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Kamica struwitowa jest częstym problemem u psów. 
Czynnikami predysponującymi do jej rozwoju są infekcje 
bakteryjne dróg moczowych, nieodpowiednia dieta, a także 
zmniejszone pobieranie wody i płynów przez zwierzę. Lecze-
nie kamicy struwitowej wymaga wielokierunkowego postę-
powania, na które składają się: leczenie chirurgiczne, lecze-
nie przeciwbakteryjne, zakwaszanie moczu. W niniejszym 
artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące 
kamicy struwitowej u psów oraz roli metioniny w terapii i za-
pobieganiu tej chorobie.
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Struvite urolithiasis is a common problem in dogs. Pre-
disposing factors for its development are bacterial infections 
of urinary tract, inadequate diet, as well as reduced uptake 
of water and fluids by the animal. Treatment of struvite uro-
lithiasis requires multimodal management, including surgical 
treatment, antibacterial treatment, and acidification of urine. 
This article presents basic information about struvite uro-
lithiasis in dogs and the role of methionine in the therapy and 
prevention of this disease.
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Kamica struwitowa (infekcyjna), współistniejąca z zakaże-
niem dróg moczowych bakteriami ureazododatnimi w medy-
cynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej jest problemem. znanym 
od wielu lat.

W roku 1817 Marcet zaobserwował związki zachodzące 
między gniciem, obecnością amoniaku, odczynem zasado-
wym moczu, a powstawaniem kamieni fosforanowych w dro-
gach moczowych (12). Podstawowym warunkiem tworzenia 
się kamieni struwitowych (struwit - MgNH4PO4x6H2O) 
w drogach moczowych jest obecność bakterii produkujących 
ureazę, -enzym który nie występuje w jałowym moczu. Opi-
sano około 200 szczepów drobnoustrojów produkujących 
ten enzym. Należą do nich zarówno bakterie Gram-ujemne, 
Gram-dodatnie, jak i drożdże. Do bakterii ureazo dodatnich 
należą między innymi: Proteus mirabilis, Proteus morganii, Pro-
teus rettgeri, Providencia alcaliformis, Pseudomonas aerugino-
sa, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Staphylococcus 
epidermidis, Ureaplasma urealyticum. Drobnoustroje te dzię-
ki ureazie mają zdolność produkcji aminokwasów ze związ-
ków azotowych (2). Pod wpływem ureazododatnich bakte-
rii środowisko moczu zmienia pH na zasadowe. Ureaza jest 
amidohydrolazą rozkładającą mocznik do dwutlenku węgla 
(CO2) i grup amonowych (NH4) (1). Wydalany przez nerki 
mocznik działa stymulująco na wytwarzanie ureazy przez 



bakterie, zwiększając jej produkcję od 5 do 25 razy. Stwarza 
to warunki do ciągłej produkcji ureazy w zakażonych drogach 
moczowych np. przez bakterie typu Proteus (1,3,8).

Czynnikami predysponującymi do rozwoju kamicy struwi-
towej obok infekcji bakteryjnych dróg moczowych są: nieod-
powiednia dieta (przesycenie moczu związkami mineralnymi, 
nadmierna podaż białka i soli mineralnych w diecie), zmniej-
szone pobieranie wody i płynów przez zwierzę, zaburze-
nia behawioralne, zmiany anatomiczne (uchyłek pęcherza), 
obecność rdzenia krystalizacji (złuszczony nabłonek).

Złogi struwitów w drogach moczowych mogą̨ bardzo 
szybko się̨ powiększać́ (w ciągu kilku tygodni lub miesięcy) i – 
jeśli nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie – wypełnić́ 
np. całą miedniczkę nerkową.

Objawy i rozpoznawanie
Kamica struwitowa u psów stanowi 50-60% wszystkich 

kamic stwierdzanych u tego gatunku zwierząt. Objawy to-
warzyszące temu zaburzeniu stanowią̨ kompozycję objawów 
kamicy i zakażenia układu moczowego (gorączka, dysuria, ból 
okolicy lędźwiowej, parcie na mocz, niekiedy wymioty, utrata 
apetytu, apatia) (6). Rzadko występują̨ typowe objawy kolki 
nerkowej. Kamienie umiejscowione w pęcherzu moczowym 
mogą być przyczyną bolesnego i częstego oddawania moczu 
oraz krwiomoczu. Czasami omacywaniem pęcherza moczo-
wego można stwierdzić ich obecność. W sytuacji gdy dojdzie 
do obstrukcji cewki moczowej u zwierząt obserwuje się brak 
oddawania moczu (anuria), a w ciężkich przypadkach może 
dojść nawet do pęknięcia pęcherza moczowego. Badaniem 
moczu stwierdza się jego alkaliczny odczyn oraz obecność́ 
azotynów, a w osadzie – obok cech zakażenia (leukocyturia, 
czasami wałeczki leukocytarne) – kryształy fosforanu amo-
nowo magnezowego. Kryształy te przybierają̨ najczęściej 
kształt wieka trumny, rzadziej – liścia paproci

