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Summaly

The etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of the following urinary tract diseases in horses have
been described: glomerular diseases, pvelonephritis,leptospirosis, renal coccidiosis, Strongylus vulgaris throm-
bosis and congenital renal diseases.
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Choroby układu moczowego sąu koni stwierdzane
stosunkowo rzadko. Mało też miej sca poświęca się im
w dostępnym piśmiennictwie co jest powodem trud-
ności diagnostyczno-terapeutycznych z jakimi mają do
c zy nienia lekar z e . W p racy p o s tan ow i o no pr zyblri ży c
lekarzom weterynarii zajmującym się leczeniem tego
gafunku zwierząt etiologię, patogenezę , rozpoznanie i
Ieczęnię chorób poszczególnych odcinków układu
moczowego, pierwotnych jak i wtórnych, o przebiegu
ostrym i przewlekłym.

Ghoroby infekcyjne nelek
W normalnych warunkach układmoczowy jest wol-

ny od patogenów. W przebiegu wiremii lub bakterie-
mii może dojść do zakażenia układu moczowego, ale
najczęściej mamy do czynienta z tzw. zakażeniem
wstępującym. Uszkodzona i zakażona cewka moczo-
w a pr zy obniź onej o dp orn o ś c i mo żę by c źr o dŁem sze -
rzenia się.infekcji. Bakteriami, które bytują w cewce
moczowej nie powodując choroby są: Staphylococclts,
Bacil]us, Pseudomonas i K]ebsiel]a. Nabłonek cewki
moczowej produkuj e substancj e, które chroniąprzed
wniknięciem patogenów do organizmu. Uszkodzenie
nabłonka cewki moczowej np.w trakcie kateteryzacjt
doprowadza do przełamania tej bariery i przedostania
się bakterii do pęcherza moc.zowego. Jakiekolwiek
nieprawidłowości w funkcj onowaniu układu moczo-
wego mogą doprowadzić do obniżenia odporności,
szczegolnie zastoj moczu na skutek niedrożności (ka-
mienie), lub nieefektywne opróżnienie pęcherza mo-
czowego z powodu uszkodzenia nerwów zaopatrają-
cych ten nar ząd. Z akażenię dro gą w s tę pu1 ąc ą p opr zez
moczowód, miedniczkę nerkową może dottzec aż do
nerki powodljącbardzo poważne i czasem nieodwra-
calne konsekwencje,

Choroby kłębuszków nerkowych mogą być spo-
wodowane infekcją czynnikami toksycznymi, zaburze-

niami metabolicznymi lub obustronnąniedroznością. U
źr ebiąt n aj c z ę s t s z ą pr zy c zy ną zap alenta kłębu s zkó w
nerkowych jest zakażenię A c tinobac i l lus equul i (3).

Zapa\enie kłębuszków nerkowych z rozrostem tkan-
ki łącznej jest chorobąpierwotną która dotyczy koni
w różnym wieku, nięzależnie od płci i rasy. Najczęst-
szymi objawami obserwowanymi u chorych koni jest
utrata masy ciała orazobrzęki nog i głoury.Nerki mogą
być powiększone lub zmniejszone. Obraz chorobyjest
charaktery sty czny dla zespołu nerczycow ego, tzn.
występująobrzęki tkanki podskórnej głowy i nóg, tka-
nek okołooczodołowy ch otazbłony śluzowej przewo-
du pokarmowego. W niektórych przypadkach obser-
wowano taWe owrzodzenie błony śluzowej policzków
i żołądka.

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się białko
w moczu (proteinurię), hipoproteinemię, azotemię i
zaburzenta elektrolitowe. Niekiedy obserwuje się hi-
perkalcemię i hiperkalemię. Obraz mikroskopowy
tkanki nerkowej bywa różny. We wszystkichprzypad-
kach stwierdza się przerost komórek i rozrost tkanki
łącznej w postaci półksiężycowatych zwłóknień w
nabłonku wyściełającym kłębuszki. Niektórzy suge-
rują że umiejscawiają się tam immunoglobuliny (9),

Zap alenie kłębuszków nerkowych z samoistną pl a-
micą małopłytkową to rodzaj omówionej choroby
komp likowanej p oprzez wys tępow anie licznych wy-
broczyn. Etiologia tej choroby jest niejasna, choć czę-
sto podejrzewa się, że przyczyną takich objawów są
kompl ek sy immunolo g iczne anty gefi - pr zęclwc iało.
Charakterystyczne objawy procz obrzęków obwodo-
wych części ciałato powiększenie nerek i liczne wy-
broczyny na skórze, błonach śluzowych i w narządach
wewnętrznych.

