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Niewydolność nerek jest zespołem chorobowym
o przebiegu ostrym lub przewlekłym, charakteryzuja.-
cym się uszkodzeniem i utratą czynności tego narządu.
Ostra niewydolność nerek jest syndromem klinicznym
o nagłym początku i przebiega z zaburzeniami hemo-
dynamiki, filtracji i funkcji wydzielniczej nerck z na-
s tęp ową ak urnul acj ą tok syn metab o licz ny ch, zaburze -
niami regulacji płynów, elektrolitów i równowagi kwa-
sowo-zasadowej (4, 5). Ostra niewydolność nerek moze
l,ozwina.c s ię wskutek zabur zeń hemo dynam iczny ch
rv nelkach, działanla zew nątr z- i w ewnątrzp o cho dnych
nefrotoksyn, chorob systemowych z manifestacjąw ner-
kach, a takze utrudnień w wydalaniu moczu. Nefrotok-
syny bezpośrednio uszkadzająnabłonek nerkowy, w re-
zultacie powodując jego obumarcie (4,5, 15). Działa-
nie ro znych c zynn ików ne frotoksyc zny ch uszkadzaj ą-
cych wybióTczo na przykład kłębki powoduje utratę
białek krwi i rozwój objawów niewydolności nerek, co
moze doprowadzić do mocznicy (3). Przewlekła niewy-
dolnośc nerek u psow i kotów rozwl,ja się od miesiąca
do wielu lat i charakteryzuje się utratąnefronów i obec-
nością nieodwracalnych zmian strukturalnych w muąz-
s zu, Moczni ca j e st p ato flzj olo gic znym, klinicznym syn-
dromem tow ar zy szap,ym zablrzeniom funkcj i nerek,
rozwij aj ącym s ię wskut ek zatr zy mani a pro duktów prze-
miany materii prawidłowo usuwanych przez zdrowe
nerki. Naj częściej ob serw owane obj awy doty czą prze -

wodu pokatmowego, waJroby czy układu nerwowego.
Encefalopatię nerkową opisano u róznych gatunków
zwterząt (I,14,16). Stosunkowo rzadko stwierdza się
objawy ze strony układu krązenia w postaci zapalenta
wsierdzia. Zaburzenia funkcj i nerek towarzy szą rów -

niez procesom : n owotworowym, metabolicznym, infek-
cyjnym i nieinfekcyjnym procesom zapalnym (4, 12).

Przebieg choroby nerek jest z reguły progresywny,
ale na szybkośc jego wpływac może wiele czynników,
takich jak: nadciśnienie tętnicze, odwodnienie, niedo-
bór sodu, utrata krwi, niewydolność krĘenia czy nie-
dotlenienie nerek wraz ze zmniejszeniem przepływu
nerkowego , na przykład na skutek narkozy przy zńie-
gach chirurgicznych. W sytuacji, gdy nerki posiadają
cechy uszkodzenia, nawet lekkie, krótkotrwałe, ponow-
ne zadziałani e c zynnik a lszkadzające go moze spowo -

dować przejście wyrównanej niewydolności w niewy-
równaną i rozwój pełnoobjawowej mocznicy.

Obtaz kliniczny pźypadku własnego

Do Kliniki Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu dopro-
wadzono psa rasy bernardyn, będącego w wieku 16 miesięcy.
Klinicznie wielokrotnie w ciagu doby występowały fusowate
wymioty i biegunka, U psa rozpoznano niewydolność nerek
z objawami mocznicy. Pies był osłabiony, obojętny na oto-
częnl,ę i wykonywane zabiegi lęczniczę. Temperatura ciała
utrzymywała się w granicach notmy. Z wywiadu wynikało,
ze pies ten juz więku 8 micsięcy chorował z objawami wy-
miotów, polakisurii, poliurii i polidypsji. Badania krwi nasu-
nęĘ podejrzenie uszkodzeni a nerek. Badaniem bakteriologicz-
nym w posiewach moczu wykazano obfity wzrost Escheri-
chia coli. W wieku l2 miesięcy pies zachorował ponownie.
Dominującymi objawami wówczas były kłopoty z pobiera-
niern pokatmu powodowane bolesnością mięśni żw aczy. Bada-
niem klinicznym zdiagnozowano myo,sitis eozinophiliccl i za-
stosowano przez okres 1 miesiąca terapię lekami przeciwza-
palnymi sterydowymi i niesterydowyrni. W trakcie leczenla
obserwowano okresy poprawy i pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta. Z powodu braku zdecydowanej poprawy wykonano
badania biochęmiczne i morfologiczne kr-wi oraz gastrosko-
pię. Badania biochemiczne krwi wykazały znaczny wzrost ak-
tywności AspAt oraz nięznaczne podwyzszenie poziomu



