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Program áttekintés 
Hour Room 1 Room 2 

8.15-8.30 
Opening and Welcome 

G. van Loon 
  

8.30-9.15 
How to deal with post-operative 

ileus: the human perspective 
G. Boeckxstaens 

  

9.15-10.00 
How to deal with post-operative 

ileus: the equine perspective 
T. Mair 

  

Coffee break 

10.30-11.30 Abstract session Abstract session 

11.30-12.15 
Arrhythmias and airway disease 

in the performance horse 
V. Reef 

The equine microbiome 
C. Proudman 

Lunch break 

13.30-15.00 
Panel discussion GI-disorders 

T. Mair, C. Proudman, T. van 
Bergen 

Panel discussion on Cardiology 
A. Decloedt, V. Reef, G. van Loon 

Coffee break 

15.30-17.00 Annual General Meeting 

Resident Training: How to assess 
chance for post-op survival after 

colic surgery in your patient 
C. Proudman 

Hour Room 1 Room 2 

9.00-9.45 
Biosecurity in equine practice 

(sponsored by MSD) 
J. Slater 

Abstract session 

9.45-10.30 
Acute kidney injury in horses 

H. Schott 
Abstract session 

Coffee break 

11.00-11.45 

Return to performance after 
upper airway surgery and 
causes of surgical 'failure' 

S. Barakzai 

Infosession for supervisors on 
the ECEIM exam 

G. van Galen, V. Duggan, I. Durie 

11.45-12.45 Abstract session Abstract session 

Lunch break 

14.00-14.45 

Therapeutics for endocrine 
disorders (sponsored by 

Boehringer) 
A. Durham 

Advances on equine sarcoids 
M. Haspeslagh 

14.45-15.30 
Chronic kidney disease 

H. Schott 

Resident meeting (Exam and 
E&C committee) 

G. van Galen, V. Duggan, I. 
Durie , T. Laan, T. Picavet, D. De 

Clercq 

Coffee break 

16.15-16:30 
MSD abstract presentation 

S. van de Zande 
  

16.30-17.15 
ECEIM consensus statement on 

EMS 
A. Durham 

  

17.15-17.30 
Closing ceremony and awards 
R. Van den Hoven/G. van Loon 

  



H. Schott DVM, PHD, DACVIM 

Heveny vesekárosodás(AKI) 
 
Mi a leggyakoribb ok? 

 nem vesszük észre a szubklinikai vesekárosodást (nagy tartalék kapacitás) 

 AKI más betegség szövődménye 

Diagnosztika 

 infúzió adása után: sűrűség, Na ürítés nem segít 

 glomerularis és tubularis működés zavar:  

  pigmenturia 

  proteinuria 

  glükózuria 

  GGT/kreatinin arány 

  üledék: vesehenger 

  

 

kötőhártya előesés- 
rossz prognózis 
(+metabolikus 
encephalopathia) 



AKI                   ARF (heveny veseelégtelenség)  

AKI: 50% -kal nő az alap kreatinin érték 

ARF: sokszoros kreatinin és arányaiban kevésbé növekvő karbamid 

 változások a szérum elektrolit értékekben 

 oliguria                            vizelet nem /kevéssé koncentrált  

AKI + állatorvos = ARF             CKD (krónikus)  (AKI sikeres kezelés                       10% CRF)  

 nem vesszük észre – a vese hipoperfúzióját nem szüntetjük meg 

 gyógyszerek (NSAID, aminoglikozidok) 

 



ARF 

 

túl szép vese = heveny 
veseelégtelenség 



Corticomedullaris junkció területén 
hyperechogén – jelentősége? NSAID 
használat? Folyamatban lévő 
vesekárosodás 



Vesemedence homok/kő 

Medullaris echogenitás növekedés: 
Renalis papilláris nekrózis (NSAID +  dehidráció) 
és a papillák mineralizációja 
 

nephrolitok 



H. Schott DVM, PHD, DACVIM 

Krónikus vesebetegség (CKD) 

Akkor kéne észrevenni, amikor még hatékonyan lehet segíteni – pregresszió lassítása 

• Okok: 
• veleszületett 

• glomerulonephritis (proteinuria+/- mikroszkopikus hematuria) – nagyon ritka – immun 
medeiált 

• tubulointerstitialis betegség 

• heveny tubularis nephrosis, nephrolitiahsis (papillaris nekrózis), pyelonephritis 

• AKI után hónapokkal, évekkel 

• veseelégtelenség: ezt látja az állatorvos leggyakrabban 

• heveny fázis a krónikus elváltozáson 

 

 

 

 

 

 



CKD 

• Tünetek 
• fogyás 

• kis ödéma a két mellső végtag között 

• fogkő 

• enyhe PU/PD 

• enyhe hypertenzió 

• Labordiagnosztika  
• fehérje/kreatinin > 1 mg/dl – nem jó jel 

• karbamid/ kreatinin (Cr<200 µmol/l- jó jel) 

• kalcium/foszfor 

• karbamid/kreatinin= 10-15:1 mg/dl – diéta  

 

 

SDMA: „screening” teszt – korai CKD 
        a vesefunkció értékelése (nem a károsodás 
jelzésére) 
<14 µg/dl 
nincs elég adat - tervezett vizsgálat 

szimmetrikus dimetil-arginin 
(SDMA) 

biomarker, ami csak a vesén 
keresztül ürül és korai stádiumban is 

kimutatja a vesefunkció 
csökkenését 

 proteinlebomlás terméke 
koncentrációja nagymértékben függ 

a glomerularis filtrációs rátától, de 
nem függ egyéb extrarenalis 

faktoroktól 



Prof. C. Proudman PhD 

A ló-mikrobiom 
 

•  tenyésztés: anaerob miatt nem teljes 

• molekularis genetika 

• metabolit profilozás: baktériumból származó metabolitok mérése 
„testfolyadékokban” 

 



Hippokratész: (i. e. 460 – i. e. 375): “A táplálékod legyen az 
orvosságod, és az orvosságod a táplálékod legyen.” 



AB indukált 

IBD 



Ló mikrobiom 

• Mikrobiom: hatalmas diverzitás  

• Egyed hatás:  
• egyed mikrobiom, mint ujjlenyomat (mikrobiom ujjlenyomat, metabolom ujjlenyomat) 

• időben stabil 

• populáció függő 

• Vizsgálatok  
• colitis: nem egy patogén műve, hanem dysbiosis (Costa et al, 2012) 

• fűbetegség: súlyos dysbiosis, a mikrobiális populáció diverzitásának jelentős 
csökkenése, vizelet metabolikus ujjlenyomat jellemző – ante mortem diagnosztikai 
módszer (Leng et al, 2018) 

• jelenleg terápiás modifikáció alátámasztása nehéz 

 

 



Kardiológia 

• D. De Clercq, A. Decloedt, 
J. Keen, C. Marr, V. Reef, C. 
Schwarzwald, G. van Loon, 
L. Young 



Szívsebészet 

• fokális pitvari tachycardia 

• 3D elektro-anatómiai feltérképezés (katéter) 

• abláció a v. jugularison keresztül 



EKG olvasó est 



EKG olvasó est 



EKG olvasó est 



Köszönöm a figyelmet! 


