
Zaburzenia w oddawaniu moczu
u zwierzàt sà cz´stà przyczynà konsul-
tacji u lekarza weterynarii. Wi´kszoÊç

przypadków dotyczy psów, choç problemy
z prawid∏owym trzymaniem moczu zdarza-
jà si´ równie˝ u kotów.

Nietrzymanie moczu wynika z niespraw-
noÊci jednej lub kilku sk∏adowych mecha-
nizmu gromadzenia moczu. NTM nie jest
odr´bnà jednostkà chorobowà, lecz obja-
wem ró˝norakich patologii w obr´bie dol-
nych dróg moczowych. Mogà to byç pato-
logie zarówno strukturalne, jak i czynno-
Êciowe. 

Do przyczyn zaburzeƒ oddawania moczu
mo˝na zaliczyç uszkodzenie obwodowego
neuronu ruchowego (najcz´Êciej w nast´p-
stwie urazu, uszkodzenie kr´gos∏upa w od-
cinku od L1 do ty∏u), uszkodzenie oÊrod-
kowego neuronu ruchowego (uszkodzenie
w odcinku most mózgu – neuromer L7)
oraz dyssynergi´ odruchów (uszkodzenie
szlaku siatkowo–rdzeniowego i/lub uszko-
dzenie zwojów krezkowych). U m∏odych
zwierzàt nietrzymanie moczu mo˝e byç
zwiàzane z wadami rozwojowymi uk∏adu
moczop∏ciowego. Najcz´Êciej wyst´pujà
moczowody ektopowe, których ujÊcie znaj-
duje si´ w okolicy szyi p´cherza moczowe-
go, w cewce moczowej lub w pochwie. 

Rasami predysponowanymi do ektopii
moczowodu sà: labradory, syberian husky,
nowofundlandy, teriery oraz psy myÊliw-
skie. Ektopia cz´Êciej stwierdzana jest
u suk, u których w odró˝nieniu od kotek,
przemieszczony moczowód biegnie Êród-
Êciennie. Objaw nietrzymania moczu mo˝e
wywo∏aç zw´˝enie przedsionkowo–po-
chwowe, przetrwa∏y moczownik, niedoro-
zwój p´cherza moczowego oraz tzw. p´-
cherz miedniczny, czyli doogonowe przesu-
ni´cie szyi p´cherza, a nawet Êródmiednicz-
ne po∏o˝enie ca∏ego p´cherza. Najcz´Êciej
wrodzonà niewydolnoÊç zwieracza cewki
moczowej stwierdza si´ u psów ras du˝ych,
a wyciek moczu obserwuje si´ g∏ównie
w pozycji le˝àcej. Przyczynà wycieku
u m∏odych psów mogà byç zaburzenia neu-
rologiczne tj. tylny rozszczep kr´gos∏upa,
czy kr´g po∏owiczny. Przyczynà mimowol-
nego moczenia mo˝e byç tak˝e atonia p´-
cherza moczowego, nadreaktywnoÊç mi´-
Ênia wypieracza oraz czynniki emocjonalne

(radoÊç, strach, stres). Cz´sto przyczyny na-
bytej niewydolnoÊç zwieracza cewki mo-
czowej nie sà znane, dlatego te˝ problem ta-
ki okreÊla si´ mianem wieloczynnikowego.
Czynniki te obejmujà napi´cie cewki mo-
czowej, jej d∏ugoÊç, po∏o˝enie szyi p´cherza,
mas´ cia∏a i ras ,́ status hormonalny oraz
oty∏oÊç. Do niedawna sàdzono, ˝e jednà
z g∏ównych przyczyn nietrzymania moczu
suk po sterylizacji jest obni˝ony poziom es-
trogenu. Jednak w praktyce leczenie przy-
padków nietrzymania moczu estrogenami
cz´sto nie przynosi spodziewanego rezulta-
tu. Hormony p∏ciowe sà jednym z wielu
czynników wp∏ywajàcych na prac´ mi´-
Êniówki p´cherza moczowego, a ich niedo-
bór mo˝e nasilaç objawy nietrzymania mo-
czu, a nie wywo∏ywaç je. 

