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ABSTRACT

The digestive products of various foods affect the diversity of metabolites removed by the excretory system as well as the acidity 
of excreted urine. The excretory system in which the superior organ is the kidney affects the amount and composition of the final 
urine removed by the body. The process of urine formation takes place in nephrons and takes place in three stages. It is filtration, 
resorption and secretion. Hydrostatic overpressure is used in the filtration process, allowing the flow of blood and glomeruli to 
the nephron. This creates a primary urine with a composition similar to blood plasma. Subsequently, resorption takes place, i.e. 
reabsorption which takes place in the renal tubules. Sodium, potassium, water, amino acids and glucose are resorbed, urea is not 
resorbable, therefore its concentration in the urine ultimately increases. During secretion or secretion, hydrogen ions, some dyes, 
drugs are excreted, and excess water is collected in collecting channels. Ultimate urine is formed. Chemical compounds that are the 
final urine indicate the health condition of the body. Its composition also depends on the pH or urine reaction and this depends on the 
type of food consumed and the physical activity of the body. The aim of the observations was the chemical analysis of the urine of 
two animals feeding on different types of food, a predator – a cat and a rabbit herbivore. The urine of the test animals was obtained 
from a sterile cuvette and then analyzed in a specialized clinic for animals. As a result of the analyzes performed, it was found that 
the cat’s urine pH is inert and is in the range 6.8 – 7.2 while the rabbit’s urine pH is acidic and falls within the range 4.8 – 7.4.
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Wprowadzenie

Na budowę i funkcjonowanie układu pokarmowego 
ma wpływ rodzaj pobieranego pokarmu. Pokarm ro-
ślinny w porównaniu z pokarmem zwierzęcym zawiera 
więcej cukrów, a mniej białek i jest trudy do trawienia, 
ponieważ komórki roślin pokrywa ściana komórkowa 

bogata w celulozę. W wyniku porównania układu po-
karmowego mięsożerców z roślinożercami okazuje się, 
że żołądek mięsożercy jest prostszy i krótszy, a pojem-
ność układu pokarmowego wyraźnie mniejsza. Również 
roślinożercy i drapieżcy w odmienny sposób przystoso-
wały swoje uzębienie do rodzaju pobieranego pokarmu. 
Zęby policzkowe ssaków drapieżnych mają kształt pił  
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o ostrych krawędziach, służących do rozcinania po-
karmu. Natomiast zęby roślinożerców mają dużą po-
wierzchnię cierną i są zaopatrzone w trudno ścierające 
się listewki szkliwa działające jak pilniki (Przespolew-
ska 2009). Produkty trawienia tak różnorodnych pokar-
mów wpływają na odmienność metabolitów usuwanych 
układem wydalniczym, jak również na kwasowość wy-
dalanego moczu. Układ wydalniczy, w którym nadrzęd-
nym organem są nerki ma wpływ na ilość i skład moczu 
ostatecznego usuwanego przez organizm.

Nerki pełnią nie tylko rolę wydalniczą (produkcja 
moczu), ale również regulacyjną, utrzymując homeosta-
zę wewnątrzustrojową. Położone są na tylnej ścianie 
jamy brzusznej poza jamą otrzewną (zaotrzewnowo), po 
obu stronach kręgosłupa lędźwiowego. Każda z nerek 
zbudowana jest z rdzenia oraz kory. Rdzeń to stożkowa-
te struktury zwane piramidami. Szczyt każdej piramidy 
tworzy brodawkę nerkową. Tu znajduje się ujście cewek 
zbiorczych. Piramidy oddzielone są słupami nerkowy-
mi, określanymi jako kolumny Bertina (ryc. 1). Każda 
nerka zbudowana jest z około miliona jednostek czynno-
ściowych, nefronów. Nefron to kłębuszek naczyniowy 
otoczony torebką Bowmana oraz dołączonego do niego 
kanalika nerkowego (ryc. 2). Proces powstawania mo-
czu odbywa się w nefronach i przebiega w trzech eta-
pach. Jest to filtracja, resorpcja i sekrecja. W procesie fil-
tracji następuje wyciskanie pod wpływem ciśnienia krwi 
zbędnych produktów przemiany materii do przestrzeni 
torebki Bowmana. W procesie tym wykorzystane jest 
nadciśnienie hydrostatyczne, umożliwiające przepływ 
krwi i kłębuszków do nefronu.

