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Surnmary

The aim of the study was to evaluate the intensiĘ of renal interstitial fibrosis in relation to various Ępes of
glomerulonephritis. The kidneys of 68 dogs of diffCrent age and sex were studied. Vaiious Ępes of,glomer,ulo-
nephritis were observed in 59 dogs, and 4 dogs were diagnosed with changes defined as end-stage kidney. 45
animals had Nephritis Interstitials. Microscopic studies of interstitial tissue changes were carried out aś well
as measurements of the relative mean ar€a of interstinal tissue in the renal cortex in various Ępes of glornerulo-
nephritis. The mean value of interstifial tissue in the renal cortex was the highest in the membranous glomerulo-
nephritis and smallest in animals indicating no glomerular changes. The differences betweeń the mean values
of interstitia| tissue in the renal cortex of various types of glomerulonephritis were stati§tically signifiqant.
Renal interstitial tissue proliferation is a direct cau,se of renal failure. The results of this morfometiic study
have facilitated prognoses of the course of glomerulonephritis and may be helpful in treating and progńoses of
the disease.
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Klinicznie często dzięli się choroby nerek na nefro-
patie naczyniowe, kanalikowo-środmiązszowe i kłę-
buszkowe. Termino 1 o g ta taka p o zw ala pr zypuszc zać,
że w każdej z Ę ch grup zmtany występuj ą Ęlko w j ed-
nej ze strukfur miĘszunerki (20), Jednakze wzajem-
na zalężność funkcjonalna wszystkich struktur nerek
powoduje, że zaburzenia w obrębie jednej z nich po-
ctągają za sobą uszkodzenie równiez pozostałych,
Jężęli więc pierwotny proces chorobowy toczy się
w kłębuszkach nerkowych, to z czasempojawiają się
równteż zmiany w obrębie tkanki śródmiĘszowej,
nasilające zmiany w uszkodzonych kłębuszkach ner-
kowych. P odobnie, gdy chorob a doty czy p o czątkowo
tkanki śródmiĘszowej, po pewnym czasie uszkodze-
niu ulegać będą takze kłębuszki nerkowe. Ma to cha-
rakter błędnego koła - uszkodzenie jednej ze strukfur
pociąga za sobąuszkodzenie pozostaĘch, które staje
sięprzyczyną pogłębienia zmian w strukturach pier-
wotnie uszkodzonych (8, I1,2I).

Choroby nerek są często spotykane u psów. W ba-
daniach własnych (22) stwierdzono, żę na 486 psów
sekcjonowanych w latach 1993-1997 zmiany zapalne
w nerkach wystąpiły w 196 prrypadkach (39 ,3oń). Z tej
grupy u I 67 zw ter ząt (8 5,20%) ob s erwowa no zap ale -

nie kłębuszkowe nerek, al72 (36,73%) jednocześnie
występowały cechy zarówno kłębuszkowego, jak
i śro dmiąższowe go zapalenta. P otwierdzaj ą to doni e -
sienia innych autorów (I2,14-16,18, 19). Wiadomo,
ze u psów kłębuszkowe zapalenie nerek występuje jako
jedno zpowll<łah chorób układowych, np.w toczniu
trzewnym układowym, a ponadto w przebiegu choro-
by Rubartha, leishmaniozy, niektórych chorób paso-
ĄĄntczych.np.dirofi lartozy,atakżeropomacicza,cho-
roby nowotworowej i!n. (4,5,I4). Choroby te,pozot-
nie nie związane z układem moczowym, powodują
powikłania po dłlńszym czasie po wyleczeniu choro-
by po dstawowej . Niez ależnię o d pr zy czyn i charakte -
fl)zmlan, w ich przebiegu dochodzi do wtórnego toz-
plemu tkanki łącznej środmiĘszowej, pojawia się
nasilający się białkomocz, a ilość czynnego miąższu
nerek ulega postępującemu zmniejszeniu. Gdy odse-
tek czynnych nefronów spada poniżej 25oń pojawia
się przewlekła niewydolność nerek. Odpowiedzialne
za nią włókni enie narządu j e st naj częś c iej nieodwra-
calne, ale istniejąmożliwości spowolnienia jego prze-
biegu. Warunkiem jest jak najwcześniejsze podjęcie
terapii. Dodatkowym utrudnieniem dla lekarza jest
fakt, że objawy kliniczne, takie jak bolesność w okoli-



