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Rufus to 14-letni wykastrowany kot rasy europejskiej.
Trafił do lekarza weterynarii z niespecyficznymi objawami klinicznymi
po kilku miesiącach postępującej utraty masy ciała, ospałości i braku apetytu.
Pomimo niskiej masy ciała w momencie badania Rufus
był pogodny i dobrze reagował na bodźce. Istotne
nieprawidłowości stwierdzone podczas badania to małe
ruchome wole oraz szmer skurczowy nad koniuszkiem
serca (stopień II/VI) z okresowo występującym rytmem
cwałowym.

Wykonano przesiewowe badanie morfologiczne
i biochemiczne krwi oraz oznaczono stężenie
całkowitej T4 (TT4), aby nie tylko ocenić
prawdopodobieństwo wystąpienia nadczynności
tarczycy, ale także ewentualnie stwierdzić
inną chorobę współwystępującą. W badaniu
morfologicznym hematokryt (Ht) znajdował się
w górnym kwartylu zakresu referencyjnego (40,9%;
zakres ref.: 25–45%), co jest nietypowe u starszego,
chorującego kota. W podobnych przypadkach
częściej stwierdza się niski hematokryt lub
nawet anemię wynikającą z choroby przewlekłej.
Biochemia wykazała nieznaczny wzrost aktywności
aminotransferazy alaninowej i fosfatazy alkalicznej
(odpowiednio 73 iu/l; zakres ref.: 15–45 iu/l i 66 iu/l;
zakres ref.: 15–60 iu/l). TT4 znajdowała się w górnej
połowie zakresu referencyjnego (42,9 nmol/l; zakres
ref.: 15–60 nmol/l).
Choroba o niemal każdej etiologii będzie „chorobą
pozatarczycową”, przejawiającą się w badaniu
biochemicznym supresją stężenia TT4.

Badanie palpacyjne wola.

Objawy były nieswoiste i wtórne do pierwotnej
choroby układowej, która powodowała także brak
apetytu. Do bardziej specyficznych objawów zaliczały
się wole i nieprawidłowości rytmu serca. Pomimo
braku typowych objawów klinicznych nadczynność
tarczycy znalazła się jako pierwsza na liście
rozpoznania różnicowego ze względu na pozostałe
objawy: wole, utratę wagi i nieprawidłowości
stwierdzone podczas osłuchiwania serca.

Podczas badania USG nie stwierdzono nieprawidłowości
wątroby, które mogłyby uzasadniać podwyższoną
aktywność enzymów wątrobowych.

Dlatego stężenie TT4 w górnym przedziale zakresu
referencyjnego nie jest typowe dla chorego kota
i prawdopodobnie wskazuje na to, że w innym
przypadku (gdyby stan kliniczny tego pacjenta był
dobry), stężenie to przekroczyłoby normę. Ze względu
na to, pomimo braku objawów pozwalających
z całkowitą pewnością stwierdzić nadczynność
tarczycy, nadal podejrzewaliśmy przede wszystkim
tę chorobę. Pozostałe objawy przemawiające za tym
rozpoznaniem to:

supresji T3], scyntygrafia), kontrola stwierdzonych
nieprawidłowości za kilka tygodni (w celu oceny,
czy choroba ma charakter postępujący) lub
wykluczenie innej etiologii objawów klinicznych.
W tym przypadku nadal utrzymywały się objawy
pozwalające wykluczyć inną chorobę, która mogłaby
dawać taki obraz kliniczny. Wykonano dodatkowe
badania diagnostyczne – badanie laboratoryjne
oraz USG jamy brzusznej. Nie udało się ustalić
jednolitej etiologii.

• Utrata masy ciała - obserwowana
w >85% przypadków.

Wykonane dwa tygodnie później powtórne badania
stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości
wykazały nieznaczny wzrost aktywności enzymów
wątrobowych. TT4 nadal mieściła się w górnych
granicach normy. Po wykluczeniu innych przyczyn
objawów klinicznych oznaczono stężenie FT4, które
okazało się być podwyższone (45,6 pmol/l; zakres
ref.: 10–40 pmol/l). Wyniki badań klinicznych
i laboratoryjnych przemawiały za nadczynnością
tarczycy. Takie objawy kliniczne wskazują na postać
apatyczną nadczynności tarczycy.