Powstaje mocz pierwotny o składzie podobnym do 
osocza krwi (Ewy 1976). Następnym etapem jest re-
sorpcja, czyli wchłanianie zwrotne, które odbywa się 
w kanalikach nerkowych, w których resorpcji ulegają 
jony sodu, potasu, woda, aminokwasy i glukoza. Mocz-
nik nie ulega resorpcji, dlatego jego stężenie w moczu 
ostatecznym wzrasta. Podczas sekrecji, czyli wydziela-
nia, wydalane są jony wodoru, niektóre barwniki, leki, 
a nadmiar wody zbierany jest w kanalikach zbiorczych. 

Powstaje mocz ostateczny (ryc. 3). Gromadzi się  
w miedniczkach nerkowych, skąd moczowodami spły-
wa do pęcherza moczowego. Mocz ostateczny ma oko-
ło 200 razy większe stężenie od moczu pierwotnego.  
W skład moczu ostatecznego wchodzą: woda, jony sodu 
(1% jonów obecnych we krwi), jony potasu, jony wo-
dorowe, mocznik, kwas moczowy, urobilinogen, zbędne 
produkty przemiany materii, toksyny. Dzięki czynności 
nerek zachowana jest stałość środowiska wewnętrznego 
organizmu zwierzęcia. Wyraża się ona stałym ciśnie-
niem osmotycznym ( izotonią), stałym oddziaływaniem 
jonowym (izojonią), stałą równowagą kwasowo-zasa-

dową (izohydrią) oraz stałą ilością wody (izohydremią). 
Zaburzenia prawidłowej czynności nerek doprowadzają 
do zatrucia organizmu produktami przemiany materii, 
konsekwencją czego może być śmierć zwierzęcia (Ewy 
1976).

Ryc. 1. Warstwowa budowa nerki
Fig. 1. Layered kidney structure 
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bud
owa+nerek&qpvt=budowa+nerek&FORM=IGRE.

Ryc. 2. Kłębuszek naczyniowy otoczony torebką Bowmana.
Fig. 2. The vascular glomerulus is surrounded by Bowman’s 
purse
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bud
owa+nerek&qpvt=budowa+nerek&FORM=IGRE.
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Charakterystyka obiektu badań

A. KOT BRYTYJSKI KRÓTKOWŁOSY 

Fot. 1. Kot brytyjski krótkowłosy z hodowli domowej (fot. 
Małopolska)
Photo 1. British short-haired cat from domestic breeding 
(photo. Małopolska)

Kot domowy (Felis catus, Felis silvestris catus, Fe-
lis (silvestris) domesticus) – udomowiony około 9500 
lat temu gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodzi-
ny kotowatych. Obecnie najpopularniejsze zwierzęta 
domowe na świecie (Krzanowski i in. 1991). Gatunki 

Ryc. 3. Etapy powstawania moczu ostatecznego w nefronie
Fig. 3. Stages of final urine formation in the nephron
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=bud
owa+nerek&qpvt=budowa+nerek&FORM=IGRE.

hodowane w domach prawdopodobnie pochodzą od 
kota nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował się 
ze żbikiem (Stroemenger, Schmidt 2001). Jest uznawa-
ny za gatunek inwazyjny (Lasota-Moskalewska 2005). 
Koty są zoofagami, ich układ pokarmowy przysto-
sowany jest do trawienia pokarmów tylko mięsnych 
(krótkie jelito cienkie) (Konarska-Szubska 1986). Są 
zwierzętami terytorialnymi, moczem oznaczają teren 
łowiecki. Prowadzą mało aktywny tryb życia, przesy-
piając w ciągu doby nawet do 20 godzin. 