cy nerek, białkomocz czy teżwystąpienie zmian w ob-
razie USG natządu, manifestują się u pacjent anajczęś-
ciej wtedy, gdy choroba jest juz w znacznym stopniu
zaawansowana. Często jedynym obj awem klinicznyrrr
jest bolesność kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
izwiązane z nią trudności w poruszaniu się, za któ-
rych przllczynę, szczególnie l zwierząt w starszym
wieku, często mylnie lwńa się zmiany zwyrodnie-
niowe kręgosłupa. Wykonywane coraz częściej bada-
nie biopsyjne nerek pozwala na diagnozowanie ich
chorób, a głównie kłębuszkowego zapalenia, we
wcze śniej szym stadium ( 1 3 ), Mozliwo ść pro gn ozow a-
nia nasilenia rozplemu tkaŃi łącznej na podstawiercz-
poznan|atypukłębuszkowegozapalenianerekmogła-
by być pomocna w leczeniu i rokowaniu. Podjęto więc
próbę oceny nasilenia włóknienia nerek w zależności
od typu kłębuszkowego zapalenia nerek u psów.

Mateilał imetody
Badaniaprzeprowadzono na 68 psach, 30 samicach i 38

samcach poddanych elianazji z różnych wskazań lekar-
skich, podzielonych na pięć grup wiekowych: do 1 roku
(3 szt.), od 1 roku do 5 lat (5 szt.), powyżej 5 lat dolO lat
(25 szt.),.povłyżęj 1 0 lat do I 5 Iat (29 szt.) i powyżej 1 5 lat
(6 szt.). Srednia wieku wynosiła 10,73 roku.

Wykony.wano sekcję zwłok, nerki poddawano ocenie
makroskopowej i pobierano wycinki do dalszych badań.
W ocenie makroskopowej nerek brano pod uwagę ich
symetryczność, mozliw ość złuszczenia torebki, barwę
i wygląd powierzchni pod torebkąotaz konsystencję. Na
przekroju oceniano stosunek warstwy korowej do rdzen-
nej, barwę warstw i ich granicę, zawartość miedniczki ner-
kowej i wygląd jej błony śluzowej. Skrawki parafinowe
grubości 4 pm barwione byĘ metodami: hematoksyliną-
-eorynądla oceny zmian w kłębuszkach nerkowych izmian
w tkance śródmiąższowej: występowania i stopnia nasile-
nia nacieku zapalnego oraz rozpleml tkanki łącznej oraz
metodą trójbarwną Massona w celu uwidocznienia tkanki
łącznej.

Zmiany w tkanc e śródmi Ęszow ej o c eni ano w e dfu g pr zy -
j ętej skali uwz ględniaj ąc ej s top i eń nas il enia zap aleni a śró d-
miązszowego nerek: brak zmian, nacieki komórkowe za-
palne (pierwszy stopień), nacieki zapalne i włóknienie (dru-

Obliczenia średni ej ary tmety czttej, o dc hyl enia s tandar-
dowego, mediany, warlości minimalnych i maksymalnych
wykonywano przry lżycitt programu komputerowego Mi-
crosoft Excel 97. Istotnoś ć różnic określano za pomocą tes-
fu t-Studenta.

Wyniki iomówienie
W 4}prrypadkach (58,81%) nie stwierdzono zmian

makroskopowych w nerkach. U pozostaĘch zwierząt
wy stąp iły główni e c e c hy zap alenia śr ó dmiĘs zow e go
przewlekłego (trudno złuszczalnatorebka, powierzch-
ntanarządupozaciwana,nierówna,zwiększonatwar-
dość nerki) -rozpoznanie takiepostawiono w 18 przy-
padkach (26,4]%).

