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Odrębności fizjologiczne Gzynności nerek u cieląt
w okresie neonatalnym
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Jankowiak D.

Physiological peculiarities of kidney functioning in calues dufing the neonatal peliod

Summary

Compared with adult individuals' kidneys, those of newborn mammals show a series of morphological and
functional peculiarities. In the early neonatal period the following are characteristic: lower blood flow through
active renal parenchyma, the lowering of renal tubule transport efficienc1., as well as lower abi|ity of urine
concentration and dilution. Hołvever, the functional ,,immaturiĘ" of newborn kidneys does not mean their
renal failure. In proper environmental conditions neonate kidneys perform their excretory and homeostatic
functions efficiently, nonetheless their low functional reserve is the cause of limited adaptive abilities in the
neonatal period. Calves belong to a group of animals lvith high somatic maturity at birth, but the small renal
functiona| reserve and |ow efficiency of mechanisms regulating water-electrolyte homeostasis cause that in
the early postnatal period, just |ike newborns of other species of mammals, calves are in a state of unstable
balance and they can be thrown off this balance by many unfavorable factors - even those of not too high a
degree of intensity.
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Rola nerek
i główne mechanizmy legu!acyine ich GzynnOśGi

Homeostaza ustrojowa polega głównie na utrzymy-
waniu stałości składu i objętości przestrzeniwodnych.
Podstawową rolę w regulacji stałości środowiska we-
wnętrznego p ełnią nerki. Wykaz uj ą one zdolno śc bęz-
pośredniego reagowania na zaburzęnla wodno-elek-
trolitowe i kwasowo-zasadowe przed otrzymaniem
jakichkolwiek sygnałów nelwowych lub hormonalnych
(autoregulacja). Ich czynność jednak może ulegać istot-
nej modulacji pod wpływem bodźcow nerwowych,
będących efektem stymulacji osmo-, chemo- czy ba-
roreceptorów - powstałe w nich sygnały sąprzekazy-
wane do nerek za pośrednictwem ośrodkowego i au-
tonomicznego układu neTwowego. Ponadto zmlany
wodno- elektrolitowe cechuj e zdolnośc bezpo średni e-
go oddztaływania na czynność gruczołów wewnętrz-
nego wydzielania, których wydzieliny działając zko-
lei na nerki modulująich czynność ,pTzez coprzywro-
cona zostaje homeostaza. Funkcja nerek w zakresie
regulacji stałości składu i objętości poszczególnych
przestrzeni wodnych, i - co się z tym wiĘe - ciśnie-
nia tętniczego krwi znajdlje się pod istotnym wpły-
wem takich hormonów, jak: angiotensyna II, aldoste-
ron, przedsionkowy peptyd natriuretyc zny oTazwazo-
presyna (23,31). Przy czym same nerki są narządem
wytwarzania hormonów, takich jak: angiotensyna II,

prostaglandyny, kininy i urodylatyna, wpływaj ących
zarówno na czynność nerek, jak i na opor naczyń sys-
temowych (31).

0gólne cechy Dzynności nerek ssaków
w oklesie neOnata!nym

Podstawowym organem docelowym dla mechani-
zmów uczestniczących w regulacji bilansu wodno-
elektrolitowego jest nerka. Funkcja jej u noworodków
i w okresie neonatalnym jest jednak, w porównaniuz
osobnikami dorosłymi mało sprawna, co wykazało
wielu autorów w badaniach przeprowadzonych m.in.
u ludzi (3, 8, 17-19,2I,23,32), szczurów (16, 33),
psów (15, 16), świń (10, 11) i owiec (2,25). Nerki
noworodków, w porównaniu z nerkami osobników
dorosłych cechują m.in.: obniżona wielkość przepły-
wu krwi z jedtoczesnym przesunięciem nerkowego
rozdziaŁukrwi w kierunku rdzenia, obniżona wielkość
filtracji kłębkowej (GFR), większa dojrzałość nefro-
nów okołordzeniowych w porównaniu z położonymi
bardziej powierzchownie czyli korowo (ryc. 1), obni-
zenie wydolności transpottowej kanalików nerkowych,
co objawia się m.in. niższym progiem nerkowym dla
glukozy i większą wrażliwościąna diurezę osmotycz-
ną obniżona zdolność do wydalania nadmiaru sodu i
wody, mniejsza zdolnośc do zagęszczanla moczl1 u,