mocznika (14,8 mmol/l) i kreatyniny (222 pmol/l). W obrazie
morfologicznym krwi stwierdzono leukocytozę (20,9 GlL).
Gastro skopo w o zdiagnozowano zapalenie żołądka. Kontynuo -

wano leczenie psa, normując dietę i podając cymetydynę, ven-
ter, metoclopramid, clamoksyl i catosal. Po trzęch tygodniach
stosowania terapii nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i włą-
czono leki przeciwzapalne sterydowe (opticortenol s), nieste-

rydowe (finadyna) oraz catosal, wit. B,, atropinę i shotapen.
Leczęnię stosowano przez okres 10 dni, Po terapii nastąpiła
poprawa stanu klinicznego, a pies zacz$. pobierać pokarm,
nie wykazując objawów bólowych. Po dwóch tygodniach od
zaprzestaniapodawania leków u psa wystąpiĘ wymioty. Wy-
konano ponownie gastroskopię i pobrano wycinki do badań
histop atolo g iczny ch. B adania te potwi erdz iły przewlekłe za-
palenie żołądka. Podano leki przeciwzapalne. Stan kliniczny
psa stopniowo się pogarszał, pies nie jadł, niechętnie przyj-
mował płyny. Wykonane badania krwi wykazaŁy znacztly
wzrost poziomu moczntka (57 mmoVl) i krea§niny (549 pmoVl).
Zdlagnozowano niewydolnośc nerek i zastosowano leczęnie
za pomocą dozylnych wlewow kroplowych pĘnów wieloelek-
trolitowych oraz zastosowano furosemid, combiwit, catosal
i albipen. Po pięciu dniach lęczeniapoziom mocznl,ka wzrósł
do 62 mmollI, akreatyniny do 822 pmolil i psa skierowano
do kliniki gdzie leczenie ukierunkowano na wyrównanie za-
bur zęil go sp odarki kwas owo-zasadowej, go sp odarki wodn o -

-elektrolitowej i wykonano dializę otrzewnową. Po tygodniu
Ięczęlia nastąpiła poprawa stanu zdrowia pacjenta, pies za-
czf,przyjmować pokarm stały i pĘnny, a wymioty i biegun-
ka ustały, Poziom mocznika obnizył się do 25 mmol/l, a kre-
atyniny do 555 pmol/l. Po 2-Ęgodniowym leczeniu poziom
mocznika utrzymywał się w granicach normy (7,4 mmol/l)
a kreaĘniny był Ęlko nięznacztię podwyzszony (224 pmolll).
Osłuchowo nie stwięrdzono arytmii serca i nię wykonano Ekg,
Niestety, po stopniowej i wyraźnej poprawie stanu kliniczne-
go nagle poj awiła się wysoka (ponad 4 1 'C), gorączka, ktorej
towarzyszyły silne objawy bólowę. Zaprzestano dializy, oba-
wiając się zapalenia otrzewnej, a zastosowano środki prze-
ciwgorączkowe i antybioĘki. Wys oka temperafu ra ciał a utr zy -

mywała się nadal i po dwóch dniach nastąpił zgon psa.
Przeprowadzono sekcję psa. Do badań histopatologlcznych

pobrano : serce, nerki, wycinki ośrodkowego układu'nerwo-
wego. Sporządzono preparaty histopatologiczne barwione met.
H-E.

