew do badania morfo-
logicznego t oznaczenia profilu biochemicznego surowicy
oTaz mocz do badania biochemicznego i osadu.

Morfologia krwi była prawidłowa z wyjaJkiem lekkiego
stopn i a 1 euko cytozy . Analiza b i ochemiczn a wykazała pr a-

widłowe poziomy kreatyniny (0,B mg/dl), transaminaz wąt-
robowych (AIat 24 U/L, Aspat 16 UlL) oraz nieznaczną
zwyżkępoziomu mocznika (60 mg/dl) i glukozy (r42 mgl dl).

Badanie biochemiczne moczu potwierdziło obecność
stanu zapalnego dróg moczowych , o czym świadczył znacz-
ny wzrost pH(1 ,4), umiarkowana proteinuria, pyuria, bak-
teruria oraz obecne liczne w polu widzenia nabłonki z dróg
odprowadzaj ących mocz.

Badanie radiologiczne i ultrasonograficzne. Wykona-
no waginografię, w której przebiegu wykluczono ektopo-
we ujścia moczowodu do pochwy.

S zcze gó lne przy datne okazało s ię b adanie ultrasono gra-
ficzne wykazujące obecność hypoechogennego tworu
w okolicy prawej nerki, średnicy około 1,5 cm. Nerka lewa
była powiększona (wymiar podłuzny dochodził do 8 cm)
z cechami zastoju moczu w układzie kielichowo-miednicz-
kowym, warstwę korową cechow ńawzmożona echogenicz-
ność (ryc. 1),

Wynik badania ultrasonograficznego okazał się na tyle
istotny, ze odstąpiono od wykonania urografii celem wy-
kazania ewentualnej ektopii moczowodu na poziomie cewki
moczoweJ.



Ryc. 1. Waginografia; widoczny środek kontrastowy wpro-
wadzony dopochwowo

Ryc. 2. Ohraz ultrasonograficzny nerki lewej: powiększenia
narządu z pogrubiałą warstwą korową

Rezultaty p owy ższy ch badań nasuwały podej rzenie i st-
nienia wrodzonych wad anatomicznych nerki prawej i ek-
topii ujścia moczowodu na poziomie bliższego odcinka
cewki moczowej. Podj ęto decyzję o laparotomii.

Postępowanie chirurgiczne. Wykonano standardową
laparotomię w linii pośrodkowej. Po otwarciu jamybrzusz-
nej okazało się, ze nerka prawa makroskopowo wykazy-
wała cechy znacznęgo niedorozwoju (długość około
3,5 cm), powierzchnianarządu była nierówna, morwowa-
ta, z obecnościąpodtorebkowego, asymeĘcznie us}tuowa-
nego cystowatego tworu, wypełnionego surowiczo-krwis-
tą zawartośc ią (ry c. 2).

Miemego stopnia zwiększenie średnicy prawego moczo-
wodu sugerowało upośledzenie jego drozności. Lewy mo-
czowód nie był zmieniony makroskopowo. Ze względu na
stopień zaawansowanl,a zablrzeń budowy nerki prawej
podj ęto decy zj ę o nefrectom li z j edno czesną ureterotomi ą.

Przed podwiązaniem dystalnej części ektopowego mo-
czow odl zg).ębnikiem potwierdzono jego intramuralny prze-
bieg oraz zakończenie w obrębie bliższej części cewki
moczowej (ryc. 3).

Usuniętą nerkę wraz z towarzyszącym jej cystowatym
tworem wysłano do badania histopatologicznego. Materiał
opracowano rutynową techniką parafinową. Wykonane pre-
paraty barwiono hematoksyliną i eozyną. W obrazie
mikroskopowym badanej próby stwierdzono częściowy
zanlkmiĘszu nerki i to zarówno kanalikow wyprowadza-
jących, jak i kłębków. Towarzyszyło temu znaczne włok-
nienie zrębu z obecnością grubościennych naczyń i wyle-
wami krwi (ryc 4). Ogniskowo widoczna byłametaplazja
kwasochłonna (onkocytarna) komórek nabłonkowych ce-
wek nerkowych oraz niektórych kłębkow.

Bezpośrednio po zabiegu pies otrzymyłvał dożylnie me-
tamizol w ilości l g co 6-8 godzin. Leczenie pooperacyjne
obejmowało 7-dniową antybiotykoterapię cefaleksyną
w ilości 22 mglkg domięśniowo.

Według relacji właściciela, objawy utrzymywaĘ się oko-
ło 5-6 dni po przeprowadzonymzabiegll i następnie częś-
ciowo ustąpiły w ciągu kolejnych l0-14 dni (poprawa oko-
ło 40oń w stosunku do stanu wyjściowego). Rozwaza się
konieczność dalszej diagnostyki w postaci urografii w celu
wykluczenia ektopowego ujścia moczowodu lewego.

