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Rozszerzająca się działalnośc przemysłowa w śro-
dowisku naturalnym, obok efektów pozy§wnych, uła-
twiających życie populacji ludzkiej, przynosi szereg
zagrożei dla całego Łańcucha istot żywych. Pierwsze
negatywne skutki uprzemysłowienia środowiska wi-
doczne sąna ntższych poziomach rozwoj u biolo gicz-
nego, manifestując się zanikiem lub nadmiefilym roz-
wojem niektórych form biologicznych, Obecnie coTaz
częściej notowane są zmiany w organizmach wyzej
rozwinię§ch w tym równteż l z:łvterząt gospodarczych.
Do tych zmian na\eży zaliczyó zaburzęnia efektów
produkcyjnych, jak i stanu zdrowia,w tympojawianie
się zmian nowotworowych w różnych narządach.

Pierwotne nowotwory płuc występują u zwterząt
stosunkowo rzadko, według danych statystycznych
stanowiąone ok. 1% wszystkich rozpoznanych nowo-
tworów (cyt. 11). U ludzi odsetek ten jest znacznie
większy. U mężczyzn nowotwory pfuc stanowią ok.
2Ioń, au kobiet ok.6oń wszystkich nowotworów (2).
Ma to niewątpliwie zwtązek z wpływem na organizm
człowieka wielu czynników karcynogennych, z któ-
rych naj większe znaczeni e ma szko dliwe o ddziaływ a-
ni e sub stancj i rakotwo r czy ch zaw arty ch w dymie p a-
piero sowym oraz innych zanlęczy szczeń atmo s fery cz-
nych (4). Prawdopodobnie z tych samych powodów
nowotwory płuc u zwierząt obserwowane są najczę-
ściej u psów i kotów przebywających w tych samych
co człowiek warunkach środowiskowych (],I5).

Bt ak szcze gółowych op i s ów zmian nowotworo\\ych
układu oddechowego u koni w polskim piśmiennic-
twie weterynaryjnym, atakżę charakter zmian, skłonił
autorów do prze dstaw ienia zdiagno zowane go pr zyp ad-
ku. Zwięrzę pochodziło z obszaru Lubelskiego Zagłę-
bia Węglowego, na którym odnotowano i opisano kil-
ka przypadków nowotworzenia (5, 13, 1 8).

0pis plzypadku
Koń wałach, maści gniadej, lat 10, o masie ciała

około 650 kg, zachorował z objawami lekkiego mę-
czenia się, pokasływania i osłabionego apetytu, co w
dlagnoziewstępnej uznano za lekkąpostac grypy. Koń
w trakcie choroby żywiony był dobrze, dietąurozma-
iconą składającą się z mieszanki zbóż, siana, bura-
ków opasowych, marchwi i pojony był wodąo tempe-
r aturze p okoj owej . Koń trzym any był w ci asnym, wil-
gotnympomieszczeniu iuż;ywany do prac we własnym
gospodarstwie.

W okre s ie po czątkowym choroby, zw |er zę wykazy -

wało dobry stan kondycjonalny, brak było istotnych
objawów chorobowych. Poza lekkim kaszlem, właści-
ciel zwtęrzęcia zaobserwował tylko kilkakrotnie nie-
wi e lki wypływ s urowi c zo -krwi sty z no zdr zy. P o zgło -
szeniu zwterzęcia do lękarza i zastosowanym lecze-
niu (podawano Oxyvet i leki ogólnie wzmacniające),
przed skierowaniem konia do Kliniki, wystąpił dwu-
krotnie oPfity krwotok z nozdrzy w trakcie pory1olu
zwierzęcia z pracy do pomieszczeń gospodarskich.
Krwotoki te wystąpiły przy niewielkim obciążeniu
wysiłkowym konia.