Stwierdza się też azotemię, proteinurię, hipoprote-
inemię i małopĘtkowość. Tkanka nerkowa jest blada
i przero śn i ęta tkaŃą łąc zną. Występuj e infi ltracj a kłę -



buszków poprzęz limfocyty, aw rozszęrzonych kana-
likach nerkowych stwierdza się obecność wałeczków
o strukturze białkowej (10).

Uremiczny zespółhemolityczny ma niewyjaśnioną
etiologię, chociaż podejrzewa się, ze toksyny E. co]i
lub kompleksy immunolo giczne powoduj ą powstawa-
nie w kłębuszkach nerkowych typowych dla tego scho-
rzęnia zmian. Opisano dotychczas dwa przypadki tej
choroby u koni charakteryzujące się wystąlieniem
obrzęków tkanki podskórnej , azotemli, proteinurii i
postępującej dysfunkcji nerek mimo zastosowania in-
tensyrvne go leczęnia. Nerki tych koni byĘ powiększo-
ne, odbarwione i z ogniskami martwicy. Mikroskopo-
wo stwierdzono powiększenie kłębuszków nerkowych
i obecność skrzepów fibrynowych w pętlach naczyń
wło s owatych. Niedrożno ś ć tych naczyń j est pr zy czy -
nąmartwicy tkanki, do której krew nie dociera, krwa-
wień w obrębie kory nerki i/lub śródmiąższowego
włóknienia nerek (7).

Zapalenie ldębuszków nerkowych na tle kompleksów
immunolo gicznych j est chorobą naj częściej diagnozo-
wanąu ludzi i zwierząt domowych, ale u koni istnieje
więle sprzęcznych poglądów na ten tęmat. W ekspe-
rymentalnie wywołanej anemii zakaźnej stwierdzono
u koni obecnośó kompleksów anĘgenów wirusowych
z pr zeciw ciałam| immuno globuliny i komplement w
kłębu s zkac h nerkowy ch. Z akażone zw ter zęta były
obserwowaneprzez 16 do 1000 dni. Pierwsze objawy
kliniczne pojawiĄ się po 2 tygodniach i wtedy wy-
konano biopsję nerek, Stwierdzono u70%o badanych
zwierząt, rozsiany kępkowy rozrost komórek i infil-
trację tkanki kłębuszków przez komórki zapalne, W
błonie podstawnej kłębuszków nerkowych wszystkich
zwterząt wykazano obecność immunoglobulin G i
komplemenfu, czemu towarzyszył rozrost komórek.
Występowało też nieregularne pogrubienie błony pod-
stawnej. U kilku koni mimo występowania w kłębusz-
kach nerkowych kompleksów immunologicznych nie
stwierdzono stanu zapalnego kłębuszków nerkowych
z azotemiąi proteinurią (9). Nie ma danych jakie zmia-
ny w nerkach powoduje naturalne zakażęnie koni wi-
rus em anemii zakaźnej. Wykazano natomiast, że u I 6%o

badanych zdrowych koni w błonie podstawnej lub
mezenchymie kłębuszków nerkowych znajdują się
ziarnistości zawierające kompleksy immunologiczne,
a mimo to konie nie chorują. Wydaje się, że wyłapy-
wanie i usuwanie kompleksów immunologicznych jest
normalną funkcj ą nerek i muszązaistnieć j akie ś szcze-
gólne okoliczności, które spowodują że kompleksy te
mogąw}nvołać chorobę kłębuszków nerkowych. U 3
z 45 badanych zdrowych klinicznie koni stwierdza się
tzw. liniowe deponowanie IgG i komplemenfu w bło-
nach podstawowych kłębuszków nerkowych i najczę-
ściej nie pokonująone tej bariery i nie przechodządo
sąsiednich tkanek. W takich przypadkach mikrosko-
powo stwierdza się pogrubienie i pofałdowanie błony
podstawnej kłębuszków nerkowych, co nie powoduje
zwykle upośledzenie ich funkcji. U ludzi natomiast

stan taki bardzo szybko doprowadza do rozwinięcia
się zapalenia kłębuszków nerkowych (3, 9, 10).