Ryc. 3. Potwierdzenie intramuralnego przebiegu moczowo-
du prawego przed jego ujściem w obrębie bliższej części celr-
ki moczowej

Ryc. 4. Uwsteczniona nerka prawa wra,z z cystowatym
tworem



0mówienie

Za jednąznajczęstszychwrodzonychprzyczynnie-
tr zy manta mo c zu należy uznać wy stęp owani e mo c z o -
wodów ektopowych. Anomalia ta charakteryzuje się

Ryc. 5. Zanik miąższu nerki z towarzyszącym włóknieniem
i wylewami krwi

Ryc. 6. Grubościenne naczynie krwionośne we włókniejącym
zrębie

Ryc. 7. Metaplazja onkocytarna komórek nabłonkowych ce-
wek nerkowych

uchodzeniem moczowodu lub moczowod ow poza tr ój -
kątery pęcherza moczowego - u suk,najczęściej koń-
czą się w cewce moczowej, macicy lub pochwie, na-
tomiast u osobników rodzaju męskiego - w miednicz-
nym odcinku cewki moczowej. U kotów moczowód
naj częś ciej całkowicie omij a pęche t z mo czory i ucho-
dzi do cewki moczowej.

Moczowód może przebtegaó: pozaściennie (ekstra-
muralnie) -poza ścianą pęcherza moczowego, ucho-
dząc do cewki moczowej lub pochwy oraz śródścien-
nie (intramuralnie) - przechodziprzez błonę surowi-
cząpęcherza w obrębie obszaru trojkąta, a następnie
biegnie pod błoną śluzową aby otworzyć się w obrę-
bie cewki lub pochwy (a) (ryc. 5).

Wykazano szereg
predyspozycji raso-
wych w zakresie tego
schorzenia i do ras pre-
dysponowanychmoż-
na zaliczyć: briardy,
foksteriery, jamniki.
syberian huski, west
highlandwhite teriery
buldogi, nowofunlan-
dv (3)

Zwykle problem
jest jednostronny
u psów, a obustronny
ukotów. Częściej cho-
rują osobniki rodzaju
zeńskiego. Nie udało
się wykazać stopnia
dztędziczenia wyżej
opisanej anomalii.

Ektopii moczowo-
dów często towarzyszą
inne zaburzenia, np.,.

wodniak moczowodu (hydroureter), hypoplazja pęche-
rzamoczowego lub/i nerek, wodonercze, brak lub de-
formacja nerek, skręcone lub niedrozne moczowody,
anomalie w obrębie przedsionkapochwy. W przypad-
ku opisanego pacjenta ektopia moczowodu połączona
była z niedorozwoj em i deform acjąprzynależmej nerki.

W diagnozie różnicowej należy przede wszystkim
uwzględnić:

- niewłaściwe miejsce lub porę oddawania mocztl
(w tych przypadkach sąto jednakzachowania w pełni
świadome),

- niekompetencję mięśnia zwieracza cewki moczo-
wej (wykluczęnię przy pomocy urografii),

pr zetrw aĘ moczownik (wil gotna skóra brzucha),
- paradoksalne nietrzymanie moczu pr4l mechanicz-

nej niedrozności cewki moczowej (należy wykonać
próbę cewnikowania),

- infekcje dróg moczowych oraz masywny wielo-
mo cz występuj ąc y przy niewydolno ści nerek wro dzo-
nej lub będącej skutkiem ctężktego pyelonephritis (na-
lezy wykonać pomiar ciężanlwŁaściwego moczu) (5).

Ryc. 8. Graficzne przedstawienie
ektopowego ujścia moczowodu
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Objawy kliniczne ektopii moczowodów to głównie
nietrrymanie moczu- ciągłe lub przerywanęprzy za-
chowanej zdolności do świadomej mikcji. Pęcherz
w badaniu palpacyjnym maĘ Na skutek często współ-
istniejących infekcji bakteryjnych dochodzi do zmian
organoleptycznych w mocztl, a stale drażntona skóra
okolicy sromu czy worka napletkowego zwykle wy-
kazlĄ e c echy zapalenia.

lliagnostyka

Badanie biochemiczne surowicy nie powinno od-
biegać od normy w zakresie poziomu kreatyniny
i mocznika,

Badanie moczu pobranego bezpośrednio z pęche-
rza moczowego często wykazuje wspołistniejącą in-
fekcję bakteryjną.

Techniki obrazowanta przydatne w diagnostyce
ektopii moczowodu to: kontrastowa urografia, pneu-
mocystografi a, vaginourethrogram (w przypadku osob-
ników zeńskich) czy urethrogram (w przypadku osob-
ników męskich). Moma posłuzyć się takze cystoskopią.