• Wole - stwierdzane w 80–95% przypadków. Inne
możliwe przyczyny tego stanu to nieaktywny
hormonalnie nowotwór tarczycy, inny nowotwór
(np. przytarczyc), powiększenie węzłów chłonnych.
• Szmer sercowy skurczowy i rytm cwałowy
w badaniu osłuchowym serca - objawy stwierdzane
u >50% kotów z nadczynnością tarczycy
z powodu wynikającej z niej wtórnej kardiomiopatii
przerostowej.
• Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
- stwierdzana u ponad 90% kotów z nadczynnością
tarczycy.
• U niemal połowy kotów z nadczynnością tarczycy
stwierdza się hematokryt w górnym zakresie
normy albo lekką erytrocytozę. Ze względu na brak
współistniejącego podwyższonego poziomu
białka i prawidłowe nawodnienie wykluczono
podczas badania klinicznego, że w tym przypadku
przyczyną podwyższonego hematokrytu mogło
być zagęszczenie krwi (hemokoncentracja).
W sytuacji, w której nie udało się potwierdzić
rozpoznania wykryciem podwyższonego stężenia
TT4, mieliśmy do wyboru następujące możliwości:
dodatkowe badania diagnostyczne pozwalające
potwierdzić nadczynność tarczycy (np. oznaczenie
wolnej T4 [FT4], badanie dynamiczne tarczycy [test

Dzięki możliwości elastycznego dawkowania
Felimazole doskonale sprawdza się w przypadkach,
w których ze względu na brak nasilenia objawów
wskazana jest niska dawka początkowa.
Podczas wizyty trzy tygodnie po rozpoczęciu leczenia
stwierdzono ustąpienie wszystkich objawów – Rufus
znów był radosnym, ciekawskim kotem. Stwierdzone
wcześniej zmiany morfologiczne i biochemiczne
unormowały się, a TT4 mieściła się w dolnej połowie
zakresu referencyjnego, co jest zalecane dla kota
leczonego na nadczynność tarczycy. Rufus jest
leczony długoterminowo preparatem Felimazole,
a jego stan kliniczny od dłuższego czasu jest
dobry. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia
produktem Felimazole stan kota jest regularnie
kontrolowany. Sporadycznie (<1/rok) wymagana jest
też modyfikacja dawki.

Postać apatyczna nadczynności tarczycy
Postać apatyczna („utajona”) nadczynności
tarczycy jest stwierdzana w około 10% przypadków.
Zamiast typowych objawów, takich jak polifagia
i nadaktywność, stwierdza się utratę łaknienia
(w skrajnych przypadkach jadłowstręt) i ospałość,
którym zazwyczaj towarzyszy utrata masy ciała.
Wyniki badań i wyniki kliniczno-patologiczne są takie
same jak w przypadku typowej postaci choroby,
jednak w przypadku postaci utajonej – ze względu
na nietypowe objawy – bardzo ważne jest wykluczenie
choroby współwystępującej.

nerek, u których nie występują zaburzenia czynności
tarczycy). Jeśli jednak przypadki zostaną właściwie
dobrane (obraz kliniczny wyraźnie wskazujący
na chorobę, wykluczenie innej etiologii objawów
klinicznych), stężenie FT4 jest cennym narzędziem
diagnostycznym. Po rozpoznaniu nadczynności
tarczycy na podstawie stężenia FT4, przy założeniu,
że pacjent dobrze reaguje na leczenie, jego stan
jest monitorowany na podstawie stężenia TT4.
Standardowo dąży się do tego, aby stężenie TT4
zawierało się w dolnej połowie zakresu referencyjnego.

Wolna T4 jako narzędzie diagnostyczne
Stężenie TT4 mieści się w normie nawet u 10%
wszystkich kotów z nadczynnością tarczycy i
nawet u 40% kotów z łagodną postacią choroby
– choć zazwyczaj będzie to górna połowa zakresu
referencyjnego. Dlatego w przypadkach, w których
objawy kliniczne wskazują na tę chorobę,
a TT4 zawiera się w górnym zakresie normy,
przydatnym parametrem diagnostycznym jest FT4
– jej stężenie jest podwyższone u >90% kotów
z nadczynnością tarczycy, nawet jeśli objawy
choroby nie są nasilone. Podwyższone stężenie
FT4 nie pozwala z całkowitą pewnością stwierdzić
nadczynności tarczycy. Wyniki fałszywie dodatnie
mogą występować też u chorych kotów z zespołem
pozatarczycowym (podwyższone stężenie FT4
stwierdza się nawet u 20% kotów z przewlekłą chorobą