wielu gatunków ekspozycja kanalików nerkowych na
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Ryc. l. Struktura organizac_vjna nerki i schemat budow_v jed-
nostki czynnościowej nerki (nefronu); po prawej stronie ne-
fron korowy (powierzchowny), po lewcj nefron przyrdzeniowy
(l kłębuszek nerkowy,2 - kanalik proksylalny, 3 - odcinek
prosty kanalika proksymalnego, 4 odcinek cienki raln ienia zstę-
pującego pętli Henlego, 5 - odcinek cienki ramienia wstępują-
cego pętli, 6 - odcinek gruby rarnienia wstępująccgo pętli, 7 -
plamka gęsta, 8 kanalik kręty dystalny (dalszy). 9 kanalik
łączapy,10 - korowy kanalikzbiorczy, l l - kanalik zbiorczy strel}
zewnętrznej rdzenia, 12 - kanalik zbiorczy strefy wewnętrznej
rdzenia)

wysokie stężenia kłęącej reniny, angiotensyny II i al-
dosteronu, ograniczona zdolnośc do wydalania jonu
wodorowe go. Odrębności te powo ilĄą że,,niedoj rza-
ła" nerka, zdolna do utrzymania w prawidłowych wa-
runkach homeostazy, pracując z niską rezerwączyn-
no ściową ma o granic zonę możlriwo ś c i adaptacyj ne w
niekorzystnych dla organizmu warunkach (32).

Względna masa nerek (w stosunku do masy ciaŁa)
j e st u noworodków zdecydow anię wy ższa niż u o sob-
ników dorosłych, i tak np. u dzieci nerki stanowią
0,]5oń masy ciała, a u ludzi dorosłych - 0,45oń; u cie-
ląt - 0,180ń, a u bydła dorosłego - 0,IIoń (29). W po-
równaniu z osobnikami dorosłymi, u noworodków
część korowa nerek jest słabo rozwinięta, kłębuszki
nerkowe sąmniejsze, a ich ilość przypadająca na jed-
nostkę powierzchni - większa.

2003, 59 (2)

Ptzepływ krwi iwielkośó filttacji kłębkowei
Wielkość efektywnego przepływu krwi i osocza

(ERBF - Effective Renal Blood Flow i ERPF Effec-
tive Renal Plasma Flow) ptzęz czynny miĘsz nerko-
wy wyrażone w przeliczenilna jednostkę powierzch-
ni ciała lub masy ciała są w okresie neonatalnym u
wszystkich gatunków zwierzątniższe niż u osobników
doro sĘc h. P r zepŁyw l<rw i pr zez nerki noworo dka ludz -
kiego stanowi, w przeliczeniu na 7,J3 ml powierzchni
ciała,30oń wielkości przepływu u człowieka dorosłe-
go (I7, 18, 32). U cieląt noworodków wynosi on -
396 mllmin/ffi2, w wieku 1 dni - 475 mllmin/mr, w 3

tygodniu życia- 517 ml/minlm2,w 4 tygodniu - 568
ml/mirr/m2 i w 5 tygodniużycia- 611 mllmtnlm2 (29).

PrzepĘwająca przez kłębuszki nerkowe krew ule-
ga procesowi filtracji, tworząc mocz pierwotny. Przy
urodzeniu wielkośc filtracji kłębkowej (GFR - Glo-
merular Filtration Rate) jest, w porównaniu z osobni-
kami dorosłymi niska, i ulegl stopniowemu zwiększa-
niu w miarę rozwoju osobniczego. Stopniowy i stały
wzrost ilości powstającego moczu pierwotnego w
pierws ąrrn okre sie życia p ostnatalne go wykazano m. in.