Terapia polega na przeprowadzeniu zabiegu chirur-
gicznego. Wyóżnia się dwie zasadnicze techniki ope-
racyjne: neoureterostomię (wewnątrzpęcherzowa
transplantacja moczowodu) - w przypadkach ektopii
intramuraln ej oraz neoureterocystostomię (zewnątrz-
pęcherzowa transplantacja moczowodu) w przypad-
kach ektopii ekstramuralnej.

W przypadkach nieodwracalnych zmlanw obrębie
ektopowego moczowodll czy przynależnej mu nerki
zaleca się ureteronefrektomię ( 1 ).

Niestety, zabte g .chirur gtczny j e st nieskuteczny
w pewnym procencie przypadków dochodzącym na-
wet do 50%. Odpowiedzialnych jest za to kilka czyn-
ników, do których możnazalicryć współistniejące z ek-
topią ni ekompetencj e cewki moczowej czy miednicz-
ne położenie pęcherza moczowego. W tych przypad-

Ryc. 9. Suka briard, u której zdiagnozowano przemieszcze-
nie moczowodu

kach nalezy wykonać probę terapeutyczną z zastoso-
waniem leków działających alfa agonistycznie: fenyl-
propanyloamina, imipramina, efedryna. Stosuje się
takżepreparaty estrogenowe. Poprawa następuje u ok.
33ońpacjentow (2).

Brak reakcjt na lęczenie farmakologiczne nasuwa
podejrzenie ektopii w obrębie drugiego moczowodu.
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AGUT A., CoRZo N., MURCIANO J., LARE_
DO F. G., SOLERM.: Badanie kliniczne i radiolo-
giczne zmian w stawach i kościach 26 psów zlejsz-
maniozą. (Clinical and radiographic study of bone
and joint lesions in 26 dogs with leishmoniasis). Vet.
Rec. 153, 648-652,2003 (2I)

Dwadzieścia sześć psów chorych na Jejszmaniozę potwierdzoną badaniem
parazyĄo|ogicznymzzaburzeniami chodu przebadano radiologicznie w ce]u usta-

lenia charakteru i nasilenia zmian w stawach i kościach. U psów występowała
kulawizna, bólę i trzęszczęnie w stawach, obrzęk tkanek miękkich lub zaniki
mięśni. Zmiany radiologiczne w kościach występowaty u l2 psów i dotyczyły
kości promieniowej i łokciowej u 7 psów, kości piszczelowej u 6 psów, kości
udowej u 6 psów, Zmiany w stawach stwierdzono u l5 psów i dotyczyĘ stawów
nadgarstkowego i kręgosfupa u wsry"stkich zwierząt, al9 zwierzątbyły zajęte
stawy stępu. Występowała tendencja do bilateralnego zajęcia kości i stawów.

W kościach dfugich miał miejsce rozrost okostnej i szpiku, podczas gdy w sta-

wach rozwijało się zapalenie. W stawach dochodziło do osteolizy. Leishmania
występowała w płynie stawów wolnych od zmian radiograficznych 

G,

AROCH I., HARMELIN A., SARAN A., LEVIN D.,
SHPIGEL N. Y.: Doświadczalne zapalenie wymi€-
nia u krów mlecznych wywołane przez Corynebac-
terium pseudotuberculosis. (Experimental Coryne-
bacterium pseudotuberculosis mastitis in dairy
cows). Vet. Rec. I53,746-150,2003 (24)

Po zakażeniu przez otwór strzykowy 2000 jtk Corynebacterium pseudotu-
berculosi,s do ówiartki wymienia krowy rozwinęło się ropno-ziarniniakowe za-

palenie. W ciągu 3 dni spadła wartośó hematokryfu, poziom hemoglobiny i licz-
ba krwinek czerwonych. Na początku niedokrwistośó miała charakter normocy-
tarny, normochromatyczny i nieregeneracyjny, i towarzyszyła jej krótko utrzy-
mująca się neutrofilia. Po 2-3 tyg. rozwinęła się niedokrwistość regeneracyjna
Kliniczne objawy zapalenia gruczołl mlekowego pojawiły się po 7-14 dniach
od zakażenia; były to: gorączki, silne nasilenie niedokrwistości, drugi szczyt
neutrolrli, spadek wydzielania mleka przez wszystkie ćwiartki gruczołu mleko-
wego. Zmiany patologiczne występowĄ tylko w zakażonej ćwiartce gruczołu
mlekowego, z której wyosobniono C pseudotuberculosis. Zarazka nie izolowa-
no z nadwJ..rnieniowych węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. 
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