Więcej wskazówek na temat diagnozowania
nadczynności tarczycy znajdziesz
w dokumencie „Rozpoznawanie nadczynności
tarczycy u kotów” opracowanym przez
Dechra Veterinary Products.
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Terapia i dawki opisane w tym dokumencie zostały dobrane przez autorkę na podstawie jej doświadczenia klinicznego.
Obowiązkiem każdego lekarza weterynarii jest sprawdzenie, czy przepisywany lek jest zgodny z lokalnymi przepisami
dotyczącymi leków weterynaryjnych.
Felimazole 2,5 mg tabletki drażowane dla kotów. Felimazole 5 mg tabletki drażowane dla kotów.
1 tabletka Felimazole 2,5 mg zawiera: Substancja czynna: tiamazol 2,5 mg. Substancje pomocnicze: tytanu dwutlenek
(E171) 1,12 mg, erytrozyna (E127) 0,01 mg, metylu parahydroksybenzoesan sodowy (E219) 0,0034 mg.
1 tabletka Felimazole 5 mg zawiera: Substancja czynna: tiamazol 5 mg. Substancje pomocnicze: tytanu dwutlenek
(E171) 0,495 mg, beta karoten (E160a) 0,16 mg.
Postać farmaceutyczna Felimazole 2,5 mg: Tabletki drażowane. Różowe tabletki z powłoką cukrową, obustronnie wypukłe
o średnicy 5,5 mm.
Postać farmaceutyczna Felimazole 5 mg: Tabletki drażowane. Pomarańczowe tabletki z powłoką cukrową, obustronnie
wypukłe o średnicy 5,5 mm.
Docelowe gatunki zwierząt: Koty.
Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt: Do stabilizacji nadczynności tarczycy u kotów
przed operacyjnym usunięciem tarczycy. Do długotrwałego leczenia nadczynności tarczycy u kotów.
Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów cierpiących na chorobę ogólnoustrojową, taką jak pierwotna choroba wątroby
lub cukrzyca. Nie stosować u kotów z objawami choroby autoimmunologicznej. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami białych
krwinek, np. w przypadku neutropenii i limfopenii. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami płytek krwi i z koagulopatiami
(szczególnie małopłytkowością). Nie stosować u kotów z nadwrażliwością na tiamazol lub wypełniacz, glikol polietylenowy.
Nie stosować u zwierząt w ciąży lub karmiących.
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Brak.
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Zwierzęta, które wymagają podania ponad 10 mg dziennie,
należy uważnie monitorować. Stosowanie produktu u kotów z zaburzeniami czynności nerek powinno podlegać ocenie korzyści
i ryzyka przez lekarza weterynarii. Ze względu na wpływ tiamazolu na zmniejszenie szybkości filtracji kłębuszkowej, należy
ściśle monitorować skutki terapii dla czynności nerek, ponieważ może wystąpić pogorszenie choroby podstawowej. Należy
także monitorować parametry hematologiczne z powodu ryzyka leukopenii lub niedokrwistości hemolitycznej. Od zwierzęcia,
u którego w trakcie leczenia nagle wystąpi złe samopoczucie, szczególnie w przypadku pojawienia się gorączki, należy pobrać
krew do rutynowych badań hematologicznych i biochemicznych. Zwierzęta z neutropenią (liczba neutrofili <2,5 x 109/l)
należy leczyć profilaktycznymi lekami przeciwbakteryjnymi oraz zastosować terapię wspomagającą. Ponieważ tiamazol może
powodować zagęszczenie krwi, należy zapewnić kotom stały dostęp do wody pitnej.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Po użyciu należy
umyć ręce. W razie przypadkowego połknięcia, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza i pokazać ulotkę dołączaną
do opakowania lub etykietę. Tiamazol może wywoływać wymioty, ból w nadbrzuszu, ból głowy, gorączkę, ból stawów, świąd
i pancytopenię. Leczenie jest objawowe. Myć ręce w wodzie z mydłem po zetknięciu się z zawartością kuwety, z której korzystają
leczone zwierzęta. Nie pić, nie jeść i nie palić podczas podawania tabletek lub sprzątania w kuwecie. Nie dotykać tego produktu