Przewlekłe zapaleńe kłębuszków nerkowych stwier-
dza się u koni znacznię rzadziej niż u innych gafun-
ków zwierząt. Objawy kliniczne są mało typowe, a
polegająna spadku masy ciała, zmiennym pragnieniu
i łaknieniu, występowaniu obrzęków. Nerki sązwykle
symetrycznie zmniejszone, twarde i odbarwione.
Stwierdza się w tym prą.padku azotemię, hipoprote-
inemię, zablrzenia elektrolitowe, proteinurię i niski
ciężar właściwy moczu. U niektórych koni obserwo-
wano ponadto hiperkalcemię i hipofosfatemię, feno-
men występujący Ęlko u koni i trudny do wytłuma-
czenia. W chorobach nerek upośledzających ich funk-
cje zmniejsza się ilość produkowanej i uwalnianej
witaminy D, a co zaĘmidzie zmniejsza się absorpcja
wapnia zpaszy do kości. Wtedy stężenie Ca w suro-
wicy może wzrastaó. W badaniach tkanki nerkowej
stwierdza się wieloogniskowe stwardnienia występu-
jące segmentowo lub cała nerka bywa zwłókniała.
Mikroskopowo obserwowano przerost mezenchymy i
zwłóknienia nabłonków o półksięzycowatym kształ-
c i e. L im fop Iazmaty c zne ś ró dmi ąż s zow e zap aleni e n e -
rek jest związane z zanlktem kanalików, ich rozsze-
rzeniem, tworzeniem się w nich wałeczków i punkto-
wych środmiĘszowych zwłóknień. U ludzi i psów
ostre zapalenie nerek możeptzejśćw chroniczne ale u
koni zwykle tak się nie dzieje (1).

Stwardnienie kłębuszków nerkowych jest rzadko
opisywane u koni. Wśród obj awów wymienia się utratę
masy ciała, azotemię, zespół uremiczny, zaburzenia
elektrolitowe i kwasicę metaboliczną. Dochodzi do
stwardnienia se gmentóq w których naczynia kapilar-
ne są zwężone Iub zaczopowane poprzęz wałęczki,
prowadzi to do degeneracji kanalików i śródmiąższo-
wego zwłóknienia. Nie ma to związku z depozytami
immunoglobulin i komplementu. W rozsianej postaci
stwardnienia kłębuszków z degeneracją kanalików,
stwierdza się krysztaĘ szczawianu wapnia w zdege-
nerowanych tkankach nerki, W normalnych warunkach
zarówno kłębuszki jak i kanaliki sąmiejscem groma-
dzenta się szczawianów i jest bardzo prawdopodob-
ne, że w miarę włóknienia dochodzi do rozproszenia
się §ch kryształów po całej nerce. Tak więc do stward-
nienia kłębuszków nerkowych dochodzi po długotrwa-
\rm przewl ekĘm zapaleniu kłębuszków nerkowych (9),

Leczenie. Choroby kłębuszków nerkowych leczy-
my w zależności od objawów i uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych. Przy poważnych us zkodzeniach
dużej ltczby nefronów należy mieć świadomość, ze
mozemy zapewnic koniowi tylko opiekę paliatyłvną.
J e ś li stwi er dzimy, że pr zy c zy ną cho roby s ą o dkładaj ą-
ce się w kłębuszkach kompleksy immunologiczne, to
możemy podj ąć leczen ie prza uĘ ciu koĄko steroidów
lub leków cfiotoksycznych. Inne działania powinny
polegać na korygowaniu stwierdzonych nieprawidło-
wości. Przy hipoprotenemii celowe jest przetoczenie
osocza, W przypadku odwodnienia podajemy pĘny



zawierające elektrolity. Jeśli występują obrzęki ogra-
niczamy ilość soli i podawanej wody. Najważniejsze
jest jednak dostosowanie żywienia tzn. podawanie
paszy bogatej w węglowodany, ale zawierającej < I0%o

białka. Przy stwierdzeniu hiperkalcemii należy obni-
żyć ilość wapnia w paszy (3).