Wyniki badania kłębuszków nerkowych podano
w tab. 1. W ocenie mikroskopowej nie obserwowano
zmian w l<łębuszkach nerkowych u s ze ś c iu p s ów B ło -
niaste kłębuszkowe zapalenie nerek diagnozowano
w dzi ewi ęc fu pr zyp adkach (I 3,23 oń) . Zv,ryr odni eni e
szkliste poj edynczych kłębuszków nerko vły ch przy
tego typu zmianach wystąpiło dwukrotnie (22,22Yo),
w tych samych przypadkach miało miejsce równięż
zwyrodnienie kropelkowo-szkliste komórek nabłonka
kanalików nerkowych. Rozplemowo-błoniaste kłę-
buszkowe zapalenie nerek stwierdzono w dwudziestu
siedmiu przypadkach (39,7%). Zmianom §lm towa-
rzllszllło w 12 nerkach(44,44%) zwyrodnienie szkli-
ste lub włóknienie kłębuszków nerkowych , a zwyrod-
nienie kropelkowo-szkliste komórek nabłonka kana-
lików nerkowych miało miejsce u 18 zwierząt
(6 6,67 %) . Rozp lemowe kłębu s zko w e zap aleni e nerek
tozpoznano w dwudziestu ttzęch przypadkach
(3 3,82oń), je denastokrotni e towar zy sryło mu zwyro d-
nienie szkliste bądź włókaienie kłębuszków nerko-
wych (41,83Yo), a trzynastokrotnie zwyrodnienie
kropelkowo-szkliste komórek nabłonka kanalików
nerkowych (5 6,52%). W czterech prrypadkach stwier-
dzono zmlany okre ś l ane j ak o tzw. nerka o stafi ri e go sta-
dium (5,88%) (I3). Charakterynlją się one zanikiem
pętli naczyniowej, uogólnionym i rozlanym zwyrod-
nieniem szklistym bądź stwardnieniem kłębuszków
nerkowych, znacznęgo stopnia rozplemem tkanki łącz-
nej środmiĘszowej z towarzyszącym naciekięm za-

Objaśnienie: * - w nawiasach podano warlości procentowe w danej gruple wre-
kowej

gi stopień), nacieki zapalne, włóknienie i tor-
biele zastoinowe (trzeci stopień). Tab. 1. Występowanie i charakter kłębuszkowego zapalenia nerek (KZN)*

Wykonano również badania morfom eĘ cz-
ne powierzchni względnej tkanki łącznej w ko-
rze nerek w preparatach barwionych metodą
trójbarwną Massona, obliczając stosunek
powierzchni bezwzględnej tkanki łącznej
w warstwie korowej nerki do powierzchni pola
referencyjnego, którym była całkowita po-
wierzchnia kory nerki w danym skrawku, a na-
stępnie uzyskany wynik mnożąc p rzez sto, aby
uzyskać wartość procentową (24). Badania
morfometryczne wykonyw ano przy wykorzy -
staniu systemu komputerowej analizy obrazu
z zastosowaniem programu Llcia 4.2I.

0

0

3 (12)

5 |17,24|

1 (16,67)

9



palnym i obecnościątorbieli zastoinowych. We wszyst-
kich pr zypadkach kłębuszkow e go zapalenia nerek
zmiany byĘ uogólnione i rozlane, Nie stwierdzano
zmlan w kłębuszkach nerkowych u psów w wieku
poniżej jednego roku, częstośó występowania choro-
byoruzstopieńzaawansowaniazmianwzrastaławtaz
z wiekiem, a zmiany występowaĘ u wszystkich b ada-
nych zwierzątpowyżej dziesiątego roku życia,

Występ owani e i charakt er zmtan zap alny ch w tkan-
ce śródmiąższowej tow arzy szących kłębuszkowemu
zapalentu nerek podano w tab. 2. Zmiany te stwier-
dzono u 45 zwierząt. Oceniano je według przyjętej
skali. Zmiany char aktery zowĄ się obecno ścią nacie -
kow zapalnych z komórek jednojądrowych (limfocy-
Ęmakrofagi,komórkiplazmaĘczne),znacznegostop-
nia rozplemem tkanki łącznej oraz obecnościątorbieli
retencyj nych. Zmiany zap alne w tkanc e śró dmiąż szo -
wej nie występowaĘ u z-łvierząt poniżej pierwszego
roku życia, a ich intensywność wyraźnie rosła wraz
z wiekiem psów

W tab. 3 podano wyniki pomiarów procentowego
udziału tkanki Łącznej w korze nerek w poszczegól-
nych typach kłębuszkowego zapalenia nerek. Doko-
nując pomiaru powierzchni względnej tkanki łącznej
w korze nerek stwierdzono, że najwyższy był ldział
tkankiłącznejśródmiĘszowejwutkaniunarządlprzy
błoniastym kłębuszkowym zapaleniu nerek (I2,7 5Yo),
najniższy natomiast u o s obnikow, u których r ozp o zna-
nie brzmiało : bez zmian/ zmiany minimalne, Róznice
między zwterzętamibez zmian w nerkach azwierzę-
tamt z błoniastym, rozplemowo-błoniastym i rozple-
mowym kłębuszkowym zapaleniem nerek były statys-
Ęcznie istotne.