Badaniem klinicznym u konia w gospodarstwie wła-
ściciela stwierdzono lekką bladość błon śluzowych i
niewielkie powiększenie węzłów podżuchwowy ch, bez
zmiankonsystencj i, ciepłoty i wrażliwości wszystkich
węzłów. Ciepłota ciała wyno s 1ła 3 8,4o C, tętno 7 O/min.,
o dde chy 25 l min. S kóra była e l asty czna, ptgmentowa-
na, pokryta czystym, lśniącym, brązowym włosem o
prawi dłowej długo ś ci i fizj o 1o gi c znym r o zmięszczę -
niu zewnętrznej ciepłoty ciała. W układzie oddecho-
wyffi, poza lekkim wzmożęntęm gry skrzydełek noso-
\\ych t zaostrzeniem szmeru pęcherzykowego nad ca-
łymi płucami, stwierdzono objawy duszności miesza-



nej. W okolicy sęrca z lewej strony widoczne były
uderzenia, a w linii poziomej pole stłumienia serco-
wego powiększone było o jednąprzestrzeń mtędzyże-
brową. Tony sercowe dobrze słyszalne z akcentacją
tonu drugiego, który dodatkowo pokryty był lekkim
szmerem. Tętno określono jako częste, miarowe, do-
brzewypółnione, dobrzę napięte, słabe, równe. W ba-

daniu przewodu pokarmowego zmtan nie stwierdzo-
no,poŻa osłabionym aptetytem. W pozostałych ukła-
dacń badaniem fizykalnym zmian nie stwierdzono.

W dniu interwencji lekarskiej badaniem hematolo-
gicznym wykazano: 15,5x 109/1 krwinek białych,
ó,9 * IO" 
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krwinek czerwonych, 69 gll hemoglobiny,

0,29lllwańość hematokrytu, w obrazie krwi 7I gra-

nulocytów s e gmentowanych, 1 7 granuloc ytow p ałe cz-
kowych i 12 iimfocytów. W badaniu gazometrycznym
krwi stwierdzono pH 7,35, pCO, 54 mm Hg, pO,
19 mm Hg, HCO. ż7,2 mmol/l i B-I]w 3,1 mmol/l, w
surowicy krwi poŻiom mocznika wynosił I24 mgoń.

Na podstawie przeprow adzony chbadań klinicznych
i biochemicznych, stwierdzając atypowe zmtany w
układzie oddechowym i krążenia, zastosowano anty-
biotyk, leki przeci wzapalne, ogólnię_ wzmacniaj ące,
nasercowe t zmmelszające anemię (Neopen, gllkoza
żOoń, Bykahepar, Calcium boroglukonatum, wit. C,
wit. B,r, wit. Bu).Pomimo stankli-
nlczny zwlerzęciauległ sz iu, na co
wskaŻlłvał batdzo wysoki i w dru-
gim dniu 7ę c zęnia ko ń ni e mó gł pt zy j ąć p o zy cji .J gj ą-
Óej W stanie |eżącymprzewteziono go do Kliniki na
leózenie stacjonarne. W koiejnym dniu Ieczenta dusz-
ność nasiliła się, co doprowadziło, pomimo intensyłv-
nej terapii, do zejścia śmieńelnego. W badanej krwi
girom€try cznie przed zej ściem śmiertelnym sĘe^r-
Ó"ono powolnie narastającą kwasicę (pH 7 ,34, p9O,
47 mmHg,pOr}I mm Hg, HCO3 23,9 mmol/l i BEw
-0,80 mmol/l).