Odmiedniczkowe zapalenie nerek j est najczęściej
efektem wstępującej infekcji takimi bakteriami jak:
Corynebacterium, E. co]i, Proteus mirabi]is, Entero-
bacter, K]ebsie]]a, Pseudomonas, Staphylococct]s,
Actinobaci I ] us, S a]mone]]a i S treptococcus. Rzadziej
do infekcji dochodzi drogąhematogennąi wtedy naj-
częstszą przy czynąchoroby są zakażenia Leptospira
interrogans, Actinobacil]us equuli i Salmonella spp.
Wystąpieniu choroby sprzyja uraz cewki moczowej,
zastoj moczu w pęcherzu moczowym, poporodowe
zakażenie, kamica. U koni obserwowano już ostre i
chroniczne, jednostronne i obustronne postaci tej cho-
roby. W przypadkach chronicznych może dochodzić
do deformacji nerki na skutek zbliznowacenia. U cho-
rych koni obserwowano utratę masy ciała, osowienie i
brak apetytll,, gorączkę, trudności w oddawaniu mo-
czu lub częstomocz. Występujący czasami wielomocz
j est zvv tązany z us zko dzeni em kanalików nerkowych.
W moczu niekiedy zaobserwować mozna ropę lub
stwierdzić obecność bakterii ale ich brak nie wyklu-
czatej choroby. Najczęściej stwierdza się hemafurię i
niewielkąprotenurię. Inne badania laboratoryjne mogą
wykazać niewielką anemię, leukocytozę i hiperfi bry-
nogenemię. Jeśli dojdzie do niewydolności nerek, to
możę wystąpić azotęmia i zaburzenia elektrolitowe.
Badania histologiczne wykazują obecność komórek za-
palnych w kanalikach i mtĘszu nerek. Degeneracja
kanalików i odkładanie się włóknika mogą doprowa-
dzić do deformacji miedniczek, rdzenia i kory nerki.
Jeśli infekcjaprzedłlża się, dochodzi do znacznego
ubytku liczby kanalików i kłębuszków nerkowych, j ako
efekt śródmiąższowego zr,vłóknieni a, dzińantaproduk-
tów rozpadu bakterii, zapalenia i w konsekwencji do
ograniczenia ptzesączania przez nerki. Równocześnie
z odmiedniczkowym zapaleniem nerek występuje czę-
sto zapalenie moczowodóą pęcherza moczowego i
cewki moczowej. Stan zapalny sprzyja tworzeniu się
kamieni moczowych, które mogą zahamowac przę-
pĘw moczu i doprowadzic do zaostrzenia się procesu
chorobowego (6, 11).

Leczenie. Naj pierw należy wyeliminować opisane
czynniki predysponujące do wystąpienia choroby, a
następnie dokonać identyfikacji i antybiotykowrażli-
wo śc i p ato genów p owo duj ących o dmie dn iczkow e za-
palenie nerek. Terapia antybiotykowa nie powinna być
krótsza niż dwa tygodnie. Dalsze postępowanie uza-
leżnione jest od objawów klinicznych i stopnia uszko-
dzenia nerek. Powinno ono zmięrzac do wyrównywa-
nia stwierdzanych w badaniach nieprawidłowości (uzu-
pełnianie elektrolitów itp ) (3).

Leptospiroza jest chorobą nadal bardzo zagadko-
wąu koni. Nie we wszystkich krajach sąwykonywane