w przypadku uczulenia na produkty przeciwtarczycowe. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych, takich jak wysypka
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na skórze, obrzęk twarzy, ust lub oczu oraz trudności z oddychaniem, natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza i pokazać
ulotkę dołączaną do opakowania lub etykietę. Nie należy łamać i zgniatać tabletek. Ponieważ podejrzewa się tiamazol
o działanie teratogenne na człowieka, kobiety w wieku rozrodczym oraz kobiety w ciąży powinny zakładać rękawice ochronne
do sprzątania kuwety leczonych kotów. Kobiety w ciąży do podawania produktu powinny zakładać rękawice ochronne.
Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia): Po długotrwałym leczeniu nadczynności tarczycy zgłaszano
reakcje niepożądane. W wielu przypadkach objawy mogą być łagodne i przemijające i nie powinny być powodem
do zaniechania leczenia. Poważniejsze działania niepożądane są przeważnie odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Działania
niepożądane występują rzadko. Do najczęstszych zgłaszanych klinicznych działań niepożądanych można zaliczyć wymioty,
brak apetytu/jadłowstręt, letarg, silny świąd i otarcia skóry na głowie i szyi, krwawienie i żółtaczka powiązana z hepatopatią
oraz zaburzenia hematologiczne (eozynofilia, limfocytoza, neutropenia, limfopenia, nieznaczna leukopenia, agranulocytoza,
małopłytkowość lub anemia hemolityczna). Te skutki uboczne ustępują w ciągu 7-45 dni od momentu zakończenia terapii
tiamazolem. Do możliwych immunologicznych działań niepożądanych można zaliczyć niedokrwistość, z rzadkimi działaniami
niepożądanymi, takimi jak małopłytkowość i przeciwciała przeciwjądrowe w surowicy oraz bardzo rzadko limfadenopatia.
Leczenie należy natychmiast przerwać i rozważyć alternatywną terapię po odpowiednim okresie powrotu do zdrowia.
Po długotrwałym leczeniu gryzoni tiamazolem, wykazano u nich większe ryzyko wystąpienia neoplazji w tarczycy, ale nie ma
dostępnych danych u kotów.
Dawkowanie i droga(i) podawania: Wyłącznie podanie doustne. W celu stabilizacji nadczynności tarczycy u kotów przed
operacyjnym wycięciem tarczycy oraz w przypadku długotrwałego leczenia nadczynności tarczycy u kotów, zalecana dawka
początkowa wynosi 5 mg dziennie. Jeżeli jest to możliwe, całkowitą dawkę dzienną należy podzielić na dwie części i podawać
rano i wieczorem. Nie należy dzielić tabletek. Jeżeli z przyczyn przestrzegania zaleceń preferowane jest dawkowanie raz
na dobę i podawanie tabletki 5 mg, jest to dopuszczalne, chociaż tabletka 2,5 mg podawana dwa razy dziennie może okazać
się skuteczniejsza w okresie krótkoterminowym. Tabletka 5 mg jest odpowiednia w przypadku kotów wymagających większych
dawek. Przed rozpoczęciem leczenia oraz po upływie 3 tygodni, 6 tygodni, 10 tygodni, 20 tygodni, a następnie co 3 miesiące
należy sprawdzić hematologię, biochemię oraz całkowitą ilość T4 w surowicy. W każdym z zalecanych okresów monitorowania,
dawkę należy powoli zwiększać zgodnie z całkowitą ilością T4 oraz kliniczną reakcją na leczenie. Dawkę należy zwiększać
o 2,5 mg, a celem powinno być osiągnięcie możliwie najmniejszej dawki. Zwierzęta, które wymagają podania ponad 10 mg
dziennie należy uważnie monitorować. Dawka nie powinna przekraczać 20 mg/dziennie. W przypadku długotrwałego leczenia
nadczynności tarczycy, zwierzę powinno być leczone przez całe życie.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandia.
Numer(-y) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2817/18 (Felimazole 2,5 mg), 2818/18 (Felimazole 5 mg) wydane
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Kod ATCvet: QH03BB02.
Wydawane z przepisu lekarza – Rp.
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