podocytów

Ryc. 2. Trójwarstrvowa bariera filtracl.jna

Ryc.3. Obraz błony plazmatycznej komórek śródbłonka, wi-
doczne pory śródbłonka
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komórki ślódbłonka
naczyń włosowalych



u prosiąt (10), koźląt (12), jagniąt (2) i u cteląt (6,7,
13, 14,26).U noworodków ludzkich, wielkośó filtra-
cji kłębkowej w przeliczeniunaI,J3 m2 powierzchni
ciała stanowi jedynie 30-50% wartości GFR u ludzi
dorosłych (1] , 18, 32), a u cieląt w 1, 7 ,20 i 30 dniu
życia wynosi odpowiednio: 38, 39,43 i 48 ml/min/m2
(29), Na wielkość filtracji kłębkowej wpływajągłów-
nle cztery czynniki: wielkość przepływu krwi przez
nerki, hydrostaĘczne ciśnienie filtracyjne, współczyn-
nik ultrafiltracj i kłębuszkowej (wypadkow a ptzępusz-
czalności bariery f,rltracyjnej i efektyłvnej powierzch-
ni filtracyjnej) oraz ciśnienie onkotyczne osocza (18,
28,33).

Mniejsza niż u osobników starszych wielkość fil-
tracj i kłębkowej może by c zw tązana z nte dojrzało ś cią
bariery filtracyjnej (ryc.Z.) i z mniejszą jej przepusz-
czalnością (11, 30, 32). Srednica porów śródbłonka
naczyń włosowatych kłębuszkow nerkowych (ryc. 3 )
jest mniejsza, aponadto pory te pokryte są grubąbło-
nąpodstawną. Warstwa nabłonkowa kłębków osobni-
ków dorosłych składa się z komórek płaskich, nato-
miast u niemowląt nabłonek ten jest sześcienny. Mała
wielkość filtracji kłębkowej może wynikać także z
mniejszych, w porównaniu z dorosĘmi, rozmiarów
kłębuszków nerkowych (18, 32) (co ograniczawtęI-
kość polvierzchnt filtracyjnej) oraz z niskiego ciśnie-
nia krwi, małej wielkości nerkowego przepływu krwi,
niskiej war-tości efektywnego ciśnienia filtracyjnego i
dużego oporu nerkowego naczyi krwionośnych (13,
I7 ,I8,32). Wolgast i wsp. (33) twierdz4tżmaławtel-
kość filtracji kłębkowej w okresie neonatalnym nie jest
spowodowana różnymi, w porównaniu z dorosĘmi,
wartościami napędowego hydrostaty cznego ciśnienia
f,rltracyj ne go i przepus zczalno ści błony lrltracyj nej, al e
wolnym kłębuszkowym przepŁywem krwi. Wolny
przepŁyw kłębuszkowy j est przy czyną wzrostu kon-
centracji białka i ciśnienia onkotycznego w kapilarach
kłębuszkowych. Wzrost ciśnienia koloidoosmoĘczne-
go indukuje zanikanię filtracji w dystalnych partiach
kłębuszkowych kapilar z powodu zrożnlcowania na-
p ędowe go ciśnienia hydro staty cznę go. Przesunięcie
punktu równowagi ciśnień w bardziej proksymalne
odcinkipętltnac4/nwłosowatychkłębkaoznaczasl<ró-
cenie odcinkanaczynta włosowatego, w którym oso-
czeprzesącza się, awięc w efekcie zmniejszenie GFR.
Jak wiadomo, nerki noworodków cechuje większa
doj rzało ś c ne fronów pr zyr dzentowych w p orównaniu
z nefronami powierzchniowymi (korowymi) (16, 18,
I9), a także przesunięcie wewnątrznerkowego r ozdzia-
ŁuprzepĘwu krwi w kierunku rdzenia. Aperia i wsp.
(2) wykazalt, że u noworo dków j agniąt c zynnych j e st
7 50ń nęfronów części korowej i I00% nefronów przy-
rdzeniowych. W miarę rozwoju postnatalnego zwięk-
s za s i ę pr zepływ krw i pr zez warstwę korową nerki (2,
8, 1 9). Hemodynamika przepłyłłu krwi wpĘrva istot-
nie na czynnośc nerek. Zwiększenie przepływ.u krwi
przęz nefrony przyrdzeniowe ma na celu zwiększenie
ukrwienia okołokanalikowej tkanki śródmiązszowej,

a więc zapewnienie warunków niezbędnych dla pra-
widłowego przebiegu procesów resorpcyjno-wydziel-
nic zy ch, p o dc za s gdy zwi ęks zony pr zepŁyw Ww l pr zez
nefrony korowe zabezpiecza przede wszystkim pro-
cesy filtracyjne,