przeglądowe badania serologiczne na obecność prze-
ciwciał w surowicy, ale tam gdzie się je wykonuje,
uzyskano wiele wyników pozytywnych. Jednak po-
twierdzone izolacją leptospir przypadki tej choroby
odnotowuje się u koni sporadycznie. Przypuszczasię,
że leptospirozamoże wystąpić u koni z obniżoną od-
pornością t narażonych na masylvne zakażenie Ęmi
zarazkami. Na tle leptospirozy może dochodzić do
ronień. Przebteg choroby zwykle jest ostry z kilku-
dniową gorączką brakiem ape§rtu, osowieniem, leu-
kocytozą czasem występuj e żohaczka. Leptospiremia
i objawy kliniczne występują w momencie pojawie-
nia się przeciwciał w surowicy -7 lub 8 dnia po zaka-
żeniu. Leptospiry wydalane sąz moczęm jeszcze po
ustąpieniu objawów klinicznych. Zapalenta nerek na
tlę zakażenia Ęm patogenem nie stwierdzono dotych-
czas u nowo narodzonych żrebiąt, a tylko u osobni-
ków dorosłych. W takich przypadkachprócz gorączki
obserwuje się leukocytozę, ropomocz, azotemię oraz
wydalanie mo czl r o zwo dn i one go. C zasamt zdar za się,
że b adanta b akteri o l o g i c zn e ni e wykazuj ą zakażenia
tą bakterią ale serologicznię stwierdza się leptospiro-
zę.Leczenie polega na stosowaniu streptomycyny oraz
nawadnianiu konia (4).

Zapalenie nelek na tle inwazji pasołtów
Taki stan zapalny występuje u koni niezwyk|erzad-

ko. Może dochodzić do wieloogniskowego, śródmiąż-
szowo-kanalikowego zapalenla nerek z powodu kok-
cy dtozy. Nerkowa kokcydioza j est rozpowszechniona
na caĘm świecie, najczęściej wywołuje ją pasożyt o
nazwie K]osie]]a equi.Przyczynątej choroby może być
także Eimeria leukarti, solipedum lub uniungulati.
Komórki kanalików nerkowych wyłapują larwy zawię-
rające sporocyty, które następnie sąznajdyr,vane w na-
błonkach kłębuszków lub wakuolach błony podstaw-
nej kanalików. Objawy występowania zapalenia ne-
rek na tym tle sąsłabo nasilone i zwykle niezalważal-
ne. Dopiero badanie pośmiertne pozwala stwierdzić
schizonĘ w komórkach nerki.

Opisano też u koni zak<rzeptcęnaczyń nerkowych
na tle inwazji Strongylus vulgaris, który powoduje
ogniskowe lub wieloogniskowe zatory w nerkach. Na
skutek braku dopĘrvu krwi do zaopatrywanychprzez
zatkanątętnicę tkanek, dochodzi do zmjan martwico-
wych (9).

Leczenie polega na eliminacji pasożytów przy po-
mo cy o gó lni e znany ch l eków p rz e c i wp as o żytnic zy ch.

Gholoby w]odzone nelek
Wrodzony niedorozwój nerek moze powodować

ostrą lub przewlekłą niewydolność tych narządów.
Wszystkie ssaki rodzą się ze strukturalnie i funkcjo-
nalnie niedojrzaĘmi nerkami, a stopień niedorozwo-
ju j est różny l p oszczegóĘch gatunków. B adania mor-
fologii i funkcjonowania nerek u nowo narodzonych
źrebiąt wskazują że nerki tego gatunku są od począt-
ku stosuŃowo dobrze rozwinięte, Odnotowano jed-
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nak kilka przypadków rozsianego niedorozwoju ne-
fronów u żrebtąt i młodych koni. Najczęściej wystę-
pujące objawy kliniczne w takich przypadkach to,
wychudzenie, zahamowanie wzrostu i rozwoju, brak
ape§tu. Na niewydolność nerek wskazuje występo-
wanie azotęmli (wzrost stężenia azotll mocznikowe-
go i kreatyniny), zaburzenta elektrolitowe oraz aflę-
mia będąca wynikiem zaburzeń w wytwarzaniu ery-
tropoetyny, Obserwuje się wzrost ilości wydalanego z
moczem sodu co jestprzyczynąwychudzenia. W nie-
których przypadkach dochodzi do martwicy części
nefronów i wtedy w moczu zwiększoną aktywność
wykazuj e y - g|utamyl transpeptyd aza. Obte nerki zwy-
kle sąmałe ale mogą teżbyc normalnych rozmiarów,
blade lub brązowe, stwierdza się też zmiany martwi-
cowe, miejscowe przekrwienia w części rdzennej il
lub w brodawce. W preparatach histologtcznychmoż-
na zaobserwować niedo rozw oj poszczególnych seg-
mentów nerki, degenerację części nefronów. W więk-
szości przypadków kanaliki nerkowe są poszerzone,
możę teżdochodzić do niewielkiego zwłóknienia śród-
miązszowego podczas gdy kłębuszki nerkowe sąz!\ry-
kle niezmienione. W niektórych preparatach opisywa-
no też występowanie komórek śluzowych w tkance
śródmiąższowej nerek.