 

W posiewie 
moczu obecne są̨ bakterie produkujące ureazę̨. W badaniach 
obrazowych często uwidacznia się̨ duży rozgałęziony złóg. 
Najdokładniejszą metodą wykrywającą̨ złogi struwitowe 
jest tomografia komputerowa, które może zobrazować́ złogi 
o wielkości nawet 1 mm. Niemniej jednak nie wykazano, aby 
w jego ramach dało się̨ precyzyjnie ocenić́ skład wykrytego 
złogu (w tym obecność́ fosforanu magnezowo-amonowego) 
(13).

W medycynie weterynaryjnej metodą diagnostyczną 
z wyboru w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego jest 
ultrasonografia, która pozwala na wykrycie każdego rodzaju 
kamieni a dodatkowo – na ocenę grubość ściany pęcherza 
moczowego (Ryc.1). Kontrastowe badanie RTG (urografia) 
pozwala, podobnie jak USG, wykryć kamienie i ocenić droż-
ność dróg moczowych.

Leczenie pacjentów z kamicą struwitową

Leczenie kamicy moczowej wymaga wielokierunkowego 
postępowania, na które składają się: leczenie chirurgiczne, 
leczenie przeciwbakteryjne, zakwaszanie moczu (6).

W sytuacji, gdy u pacjenta wystąpił bezmocz, należy 
bezwzględnie podjąć próbę udrożnienia dróg moczowych 
i upuszczenia moczu poprzez cewnikowanie cewki moczowej 
i przepchnięcie kamienia do pęcherza (następnie kamienie 
powinny być usunięte podczas zabiegu cystostomii). U nie-
których pacjentów konieczne jest przeprowadzenie uretro-
tomii.

 Bardzo ważnym elementem leczenia kamicy struwitowej 
jest antybiotykoterapia prowadzona zgodnie z posiewem 
moczu i wynikami badania antybiotykoodporności wyizolo-
wanych szczepów drobnoustrojów. Leczenie przeciwbakte-
ryjne może być stosowane przed leczeniem chirurgicznym 
i po nim. Powinno być długotrwałe i okresowo kontrolowane 
posiewami moczu. Niekorzystnym skutkiem długotrwałej an-
tybiotykoterapii jest powstawanie lekooporności szczepów 
bakteryjnych. Antybiotykoterapia może być prowadzona 
przez 3, a nawet 6 miesięcy (11).

Poprzez interwencję chirurgiczną usuwa się przyczynę 
występowania objawów, jednak jedynym sposobem zapo-
biegania nawrotom kamicy struwitowej jest odpowiednia 
dieta oraz zakwaszanie moczu. Długotrwałe i skuteczne 
zakwaszenie moczu można uzyskać stosując inhibitory ure-
azy, lub podając środki zakwaszające mocz, takie jak witami-
na C, czy L-metionina. Witamina C powoduje zmniejszenie 
pH moczu przejściowo, gdyż organizm uruchamia mechani-
zmy wyrównawcze, zwiększając produkcję amoniaku, co pro-
wadzi do ponownego wzrostu pH moczu. Ponadto witamina 
C uważana jest za promotora procesu alkalizacji moczu przez 
pobudzanie wydzielania cytrynianów. W związku z tym wy-
daje się, iż lepsze działanie w tym względzie przypada L-me-
tioninie.

Właściwości metioniny
Metionina (C5H11NO2S) należy do grupy aminokwasów 

egzogennych. Obok cysteiny jest jednym z dwóch amino-
kwasów zawierających siarkę. Występuje w dużych ilościach 
w kazeinie mlekowej, białku jaj. Jest pierwszym przyłącza-
nym aminokwasem podczas procesu budowy łańcucha poli-
peptydowego. Metionina jest niezbędna w procesie metyla-
cji, istotnym w reakcjach detoksykacji organizmu, w procesie 
wzrostu tkanek czy tworzenia komórek odpornościowych. 
Aminokwas ten czynnie uczestniczy we wszystkich przemia-
nach metabolicznych organizmu. Metionina działa odtru-
wająco, lipotropowo, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, 
żółciopędnie, a także zapobiega powstawaniu kamicy dróg 
moczowych (14).

Bierze udział w procesie syntezy kwasów nukleinowych, 
choliny, betainy glicynowej, fosforanu kreatyny i adrenaliny. 
Zwiększa syntezę glutationu, czyli gamma-glutamylo-cyste-
inyloglicyny. Glutation to organiczny związek chemiczny, 
który wspomaga redukcję nadtlenków, wychwytując reak-
tywne czynniki elektrofilowe, jednocześnie chroniąc pozo-
stałe komórki przed szkodliwym działaniem toksyn (9).