Zdolnośó do zagęszczania i ]ozcieńGzania moczu

Noworodki nie są w stanie wydalić drogą nerkową
nadmiaru wody tak sprawnie jak dorośli. Choć już w
pierwszym kwarlale życla obntżająw próbie wodnej
molalność moczu do 50 mmol/kg H,O podobnie jak
zdrowe osoby dorosłe. to jednak kliróns wolnej wody
jest u nich zdecydowanie mniejszy i wydalanie nad-
miaru wody trwaznacznie dłużej (I8,2I,32). Wyda-
lanie nadmiernego ładunku sodu trwa u noworodka 3-
4razy dłużej niż u dorosłego (18). Po obciążeniu do-
rosłego dużym ładunkiem sodu ma miejsce prawie
natychmiastowa ekspansja objętości pĘnu pozakomór-
kowego (ECF), na którą nerki bardzo szybko odpo-
wiadają wzrostem wielkości filtracji kłębkowej i ob-
nizeniem kanalikowej resorpcji sodu, następstwem
częgo jest wzrost wydalania tego elektrolltu wraz z
moczem i stosunkowo szybki powrót objętości ECF
do wielkości sprzed obciązenia. Obciążenie sodem
dztęcj i zwieruąt we wczesnym okresie neonatalnym
powoduje natomiast znacznąekspansję płynu poza-
komórkowego, nienaturalny przyrost masy ctaŁa t

obrzęki ( 1 8). Szczenięta wydalaj ą po 2 godzinach ĘIko
5ońpodanego doĄlnie ładunku sodu, podczas gdy pies
dorosły 30% 05). Zarowno szczenięta jak i dorosłe
psy po obciążeniu sodem wykazująekwiwalentny przy-
rost wielkości filtracji kłębkowej, ale zwierzę dorosłe
wydala z moczęm 60ń przefitrowanego do moczu pier-
wotnego ładunku sodu, a szczenlę tylko 1%. W wa-
runkach odwodnienia lub obciązenia roztworem hiper-
tonicznym nerki dorosłego człowieka mogą zagęścic
mocz około czterokrotnie, w porównaniu z ciśnieniem
osmotycznym osocza krwi, a noworodka - tylko dwu-
krotnie. Przy odwodnieniu maksymalna molalność
moczu osoby dorosłej może wynosić ok. 1400 mmol/
kg H,O, a noworodka - 600-700 mmol/kg H,O (17,
I 8, 3ż). Obniżenie zdolno ś c i do zagęszczanla' mo czu
w okresie neonatalnym związane jest m.in. zmniejszą
wrażliwością komórek kanalików zbiorczych na hor-
mon antydiuretyczny, krótszą w porównaniu z doro-
słymi pętlą Henlego, mniej szym korowo-rdzeniowym
gradientem. o smotycznym (ryc. 4) i j ego zwiększonym
rozpraszaniem, z powodu stosunkowo dużego prze-
pływu k:l-wt przez część rdzenną nerki, oraz z mniej-
szymwydalaniem mocznika, co z kolei jestwynikiem
pr zew agi procesów anabolicznych, dodatnie go bilan-
su azotowego i inkorporacjąspożytego białka do tka-
nek ustroju. Nerki zdrowych niemowląt karmionych
mlekiem kobiecym zatrzymujądo budowy tkanek or-
ganizml większy procent sodu niż wody - z tego po-
wodu niemowlę nie musi w normalnych warunkach
vłytwarzac moczu hipertonicznego. Po obciążeniu biaŁ
kiem lub mocznikiem stopień zagęszczania moczu
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nosi średnio 59ż ml/min/l ,73 m],
wielkośc filtracj i kłębkowej mierzo-
na klirensem inuliny 130 ml/min/
I,73 m2, klirens mocznika - 56,5 mll
min/ l,] 3 m2, a maksymalna zdolność
do zagęszczania moczu - |323
mmol/kg H.O. Sąto warlości bardzo
zbliżone do obserwowanych u doro-
słych ludzi. Ponadto nowo narodzo-
ne cielęta otrzymujące duze ilości
mleka, wody lub roztworu hipoto-
nicznego, bardzo sprawnie i w krot-
kim czasie wydalają nadmiar płynu,
produkując duże ilości moczu o ni-
skim ciśnieniu osmotycznym (mak-
symalne rozcl,ęńczenie moczu - 35
mmol/kg H,O). Zdolność ta pozwa-
la w praktyce poić cielęta dwa razy.
a czasęm nawet tylko raz dziennie
odpowiednią ilością mleka bez szko-
dliwych następstw -w przeciwień-
stwie do noworodków innych gatun-
ków ssaków wymagających pojenia
małymi porcjami mleka w krótkich
odstępach czasu (5). Przy uzupełnia-
niu strat wody i elektrolitow spowo-
dowanych biegunką podawanie cie-
lętom płynów hipotonicznych po-
zwala, przy sprawnej czynności ne-
rek, na szybkie uzupełnienie niedo-
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Ryc. 4. Korowo-rdzeniow1, gradient osmotyczny śródmiąższu nerek