Diagnostyka nietrzymania moczu u zwie-
rzàt jest trudniejsza ni˝ u ludzi, najcz´Êciej
lekarz weterynarii ma kontakt z subiektyw-
nà ocenà opiekuna cierpiàcego zwierz´cia.
W tych przypadkach konieczne jest prze-
prowadzenie bardzo dok∏adnego badania
klinicznego ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem uk∏adu moczo–p∏ciowego oraz bada-
nia neurologicznego. Wi´kszoÊç badaƒ do-
datkowych wykonywanych przy schorze-
niach z objawami nietrzymania moczu
u zwierzàt jest taka sama jak u ludzi (bada-
nia moczu, krwi oraz badania obrazowe).
Niestety medycyna weterynaryjna w Polsce
nie dysponuje jeszcze aparatami do wyko-
nywania badaƒ urodynamicznych. Badania
te pozwalajà najlepiej zdiagnozowaç przy-
czyny czynnoÊciowych zaburzeƒ mikcji i sà
standardowo wykonywane w przy-
padku diagnostyki nietrzymania
moczu u ludzi. 

W medycynie weterynaryjnej
wÊród leków stosowanych w scho-
rzeniach przebiegajàcych z nietrzy-
maniem moczu mo˝na wymieniç le-
ki sympatykomimetyczne (agoniÊci
receptorów α-adrenergicznych, ta-
kie jak efedryna, pseudoefedryna
czy fenylpropanolamina), leki hor-
monalne (estrogeny, analogi
GnRH), blokery receptorów mu-
skarynowych (chlorek oksybutyni-
ny, dicyklomina), imipramina
(oprócz dzia∏ania na receptory mu-
skarynowe, wp∏ywa na receptory

α i β) oraz leki o dzia∏aniu antycholinergicz-
nym (tolterodyna). W przypadku braku
efektu leczenie farmakologicznego mo˝na
rozwa˝yç korygujàcy zabieg chirurgiczny
tzw. zabieg Holta, bàdê iniekcje kolagenu
lub teflonu w dog∏owowà cz´Êç cewki mo-
czowej oraz iniekcje toksyny botulinowej
w Êcian´ p´cherza moczowego. Mimo sze-
rokiej gamy preparatów farmakologicznych
stosowanych w leczeniu nietrzymania mo-
czu, brak jest zadowalajàcych efektów tera-
peutycznych. Wzrost objawów niepo˝àda-
nych w przypadku ciàg∏ego przyjmowania
leków sk∏ania do szukania nowych rozwià-
zaƒ w leczeniu tego schorzenia. D∏ugotrwa-
∏e leczenie estrogenami powoduje zmiany
behawioralne, wy∏ysienia oraz zahamowa-
nia czynnoÊci szpiku kostnego lub wystà-
pienia objawów rui. Stosowaniu agonistów
receptorów α-adrenergicznych powoduje
brak ∏aknienia, nadpobudliwoÊç, tachykar-
di ,́ wykwity na skórze i zaburzenia ˝o∏àd-
kowe. Natomiast stosowanie leków anty-
cholinergicznych pociàga za sobà ryzyko
wymiotów, niedro˝noÊci jelit oraz zatrzy-
mania moczu. Dodatkowà wadà stosowa-
nia wy˝ej wymienionych leków jest cz´sto-
tliwoÊç ich podawania, stanowiàca zasadni-
czy problem dla zwierzàt i w∏aÊcicieli. Le-
czenie nietrzymania moczu u zwierzàt sta-
nowi nie rzadko wyzwanie dla lekarza wete-
rynarii, nie tylko z powodu braku dok∏ad-
nego rozpoznania przyczyny prowadzàcej
do wystàpienie objawów, ale równie˝ z po-
wodu niesystematycznoÊci w∏aÊcicieli
w podawaniu leków. ■
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