W przemianach metioniny uczestniczą: kwas foliowy, tri-
metyloglicyna, witamina B6, B12 oraz pirydoksalo-5-fosfo-
ran (aktywna forma witaminy B6). Niedobór witamin B12, B6 
lub kwasu foliowego sprawia, że w organizmie wzrasta po-
ziom homocysteiny. Jeśli zachodzą normalne procesy fizjolo-
giczne, ta pozostaje biologicznie nieaktywna. W przeciwnym 
razie, przy upośledzonej transformacji metioniny, dochodzi 
do wzrostu stężenia homocysteiny we krwi (hiperhomocy-
steinemia). Efektem tego może być uszkodzenie śródbłon-
ków naczyniowych, zaburzenie procesów krzepnięcia krwi 
(predyspozycje do miażdżycy), zwiększone ryzyko udaru mó-
zgu, rozwoju chorób neurologicznych oraz powikłań w prze-
biegu ciąży (7).

W medycynie weterynaryjnej metionina wykorzystywana 
jest przede wszystkim we wspomagającym leczeniu kamicy 
struwitowej oraz bakteryjnego zapalenia dróg moczowych. 
Zakwaszając mocz i żółć zapobiega wytrącaniu się złogów 



w drogach moczowych i żółciowych, ponadto zapobiega ich 
zakażeniu. Mechanizm jej działania opiera się na tym, że siar-
ka znajdująca się w cząsteczce tego aminokwasu jest utle-
niana do siarczanów, które następnie są wydalane z moczem 
i powodują obniżenie jego pH. Metionina ułatwia rozpusz-
czanie kamieni struwitowych o ile jest dostatecznie długo 
stosowana (8-12 tygodni).

W jednym z badań przeprowadzonych na czternastu 
psach z kamicą struwitową w leczeniu zwierząt stosowano 
antybiotyki w oparciu o wyniki posiewu moczu i antybioty-
kowrażliwość wyizolowanych szczepów drobnoustrojów oraz 
metioninę w celu zakwaszania moczu. Metionina podawana 
była przez cały okres leczenia i dodatkowo dwa tygodnie 
dłużej po tym jak badaniem radiologicznym potwierdzono 
rozpuszczenie kamieni w pęcherzu moczowym. Początkowa 
dawka preparatu wynosiła 100 mg/kg 2 x dz.

U wszystkich zwierząt użytych w doświadczeniu wyko-
nywano badanie biochemiczne krwi, badanie biochemiczne 
i posiewy moczu, oraz przeprowadzano analizę gazów krwi 
oraz badanie radiologiczne w odstępach 4 –tygodniowych 
do momentu, aż radiologicznie nie można było stwierdzić ka-
mieni w pęcherzu.

W sytuacji, gdy w dwóch kolejnych badaniach radiologicz-
nych nie stwierdzono zmniejszania się rozmiarów kamieni 
struwitowych- zwierzęta poddawano zabiegowi chirurgicz-
nemu. Trzy psy w związku z trudnościami w podawaniu do-
ustnym preparatu zostały usunięte z doświadczenia. W przy-
padku pozostałych 11, u 8 osobników zaobserwowano pełne 
rozpuszczenie kamieni struwitrowych średnio po 2 miesią-
cach (od 1 do 4 miesięcy) od rozpoczęcia stosowania metio-
niny. Średnia końcowa dawka l-metioniny, przy której obser-
wowano rozpuszczanie kamieni wyniosła 97,3 +/- 25,6 mg/
kg. U 3 psów pomimo długotrwałego stosowania preparatów 
metioniny nie udało się rozpuścić kamieni, w związku z czym 
poddano je zabiegowi operacyjnemu (10).

Jako związek zakwaszający mocz metionina jest rekomen-
dowana do stosowania u psów z kamicą struwitową przez 
American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) 
(5). Dodatkowo należy zaznaczyć, że preparaty metioniny 
cechuje znaczne bezpieczeństwo stosowania. Jak wynika 
z badań Hickey (4) objawy intoksykacji metioniną zawartą 
w preparatach zakwaszających mocz występują w sytuacji 
kilkukrotnego przekroczenia zalecanej dawki aminokwasu 
dla przedstawicieli tego gatunku. Obserwacje, którymi objęto 
1525 psów w Stanach Zjednoczonych, które pobrały znaczne 
ilości metioniny potwierdziły rozwój przejściowych, samoist-
nie ustępujących w ciągu 48 godzin objawów niepożądanych 
(ataksja i wymioty) tylko u 47% osobników. U żadnego psa 
nie zanotowano upadku. Wyniki przedstawionych powyżej 
badań, jak i obserwacje własne wskazują, że preparaty zawie-
rające w swym składzie L-metionine powinny stanowić istot-
ny element terapii i profilaktyki kamicy struwitowej u psów.

Ryc.1. Wynik badania USG u psa z kamicą pęcherza moczo-
wego.
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