nawet u najmłodszych niemowląt wyraźnie wzrasta
(18, 32). Upośledzenie zdolności do zagęszczania
moczu w okresie neonatalnym nie wpływa niekorzyst-
nie na stan zdrowia w prawidłowych warunkach, ale
jest przyczyną szybkiego t wyraźnego występowania
zaburzeńhomeostazy wodno-elektrolitowej w warun-
kach zwiększonej pozanerkowej utraty wody - w sta-
nach biegunkowych, w chorobach przebiegaj ących z
hiperwentylacją zwiększonej utraty wody przez sko-
rę na skutek gorączki lub wysokiej temperatury oto-
czenia (18,32).

Pomimo wymienionych cech niedojrzałości nerek
w okresie neonatalnym, w prawidłowych warunkach
środowiska i odżywiania, koncentracja elektrolitów w
osoczu krwi utrzymywana jest w zakresie norrn, do
czego przy czyniają się niewątpliwie : przyjmowanie
prostego i zbilansowanego pożyrvienia jakim jest mle-
ko matki, intensywny wzrost będący w tym okresie
ży cia w ażnym czynniki em re guluj ącym homeostazę
oraz intensy\rvne wbudowywanie w tkanki organizmu
azotll i elektrolitów (2I, 32).

Wyblane cechy czynnOści nelek cieląt
Nowo narodzone cielęta nie wykazującech ,,niedoj-

tzałości" nerek widocznych u noworodków ludzkich
oraz! noworodków wielu innych gatunków zwierząt
(4,5,6,7). U cieląt w bardzo wczesnym okresie neo-
natalnym wielkość nerkowego przepływu osocza wy-