Wyniki badań i omówienie

Badaniem sekcyjnym u psa, płci żeńskiej, bemardy-
na w wieku 16 miesięcy stwierdzono zapalenie wsier-
dzia lewego przedsionka serca. Wsierdzie było nieprzej-
r zy ste, p okryte s zu r o -b iałymi, kruchym t zło gami mart -
wicy. W myocardium obserwowano rozległe ognisko
martwicy pozawałowej, zlokalizowane w ścianie lewego
plzedsionka i komory, w obszaTze unaczynienia lewej
tętnicy wieńcowej. Ognisko to było kształtu nieregu-
larnego, suche, szaro-żołtę. Z powierzchni przekroju
płuc i oskrzeli wydostawał się surowiczo-krwisty, pie-
nisty płyn (obrzęk płuc). Błona śluzowa zołądka i jelit
cienkich wykazywała niezytowy stan zapalny. Wątro-
ba brunatnożółta, konsystencji jędrnej. Obie nerki prze-
krwione, obrzękłe, Stosunekwarstrły korowej do rdzen-
nej był właściwy, Miedniczki nerkowe nieznacznie po-
szerzonę. s ledziona niezmieniona.

Ryc. 1. Zmiany zwyrodnieniowo-zapalne nerek w przewlek-
łej niewydolności z mocznicą u psa bernardyna w wieku 16
miesięcy, a) płyn bogatobiałkowy w świetle kłębków Malpi-
ghiego, b) drobnoziarniste wapnienie, c) zanik pętli naczy-
niowej, d) pogrubienie torebki Bowmana, H-E, pow. 200 x

W obrazie mikroskopowym obu nerek wykazano
zmiany o typie nefropatii kanalikowej ) zmlany zwyrod-
nieniowe komórek nabłonka kanalików az do marlwi-
cy włącznie, zmiany kłębkow Malpighiego o typie
zmian sklerotyczn y ch wyr ażając e się : zanikiem wło śni-
czeki gromadzeniem się płynu białkowego, który ule-
gał drobnoziarnistemu wapnieniu (ryc. 1). W tkance
środmiązszowej obserwowano Iiczne nacieki zapalne
złożone z komórek limfo-histiocytarnych, rozlany toz-
plem tkanki łącznej połączony z jej szkliwieniem. Po-
nadto wokół ognisk zwyrodnienia komórek nabłonka
kanalików stwierdzono ogniskowe wapnienie dystro-
ftcznę kanalików i obecność starych wynaczynień ery-
trocytów (z ztarnami hemosyderyny).

powierzchnia
wsierdzia lewe-
go przedsionka
była pokryta
solami wapnia.
Pod rozlanymi
ogniskami wap-
nienia wsierdzia
stwierdzono wy-
naczynlone ery-
trocfi, skupiska
limfo-histiocy-
tów, zanikające
włóknamięśnio-
we i proliferują-
cątkankę łączną
(ryc.2). Pod-
wsierdziowe,
drobne naczynia
tętniczewykazy-
wały wapnienie
błon wewnętrz-
nych. W polach
starych wyna-
czyniefi erytro-
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Rl,c, 3. Ognisko zawałowe mięśnia sercowego u psa, a) mart-
rrica skrzepowa, kariorektyczna, b) wapnienie zmian mart-

1000 x

cytów stwierdzano makrofagi wypełnione hemosyde-
ryną. W myoL,uruliLnl? obserwowano rozległe ognisko
martwicy skrzepowej, pozawałowej (ryc. 3). Profil tkan-
ki był niewyrażny, hypereozynochłonlly, a jądra pyk-
notyczne. W polach martwicy obserwowano wynaczy-
nione erytrocyty i drobne nacieki komórek jednojądrzas-
tych z nielicznynli neutrofilatni oraz proliferujape na-
czynia krwiorrośne. Martwicze włókna rnięśniowe ule-
gały wapnieniu, a na obwodzie zmian notowano cechy
proliferacj i tkanki łącznej.