Wiadomo, że konsekwencją kłębuszkowęgo zapa-
lenia nerekjest m.in. rozplem tkankiłącznej śródmiąż-
szowej, prowadzący w efekcie do przewlekłej postę-
puj ącej niewydolności nerek. Kłębuszkow ęmu zapa-
leniu nerek towarzyszyĘ zmiany zapalne w tkance
śr ó dmtĘszowej o r ó żnym stopniu nas ilenia u 4 5 rw ię -
r ząt (6 6, I 8% ). S top i eń zaawan s ow ania zmian wy r aź-
nie zwiększał sięz wiekiem badanych psów. Wyniki '

te sązgodne z doniesieniami innych autorów. Wedfug
Kurtzai wsp. (I5),zapalenie nerek środmiązszowe to-
warzyszyło zmianom w kłębuszkach nerkowych
u w s zystki ch b adanych zw ier ząt, a takżę w 7 I %o pr zy -
padków w badaniach Muller-Peddinghausa i wsp. (18).
Podobne wyniki uzyskali Macdougall i wsp. ( 16), a Da-
nilewicz (6) wykazał u ludzi ścisłą korelację między
p arametram i obr azuj ącymi nas i l en ię zmian w obręb ie
kłębuszków a stopniem włóknienia śródmiązszowego
przyrozpoznaniukłębuszkowegozapalenianerekroz-
p l emowe go mezangialne go (z ewnątrzwło śni czkowe -
go), co pozwala lznać włóknienie za pfoces wtómy
do zmian w kłębuszkach. Podobnie jest w nefropatii
IgA i innych rozplemo\\rych i rozplemowo-błoniasĘch
kłębuszkowych zapaleniach nerek (7, 9, 11, 23). Wy-
niki badań własnych potwierdzają jak się wydaje,
indukuj ący wp ływ kłębuszkow e go zap aleni a nerek na

Tab.2. Występowanie i charakter zmianw tkance śródmiąż-
szowei nerek*

Objaśnienie:jak w tab. 1

Tab.3. Udział procentowy tkanki łącznej śródmiąższowej kory
nerek w poszczególnych typach kłębuszkowego zapalenia
nerek

Objaśnienia: BZ-bez zmian w kłębuszkach nerkowych, B - bło-
niaste kłębuszkowe zap alenie nerek, R-B - rozplemowo-błonias-
te kłębuszkowe zapalenie nerek, R - rozplemowe kłębuszkowe
zapalenie nerek, * różnicę statystycznie istotne w porównaniu
zgrupąBZ