Stopień upośledzenia funkcjonowania nerek jest
uzależniony o d l ic zby ni eprawi dłowo fu nkcj onuj ących
nefronów. W rzeczywistości wszystkie zwterzęta, u
których występuje niedorozwój nerek wcześnie pada-
jąlub zostająuśpione w momencie pojawienia się azo-
temii (5, 8).

Nerka policystyczna jest inną formą wrodzonego
niedorozwojutego narządu. U ludzi wyrożnia się dwie
formy tej choroby: chorobę policystyczną noworod-
ków i osobników dorosĘch. Przętrwałę cysty w kana-
likach nerkowych powoduj ą śródmiązszowe zwłóknie-
nie i zatrzymanię przepĘwu moczu przez chore ne-
frony. Opisano dotychczas tylko jeden przypadek po-

licystycznych nerek u 9 letniej klaczy gorącej krwi.
KIac z ur o dzlła b e z ko mp likacj i 2 źr eb aki al e p oro ni ł a
dwie ostatnie ciĘe. W ciągu trzech §godni zaobser-
wowano znacznę obniżenie masy ciała na skutek bra-
ku apetytu. W badaniach laboratoryjnych wykazano
azotemię oraz spadek w surowicy stężenia sodu, chlo-
ru i wapnia. Pośmiertnie stwierdzono powiększenie
nerek zlicznym| cienkimi, śródściennymi cystami w
korzę i rdzeniu. Mikroskopowo zaobserwowano linio-
we układanie się cyst w nabłonku kanalików. Mimo,
że nie we wszystkich kanalikach znajdowały się cy-
sty, to jednak w wielu kłębuszkach stwierdzono zmia-
ny wsteczne i stwardnienia (2).
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Zkońcem ubiegłego roku ukazała się wyjątkowa w swym
charakterze ksiązka, której tematyka dotyczy osłonek wę-
dlin. Nie jest to jednak banalne wydawnictwo. W jego opra-
cowanie włożyli obaj autorzy (eden z nich Izydor Savic,
jest znanyrn profesorem higieny żywności na Wydziale Wc-
terynaryjnym w Belgradzie, Jugosławia a przede wszyst-
kim wielolctnim ekspcrtem FAO, pracującym w wielu kra-
jach świata) niemało trudu. Jest to zarazemwspaniaĘ prze-
gląd historyczny rozwoju i kształtowania się zwyczajów
zywieniowych człowieka na przestrzeni dzlejów. Autorzy
oparli ten zarysnakonkretnyrn przypadku stosowania osło-
nek stosowanych od dawna do produkowanych obecnie
produktów żywnościowych.

Treść książki ujęta została w 8 głównychrozdziałacho
następujących tytułach: l) prehistoria i historia wytwarza-
nia kiełbas, 2) funkcjonalność osłonek kiełbas, 3) mikro-
flora osłonek, 4) osłonki zwierzęce (naturalne), 5) osłonki
kolagenowe, 6) osłonki celulozowe, 7) syntetyczne osłon-
ki polimerowe, 8) tekstylne osłonki.

Treść książki jest bogata i opracowana z niemałym wkła-
dem pracy i pieczołowitości. Na szczegolnąuwagę zasłu-
guje ładny i zrożnicowany wielkością i barwą druk. Do-
skonałe i instruktazowe ryciny dopełniają waftości tego
wyjątkowego w swej treści i formie wydawnictwa.

Wydawcą książki jest firma VICTUS, Lebensmittelin-
dustriebedarf, Eduard Kittenberggasse 97. A-]230 Wien,
Austria, tel. (43.I) 869.66.44, Fax. (43, l ) 869.66.45, e-mail:
info@victus.st
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