Włókna mięśniowe w martwicy pozawałowej zawie-
rająbazofllne ziamistości, ktore w obrazie mikrosko-
powo-elektronowym prezentuj ą wapn i ej ące mitochon-
dria (8, 9, l 3). W okresie 24 do 48 godzin od uszko-
dzenia pola martwicy infiltrująkomórki zapa7ne , głow-
nie makrofagi i nieliczne neutrofile, które fagocytują
i usuwają martwiczy detritus komórkowy, We wczes-
nycli stadiach maftwicy trudno jest wydzielic ogniska,
a tnartwicze myocyty zawicrają ciemnc. ziarniste masy
wapniejącego kruszyw a. W zawansowanym, pożnyn,l
okresie rozwoju martwicy uwidacznia się przetrwałe
ru sztorł,an i e tkankowe (środm i ąższowe fi broblasty, ko-
lagen, naczynia włosowate i 1iczne makrofagi).

529

Patogeneza zapaleh wsierdzia jest skomplikowana
i nadal niekompletnie wyjaśniona. Ogniskowe uszko-
dzetiapowierzchni śródbłonków nieunac zyniony ch za-
stawek przez toksyny, bakterie czy odkładajape się korn-
pleksy antygen przeciwciało powodLrją zainicjowanie
procesu zapalnego, którego wynikiem jest deponowa-
nie mas włóknjka. U roznych zwterząt często dodatko-
wo współistnteje zakażenie bakteryjne. Bakteriami częs-
to wykrywanymi w takich ogniskach są: Streptococcus
,spp. i E. coli u psów i kotow czy StreptococcLLs spp.
i Erylsipelothrix rhusiopathiae u świń lub Actinomyc,es
pyogene,s u bydła. Czasani wykazywan e zatory bakte-
lyjne u zwieruąt mogą blokować tętnice serca lub ne-
rek i powodowac zawały.

W naszym przypadku wrzodztejące zapalenie wsier-
dzia lewego przedsionka serca było ściśle powiązane
z niewydolnością nerek i rnocznicą.

Stan gąbczasty (status spotlgiostts) wykazano w isto-
cie białej zawierającej zmielinizowane pęczki włókien,
w toreb ce wewnętrznej (c aps tt l a i n t e r n a), w zgor nl ( t h a -
l amu,s), po dw zgórzu (hyp o thal alnus), mości e, j ądrach
podstawy możdżku i rdzeniu przedłużonym.W możdż-
ku wykazano obrzęk warstwy komorek Purkinjego
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i ogniskowe ubytki komórek tej warstwy. W licznych
przekrojach kory czołowej, ciemieniowej, skroniowej
i potylicznej wykazano drobne podoponowe krwinko-
toki, kuliste wybroczyny o średnicy 1-3 mm i marlwicę
ściannaczyń tętniczych (ryc. 6). Wynaczynienia ery-
trocytów występowały rcwnież w jądrach pniamozgu
i kory móżdżku. W polach wynaczynień erytrocytów
były widoczne pojedyncze makrofagi i komorki mikro-
gleju (ryc, 4). Najczęstszym uszkodzeniem istoty sza-
rej były zwyrodnienia komórek nerwowych o typie
ostrego obrzmienia, zwyrodnienia wodniczkowego,
schorzenia cięzkiego i przewlekłego, niekiedy ztowa-
rzyszącą satelitozą glejową. W korze nowej, jalrach
podstawy mózgu i hipokampie mózgu stwierdzono po-
1edyncze lub w skupiskach astrocyty z jasnym, pęche-
rzykowym, obrzękłym j ądrem, odp owiadaj ap e komór-
kom Alzheimera typu II (ryc. 5).