zmtany w tkance śródmiązszowej. Podobne są spo-
str zeżenia Ho oke i w sp. ( 1 0 ) doĘ cząc e mv iązków mię-
dzy kłębuszkowym a śródmiĘszowym zapaleniem
nerek. Wykazali oni, że intensywność nacieku zapal-
nego w tkance śródmiĘszowej j est wprost proporcj o-
nalnado nasilenia klinicznych obj awów niewydolnoś-
ci nerek, co moze sugerować, że postępująca przewlek-
ła niewydolność nerek u pacjentów z ich kłębuszko-
wym zapaleniem jest w znacznie większym stopniu
skore 1 owan a zę zwłóI<ni eni em nar ządu niż z dys fu nk-
cją kłębuszków nerkowych. Pierwotne idiopatyczne
błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek moze być cryn-
nikiem indukując5lm zapalenie śródmiąższowe i pro-
liferacj ę tkanki łącznej (7). Zwiększenie się ilości tkan-
kiłącznej oraz nasilenie nacieku zapalnego w tkance
śródmtĘszowej jest lważanę w medycynie ludzkiej
za w ażny czy nnlk pro gno s tyc zny w p i erwotnych kłę-
buszkowych zapaleniach nerek (3 ,7 , I0,2 1 ). Brak j est
j e dno znac zne g o wyj aśni eni a p ato genezy włóknieni a
nerek. Kłębuszkowe zapalenie nerek może byó jed-
nym z czynników powodujących miejscowe wytwa-
rzanie angiotensyny II, odpowiedzialnej za syntezę
kolagenu przez fibroblasty tkanki śródmiąższowej
nar ządu, a także akĘwacj ę TGFB 1, który pobu dza nie
tylko różnicowanie się i proliferację fibroblastóq ale
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równiez syntezę kolagenu, a tym samym może inicj o-
wać włóknienie narządu (20,23). Ponadto vlrytwarza-
ny w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek czyn-
nik wzrostu tkanki łącznej (connective tissue growth
factor - CTGF) powoduje nie tylko zwiększenie iloś-
cimacierzy mezangium iliczby komórek w kłębusz-
ku nerkowym, Ieczrówniez pobudzaaktywność mito-
ty czną fi broblastów tkanki Łącznej śr ó dmiĘszowej,
wywołując, w połączęnil z dziaŁanięm mediatorów
reakcji zapalnych,początkowo procesy naprawcze, a z
czasem włóknienie nerek (9, 11), Natomiast błonias-
temu kłębuszkowemu zapaLentu nerek z wytworze-
niem przeciwciał przeciwko błonie podstawnej kłę-
buszków nerkowych tow ar zy szy c z ęsto wy tw ar zanie
przeciwciał przeciwko błonie podstawnej kanalikow
nerkowych, co powoduje rozwinięcie się u tych pa-
cj entów obj awów śr ó dmiĘszowe g o zap alenia nerek
równole gle z zap aleniem kłębuszkowyrn (I, 2, I 0, 12,
17). Hooke i wsp. (10) wykazali, że złożony głownie
z komórek jednojądro!\ych naciek zapalny w tkance
śr ódmiĘszowej towarzy szy większo ści typów kłę-
buszkowego zapalenia nerek u ludzi. Dokonali oni
identyfikacji komórek tego nacieku i stwierdzili, ze
przeważająw nim limfocyty T, co upoważniło ich do
wysunięcia przyplszczenia o roli nadwrażliwości typu
p óźne go w immunopatolo gii śró dmiązszowe go zap a-
lenia nerek, jako choroby towarzyszącej kłębuszko-
wemu ich zapaleniu.

We własnych badaniach oceniono powierzchnię
wz gl ędną tk anki łąc znej warsfu ry korowej nerek w p o -

szcze góInych typ ach kłębuszkow e go zap alenia nerek
i wykazano jej znaczący wzrost przybłoniastym i roz-
plemowo-błoniastym kłębuszkowym zapaleniu nerek.
Róznice między zwterzętami bęz zmian w kłębusz-
kach nerkowych i przy po szczególnych typach kłębusz-
kowego zapa\enianerek byĘ statystycznie istotne we
wszystkich prrslpadkach. Wyniki te pozostają w zgod-
no ści z wynikami badań D anil ew tcza (6). Nie steĘ nie
ma możliwości konfrontacji uzyskanych wynikow
z danymi innych autorów doĘ czącymi p sow. W świet-
le informacj i doĘ czących medycyny ludzkiej wydaj ą
się one jednak znamienne i ewentualnie pomocne
w prognozowaniu przebiegu choroby przy rozpozna-
niu kłębuszkowego zapalenia nerek w zalezności od
typu choroby.
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Badania przeprowadzono na bażanciętach z 22 stad w wieku od 1 dnia do

około 6 tygodni w grupach liczących 80 i 240 ptaków. Zagęszczenie ptaków

w pomieszczeniach wynosiło 0,7;1,4;lub 4 osobniki/m'. Jakośó upierzenia była
lajniższa ptzy najwyższym zagęszczenil ptaków. Przy większych zagęszcze-

niach wzrastał odsetek ptaków z uszkodzeniami skóry. Przy zagęszczenitl
0,7 ptakóWm' odsetek uszkodzeń skóry wynoslł 1 ,2oń, natomiast pTzy zagęsz-

częnill 4 ptaków/m2 34%. Wielkość grupy nie wpĘwała na j akośó upierzenia,
jednak w dużych grupach było więcej uszkodzeń skóry spowodowanych dzioba-

niem W grupie l iczące1 240 ptaków uszkodzenia skóry stwierdzano u 2 1 % osob-

ników, podczas gdy w grupie liczącej 80 ptaków uszkodzenia skóry dotyczyĘ
I2o/, ptaków. U ptaków w przedzlale wiekow}-łn 35-42 dni jakość upierzenia

wyraźnie była gorsza aniżeli w pozostaĘch przedziałach wiekowych. 
G.