B. KRÓLIK SZYNSZYLOWY

Fot. 2. Królik szynszylowy z hodowli domowej 
Photo 2. Chinchilla from domestic breeding
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=kr% 
c3%b3lik+szynszylowy&id=1ABA3D52374E3EAB3E4D 
1CC280E1D1D04BCF520F&FORM=IQFRBA.

Rząd: zajęczaki
Rodzina: zającowate
Rodzaj: Oryctolagus
Gatunek : królik europejski
Forma udomowiona – królik domowy

Królik domowy (Oryctolagus cuniculus f. dome-
sticus) – udomowiona forma królika europejskiego 
(Oryctolagus cuniculus), zajęczaka z rodziny zająco-
watych. Po raz pierwszy udomowiony w Hiszpanii. Po 
podbiciu Hiszpanii przez Rzymian hodowla królików 
została przeniesiona na teren cesarstwa rzymskiego 
(Lasota-Moskalewska 2005). Celem hodowli króli-
ków były względy kulinarne. Następnie hodowano je 
również dla wełny i skór. Królik ma nie tylko znacze-
nie gospodarcze, jest również wykorzystywany jako 
zwierzę laboratoryjne i coraz częściej pełni funkcję 
zwierzęcia domowego, trzymanego dla towarzystwa 
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(Kostro, Gliński 2005). W wyniku doboru sztucznego 
wyhodowano około 100 ras, znacznie różniących się 
od siebie wielkością, masą ciała, ubarwieniem i długo-
ścią włosów, proporcjami uszu i kończyn, czasem bar-
dzo znacznie różniących się od formy dzikiej. Kierun-
ki użytkowania, czyli rasy użytkowe, to rasy mięsne, 
futerkowo-mięsne, futerkowe, wełniste, laboratoryjne 
i amatorskie (Bielańsk, Kowalska 2008, Krzanowski  
i in. 1991).

Metodyka 

Zwierzęta, których mocz poddawano analizie, na 
czas eksperymentu karmiono ściśle dobranym rodza-
jem pokarmu. W przypadku kota była to karma marki 
Wiskas oraz drobno pokrojone wątróbki i serca drobio-
we. Królika karmiono liśćmi podbiału, nacią marchwi, 
liśćmi kapusty oraz pokrojonymi burakami. 

Analizy moczu kota i królika dokonano pięciokrot-
nie pobierając próbki w ciągu jednego tygodnia. W tym 
celu przygotowano sterylne kuwety, które po pozyska-
niu moczu były starannie myte. Każdego dnia (od po-
niedziałku do piątku) z dna kuwet pobierano zakrapla-
czem nagromadzony w ciągu całego dnia mocz. Mocz 
oddawano do analizy w specjalistycznym laboratorium 
kliniki dla zwierząt. Wyniki badania, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwasowości notowano. 

Wyniki badań

Tabela 1. Wyniki badania moczu kota
Table 1. Cat urine test results

Analiza moczu kota wskazuje, że wszystkie para-
metry niezbędne do charakterystyki moczu zdrowego 
zwierzęcia są w normie. 

Kwasowość moczu kota w kolejnych dniach ana-
lizy mieściła się w przedziale od 7.2 do 6.5 pH. Śred-
nie pH otrzymane w wyniku pięciu przeprowadzonych 
prób wynosi 6.78. Wynik wskazuje na lekko kwaśny 
odczyn badanego moczu.