Przeprowadzone badania in vitro, w ktorych badano
wpływ amoniaku na kultury hodowanych astrocytów,
wykazało dwa rodzaje zmian: a) zmiany reaktywne
w postaci proliferacji mitochondriów i gładkiej siateczki
sródplazmatycznej, b) zwyrodnieniowe w postaci aku-
mulacji ciał gęstych i redukcji GFAP. Tkanka mózgo-
wa metabolizuje amoniak dzięki enzymom zawattym
w astrocytach (syntetaza glutaminowa i dehydrogena-
za), Na bazie tych zmian prawdopodobnie z astrocy-
tów protopl azmaty cznych powstaj ą komórki Alzheime-
ra typu II (2,6, 11, 13). Inni autorzy wnioskują zabez-
pośrednim, toksycznym wpływem amoniaku na astro-
cyty protoplazmatyczne (6, 11).

Komórki Alzheimera typu II stwierdza się często
w encefalopatiach wątrobowych u ludzi (7, 10).

Odczyn glejowy jest zależny od czasu trwania pro-
cesu chorobowego, a w naszym przypadku stwierdzo-
no wyraźnie zaznaczony rozplem okołonaczyniowy
ograniczony do istoty białej półkul mozgl i móżdżkll.

Neurologiczny obraz kliniczny mocznicy u ludzi
moze ob ej m ow ac zaburzenta neurasteniczno -p sycho -
tyczne, objawy zbltżonę do zapaleń mózgu, napady
drgawkowe, Naj cięzszą postacią powikłań mózgowych
mocznicy jest śpiączka (10).

Nalezy podkreślić, ze stwierdzone gastroskopowo
zmiany zap alne żołądka o raz s ekcyj ni e prz ew l ekłe, n i e -
zytowe zapalenie żołądka i jelit cienkich u psa mogĘ być
również związane z rozwojem niewydolności nerek.

Podsumowując, przewlekła niewydolność nerek
w konsekwencji prowadziła do rozwoju zapalenia
wsierdzia (endocarditis ulcerosa). W następstwie oder-
wania się fragmentu zakrzepu powstał zator lewej
tętnicy wieńcowej i zawał. Pomimo wtzodziejącego
zap alenia w s ierdzia i wykształc one go o gni ska zaw ało -
wego w myocardium pies nadal żył (w badaniu histo-
patologicznym serca wykazano na obwodzie ogniska
martwiczego nacieki zapalne i proliferuja.ce naczyn:'a
klwiono śne). Analizuj ąc p ato genezę własnego pr zyp ad-
ku trudno jest ustalić pierwotną przyczynęupośledze-
nia funkcji nerek i rozwoju zmian klinicznych o typie
mocznicy (długotrwale podwyzszony mocznik i kreaty-
nina). U psa leczonego z powodu niewydolności nerek

doszło do powikłania zawałem serca i zejścia wśród
objawów niewydolności krązenia i encefalopatii mocz-
nicowej. Przedstawiona historia leczonego psa przezkll-
ku lekarzy weterynarii odzwierciedla podstępny rozwoj
niewydolności nerek. Splot niekorzystnych czynników
przyczynlł się do rozwoju zmian, a mianowicie: istnie-
jag,e zakażenie układu moczowego (8. miesiąc życta),
czterokrotne zabiegi w znieczuleniu ogólnym, wielo-
krotne i długo trwające terapie lekami z gftlpy NSAiD,
uznawane za potencjalnie nefrotoksyczne, kilkakrotne
okresy odwodnien ta organizmu, długotrwałe terapie
antybiotykowe. Bardzo prawdopodobne jest, ze choro-
ba układu moczowego rozpoczęła się, gdy pies zacho-
rował po raz pierwszy w wieku 8 miesięcy i większość
z jego późniejszych problemów zdrowotnych wynika-
ła z okresowychzaostrzeń choroby nerek, stąd objawy
bólow mięśni, przervlekłe i nawracające zapalenia żo-
łajka, okresowe pogorszenie samopoczucia, wymioty
i utrata apetytu. W całokształcie leczenia zwierzęcia
brakło szerokiego i wnikliwego przeanalizowania his-
torii choroby. Przypadek ten jest ciekawy, ponieważ
uczy Wytycznego, wnikliwego i całościowego spojrze-
nia na leczone zwierzęi ukazuje w przebiegu przewlek-
łej niewydolności nerek szerokie spektrum objawów kli-
nicznych i powikłań narządowych,
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