borów, przy jednoczesnym zapewnieniu wydalenia
wI az z moczem podane go ewenfu alnie nadmiaru wody
lub elektrolitów, a p.rzy odpowiednio dużej diurezie
na usunięcie mocznika, jonów wodorowych i szkodli-
wych metabolitów (5). Jak stwierdził Dalton (4), dzięki
zdolności do duzego zagęszczania moczu 3-dniowe
głodzenie cieląt noworodków nie wywołuje istotnych
zmlan koncentracji w osoczu krwi sodu (145-145,5
mmol/l), potasu (4,4-4,]5 mmol/l), chlorków (102,5-
104,0 mmolll) orazjego molalnośct (292-294 mmoll
kg H.O), chocjaż stęzenie mocznika wzrasta w tym
czasió z 3,65 do 8,80 mmol/l. Utrata masy ciała cieląt
po trzech dniach głodzeniawynosiła I1,7Yo, a średnia
molalności moczu - 1238 mmol/kg H.O. Dalton (4)
porównuje te wyniki z wartościami uzylkanymi u no-
worodków ludzkich, u których po 3-dniowym głodze-
niuutrata masy ciała wynosiła l3oń, koncentracja sodu
w osoczu krwi wzrosła z I39 do 151 mmol/l, chlor-
kow z 104,5 do 112,5 mmol/l, stężenie potasu nie
zmieniło się istotnie, a mocznika zwiększyło się z 3,15
do 4,65 mmol/l;molalność wydalanego moczu wyno-
siła maksymalnie 680 mmol/kg H.O. Na podstawie
uzyskanych wyników Dalton twierózi, iż nerki nowo
narodzonych cieląt w przeciwieństwie do innych ga-
tunków s s aków nie wykazuj ą c ech niedoj rzało ści czyn -
nościowej, choctaż niektóre wskaźniki ich czynności
sąwyraznie ntższe,w porównaniu z bydłem dorosĘm,
u którego wielkość nerkowego przepływu osocza
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wynosi średnio I177 mllminl1,73 m2, filtracji kłębko-
wej - 337 mllmin/7,73 ml, maksymalny klirens mocz-
nika 156 ml/minll,l3 mż, a zdolność do zagęszcza-
nia moczu w następstwie odwodnienia - 2000-2200
mmol/kg H.O (6, 7). Amadieu-Farmakis i wsp. (I) oraz
Safwate i Ńsp. (24) równieżpodająiżw przeciwień-
stwie do noworodków psów (l5), świnek morskich
(20), szczurów (9) i ludzi (3), nowo narodzone cielęta
są zdolne do szybkiego usuwania drogą nerkową po-
danego w nadmiarze ładunku sodu, wydalając mocz o
duzym ci śnieniu o smotycznym. Wielu autorów wyka-
zuje jednak, że choc w porównaniu z noworodkami
ludzkimi i noworodkami innych gatunków zwierząt,
nerki cieląt charakteryzują się większą wydolnością
czynnościową to nie sąjeszcze w pełni dojrzałe.Wraz
z wiekiem cieląt ma miejsce czynnościowy rozwój
nerek doĘczącym.in. wielkości filtracji kłębkowej (13,
14,26), zdolności do kanalikowej resorpcji lub sekre-
cji elektrolitów i mocznika w zalezności od potrzeb
organizmu (74,23,26,28) oraz zdo|ności do zagęsz-
czania moczu (27). Podobnie więc do noworodków
innych gatunków ssaków, czynność nerek cieląt w
okresie neonatalnym zapewni a ltrzymanie homeosta-
zy wodno-elektrolitowej w prawidłowych warunkach,
jednak niekorzystna zmiana tych warunków stosun-
kowo łatwo prowadzi do zaburzeń homeostazy (23,
27). Stosunkowo duża powierzchnia ciała, szybkie
tempo przemiany materii. postępujący wzrost i roz-
wój organizmu, specyfika rozmieszczenia oraz dlża
zawartośó, a takżę szybka wymiana wody w ustroju
oraz mniejsza sprawność mechanizmów regulujących
gospodarkę wodno-elektrolitową sprawiają że cielęta
w okresie neonatalnym znajdują się w stanie chwiej-
nej równowagi, zktórej mogązostac wytrącone w na-
stępstwie działania wielu niekorzystnych czynników
- nawet o niezbyt dużym stopniu nasilenia.
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Strljerdzetlie obccności Panscaris cquolz.nl rr kale koni Jeczonych iw ctrnek-
tl,ną i lnoksydcktyną zair-ricjouało badania nad opornością glisty końskJej na

tllakrocykJiczne laktony. Badarria przeprorvadzotro rra 7 klaczach i 9 źlebiętirch.
Klacze leczoncl lnoksydektyna. u, postaci że]u u, stvczniLr i iu crmckryną rł, 1br-

nlie pasty ri krrierniu. czerwcLl i ril-ześniu 2000 r, Zr-ebięta otrzylnały lnoks1,,-

dektlna. rr 1brlrrie past1, ri rr ieku l0 dni. 3 i 6 t_v,g Ostatnią darr kę lekLl podano

zl eblętom pod koniec rr rześnia 2000 r Terapia nie przyniosła źadnych efcktórr

Dopiero leczcnie p),fanLele111 tł darł,ce l9 lnglkg nlasy ciała zlikwidorł,ało inrva-

zję u.1 koni i znrniejszyło u pozostirlych zlvierząt Iiczbę wydalanych z kałemjaj
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