Kolejny dzień analizy 
moczu

Wynik analizy (wartości 
pH)

1 poniedziałek 6.8

2 wtorek 6.8

3 środa 6.5

4 czwartek 7.2

5 piątek 6.6

Tabela 2.Wyniki badania moczu królika
Table 2. Results from the rabbit urine test

Kolejny dzień analizy 
moczu

Wynik analizy (wartości 
pH)

1 poniedziałek 8.1

2 wtorek 8.0

3 środa 6.9

4 czwartek 7.4

5 piątek 7.2

A. BADANIE MOCZU KOTA

B. BADANIE MOCZU KRÓLIKA
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Podsumowanie i wnioski

W wyniku procesów biochemicznych zachodzących 
w organizmach żywych powstają produkty przemiany 
materii, które muszą zostać usunięte. Związki che-
miczne powstałe w wyniku przemiany węglowodanów 
i tłuszczów wydalane są głównie w postaci dwutlen-
ku węgla i pary wodnej przez płuca i skórę. Produkty 
przemiany białek, takie jak: mocznik, kwas moczowy, 
kreatyna, woda i składniki mineralne, wydalane są 
głównie przez nerki. W zależności od potrzeb organi-
zmu nerki wydalają różne ilości tych składników, re-
gulując w ten sposób stężenie składników mineralnych  
 organicznych rozpuszczonych we krwi i płynach 
ustrojowych. Dzięki temu zachowana jest ogólna obję-
tość krwi i równowaga kwasowo-zasadowa.

U zwierząt roślinożernych mocz jest zasadowy, po-
nieważ w pokarmie roślinnym znajdują się duże ilo-
ści K, Ca, Na, Mg, które go alkalizują (Ewy 1976).  
U zwierząt mięsożernych na pH moczu wpływają siar-
ka i fosfor zawarte w spożywanych białkach, które 
utleniane są do kwasu siarkowego i fosforowego (Ewy 
1976) 

Stężenie jonów wodorowych w moczu zależy od 
gatunku zwierząt i spożywanej karmy.

U badanych w pracy zwierząt kwasowość średnia 
moczu w pięciu prowadzonych próbach wyniosła dla 
roślinożercy 7,52, dla drapieżnika 6,78.
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STRESZCZENIE

Produkty trawienia różnorodnych pokarmów wpły-
wają na odmienność metabolitów usuwanych układem 
wydalniczym, jak również na kwasowość wydalane-
go moczu. Układ wydalniczy, w którym nadrzędnym 
organem są nerki, ma wpływ na ilość i skład moczu 
ostatecznego usuwanego przez organizm. Proces po-
wstawania moczu odbywa się w nefronach i przebiega  
w trzech etapach. Jest to filtracja, resorpcja i sekrecja.  
W procesie filtracji wykorzystane jest nadciśnienie hy-
drostatyczne, umożliwiające przepływ krwi i kłębusz-
ków do nefronu. Powstaje w ten sposób mocz pier-
wotny o składzie podobnym do osocza krwi. Kolejno 
zachodzi resorpcja, czyli wchłanianie zwrotne, które 
odbywa się w kanalikach nerkowych. Resorpcji ulegają 
jony sodu, potasu, woda, aminokwasy i glukoza, mocz-
nik nie ulega resorpcji, dlatego jego stężenie w moczu 
ostatecznym wzrasta. Podczas sekrecji, czyli wydziela-
nia, wydalane są jony wodoru, niektóre barwniki, leki, 
a nadmiar wody zbierany jest w kanalikach zbiorczych. 
Powstaje mocz ostateczny. Związki chemiczne stano-
wiące mocz ostateczny wskazują na kondycję zdrowot-
ną organizmu. Od jego składu zależy również pH, czyli 
odczyn moczu, a ten zależy od rodzaju spożywanego 
pokarmu i aktywności ruchowej organizmu. 

Celem prowadzonych obserwacji była analiza che-
miczna moczu dwóch zwierząt odżywiających się od-
miennymi rodzajami pokarmów, drapieżnika – kota  
i roślinożercy – królika. Mocz badanych zwierząt pozy-
skiwano ze sterylnej kuwety, a następnie dokonywano 
jego analizy w wyspecjalizowanym laboratorium kli-
niki dla zwierząt. W wyniku przeprowadzonych analiz 
stwierdzono, że odczyn moczu kota jest obojętny i mie-
ści się w przedziale 6.8 – 7.2, natomiast odczyn moczu 
królika jest kwaśny i mieści się w przedziale 4.7 – 7.2.