Zwłoktkonia ptzekazano do Katedry Anatomii Pa-
tolo gicznej celem przeprowadzenia badania sekcyj ne-
go. W trakóie wykonyr,vania sekcji w nozdrzachprzed-
ńich, jamie nosowej orazgardle stwierdzono obecność
dużej ilości ciągliwego ś|uzu z domieszką krwi, W
krtańi, tchawicy i rozwidleniu oskrzeli zalegaŁ krui-
sty, pienisty śIuz.Węzły chłonne podżuchwowe, tcha-
wicŻo-oskrzelowe i śródpiersiowe były nl,eznacznię
powiększone. W jamie klatki piersiowej oraz worku
Ósierdziowym stwierdzono obecnośó zwiększonej ilo-
ś ci klarown e go przejr zyste go płynu. Płuc a o w yr aźnle
zaokrąglonych brze gach posiadały barwę marmurko-
watą od jasnoróżowej do ciemnoczerwonej. Pod
opŁucną płucną znajdowaĘ się liczne owalne guzo-
wate zgrubienia o średnicy od 2 do 6 cm, tęgiej spo-
istości, uwypuklon e nleznacznie nad powierzchnię
płuc. Na przekroju ph,rc ogniska te słabo odgrantczaĘ
Śię od mIęsru, natomiast w ich obrębie, jak również
w ich s ąs i edztwi e występ ował y r oz\e gŁe wynaczynle -

nia krwi. PozostaĘ miĘsz płucny wykazywał cechy
rozedmy zastępczej. Zę zmtenionych chorobowo czę-

innych naruądów.
U ko ni or az tnny ch gatunkó w zw ier ząt pT zęznac zo -



określone, Wyniki ostatnich badai z zastosowaniem
metod histo- i immunochistochemi czny ch wskazuj ą
że może się on wywodzić z komórek otaczających

Ryc. 1. Nacrynie krwionośne z widocznym zatorem utworzo-
nym z komórek nowotworowych. Na obwodzie naczynia wi-
doczna martwica nabłonka pęcherzyków płucnych. Barw. H
i E. Pow. ok. 160x

Ryc. 2. Masywny rozplem komórek nowotworowych oblite-
rujących zupełnie światło oskrzela i jego rozgałęzienia. Barw.
H i E. Pow. ok. 80x

Ryc. 3. Ogniskowy naciek zbudowany z różnokształtnych
komórek nowotworowych. Barw. H i E. Pow. ok. 160x

włókna nerwowe - neurolemocytów (3, 8, 1 4). Ponadto
w literaturze opisyr;vano u koni m.in. różne typy ra-
ków płuc (I, 17,2I), śluzaka oskrzeli (12), chrzęst-
niakomięsaka pfuc ( 1 9), międzybłonniaka opfucnej (9)
oraz licznę chłonniakomięsaki ( 1 0, 20). Stwierdzano
równiez występowanie przerzutów do płuc (10, 20).
Ęlko połowa z opisanych nowotworów rozwij aj ących
się w klatce piersiowej u koni wykryta zostaŁaprzyży-
ci owo, p o zo stałe stwi erdzon o przyp adkowo w trakcie
badantapoubojowego lub sekcyjnego ( 1 0, 20).

Do naj czę ściej wymienianych obj awów klinicznych
tow ar zy szących pro c e s owi nowotworowemu w klat-
ce piersiowej u koni należy duszność, szczególnie po
wysiłku, kaszel, brak apetytu, krwawienię znosa oraz
spadek mas y ctała ( 1 0). W opi sywanym pr zez nas przy -
padku istotnymi objawami klinicznymi nasuwający-
mi podejrzenie nowotworzenia w ukJadzię oddecho-
wym było szybkie męczenie się i krwawienie z nosa.
Znajdlje to odzwierciedlenie w obrazie histologicz-
nym, który uj awnił wieloogniskowy, rozsianonacieko-
wy charaktęr zmian, Były one najprawdopodobniej
spowodow ane bardzo nasilonym rozsiewem komórek
nowotworowych z pierwotnego ogniska nowotworo-
wego zlokalizowanego w oskrzelachpoprzez sieć płuc-
nych naczyń krwionośnych i tworzeniem się w nich
zator ow n ac zyni o wyc h, kt óre dały p o czątek wtórnym
ogniskom przerzutowym rozsianym we wszystkich
płatac h płucnych. Ęm właśni e tŁumac zy c należy szyb -
ki rozwój choroby i zejście śmiertelne wśród objawów
postępuj ącej niewydolności oddechowej.
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