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Smokey to 10-letnia kastrowana kotka rasy europejskiej, która trafiła
do lekarza weterynarii z powodu nawracającego gromadzenia się płynu
w jamie opłucnej oraz wynikających z tego duszności. Podejrzewano,
że są one objawem zastoinowej niewydolności serca, która została
rozpoznana kilka miesięcy wcześniej. Pacjentka była leczona diuretykami,
inhibitorami konwertazy angiotensyny oraz aspiryną. Pomimo terapii
łączonej w jamie opłucnej nadal często gromadził się płyn, co wpływało
na jakość życia Smokey.
W badaniu klinicznym Smokey zaobserwowano
łagodne do umiarkowanego przyspieszenie oddechu
i oraz jego spłycenie. Podczas osłuchiwania płuc
stwierdzono stłumione szmery po stronie brzusznej,
zarówno w przypadku prawego, jak i lewego płuca,
co silnie przemawiało za gromadzeniem się płynu
w jamie opłucnej. Stwierdzono umiarkowaną
tachykardię, szmer skurczowy w okolicy mostka
(stopień III/VI) oraz rytm cwałowy. Wykryto również
duże (12–15 mm średnicy) wole ruchome przy badaniu
palpacyjnym, sięgające w głąb otworu dogłowowego

Umiarkowana objętość płynu w jamie opłucnej.

klatki piersiowej.

USG klatki piersiowej potwierdziło obecność
umiarkowanej ilości płynu w opłucnej; dokonano
nakłucia klatki piersiowej (torakocenteza)
i odprowadzono 95 ml mlecznego płynu. Analiza
potwierdziła przewlekłe chłonkopiersie.
Badanie echo serca wykazało kardiomiopatię
przerostową (umiarkowaną do poważnej),
poważną dysfunkcję rozkurczową oraz obustronne
powiększenie przedsionków. Kardiomiopatia
przerostowa może być pierwotna lub wtórna
np. do nadczynności tarczycy, nadciśnienia czy

akromegalii. Stopień
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nadczynność tarczycy.
Przed ustaleniem odpowiedniej terapii wykonano
badanie morfologiczne i biochemiczne krwi,
które wykazały umiarkowany wzrost aktywności
aminotransferazy alaninowej i nieznaczny wzrost
aktywności fosfatazy alkalicznej (odpowiednio
134 iu/l; zakres ref.: 15–45 iu/l i 62 iu/l; zakres
ref.: 15–60 iu/l), podobnie jak u >90% kotów
z nadczynnością tarczycy. Badanie wykazało też
nieznacznie podwyższony mocznik i niską kreatyninę
(odpowiednio 13,5 mmol/l; zakres ref.:
6,5–10,5 mmol/l i 99 µmol/l; zakres ref.:
133–175 µmol/l) – prawdopodobnie wskazujące
na azotemię przednerkową, choć ze względu na
wcześniejsze podanie diuretyku nie można było
precyzyjnie ocenić zdolności do zagęszczania
moczu. Stwierdzono też nieznaczną hiperfosfatemię
(1,78 mmol/l; zakres ref.: 0,95–1,55 mmol/l), która
zdarza się u zwierząt z nadczynnością tarczycy
(obserwowana w około jednej trzeciej przypadków;
podejrzewa się, że jest objawem wtórnym
zmienionego metabolizmu kości przy nadczynności
tarczycy). Może ona jednak także być objawem
utajonej przewlekłej choroby nerek.

U Smokey stwierdzono:

Ponowna ocena stanu zwierzęcia po trzech

• nawracające chłonkopiersie,
• kardiomiopatię przerostową,
• niekontrolowaną nadczynność tarczycy.

tygodniach leczenia wykazała dalszą poprawę stanu

W tym przypadku najważniejsza była kontrola
nadczynności tarczycy. Bez skutecznego leczenia
tej choroby nie udałoby nam się osiągnąć dobrych
efektów leczenia zastoinowej niewydolności serca
oraz powiązanego z nią nawracającego gromadzenia
się płynu w jamie opłucnej.

na tym etapie powtórne badania krwi - morfologiczne

zdrowia i zadowalający przyrost wagi, co potwierdziło
skuteczną kontrolę nadczynności tarczycy. Wykonane
i biochemiczne - wykazały umiarkowaną azotemię
(mocznik: 25,3 mmol/l, kreatynina: 357 µmol/l).
Stężenie TT4 wskazywało na niedoczynność tarczycy
(<12,9 nmol/l). Równoległe leczenie diuretykami
wykluczyło możliwość wykonania badania ciężaru
właściwego moczu, które pozwoliłoby potwierdzić
lub wykluczyć azotemię przednerkową. Stwierdzono
jednak, że przyczyny azotemii są prawdopodobnie
złożone – właściwa kontrola nadczynności tarczycy
pozwoliła wykryć chorobę nerek (postać nerkowa),
a nasilona terapia diuretykami spowodowała
odwodnienie podkliniczne (postać przednerkowa).
Za sprawą tych ustaleń dodano do listy chorób
Smokey także przewlekłą chorobę nerek.
Jeśli nadczynność tarczycy jest leczona,
akceptowalna jest nieznaczna niedoczynność
(TT4 10–15 nmol/l) w wynikach badań
biochemicznych – pod warunkiem braku azotemii
i klinicznych objawów niedoczynności tarczycy.
Jednakże w żadnym z tych przypadków nie jest
wskazane nadmierne zahamowanie działania
tarczycy – dlatego zalecono obniżenie dawki
Felimazole.
Naprzemienna dawka dzienna Felimazole
w wysokości 2,5 mg raz dziennie i 2,5 mg dwa razy
dziennie okazała się idealna! Stan kliniczny pacjentki

Echo serca wykazało poważną kardiomiopatię przerostową.

był dobry, osiągnięto eutyreozę (TT4 – 18,4 nmol/l).
Utrzymała się umiarkowana azotemia, choć

W celu leczenia nadczynności tarczycy przepisano
Felimazole w dawce 2,5 mg PO dwa razy dziennie.
Dokonano też dalszych modyfikacji protokołu
leczenia pod kątem zastoinowej niewydolności
serca (zwiększona dawka diuretyku, dalsze leczenie
przeciwzakrzepowe, wprowadzenie inodylatora), aby
ograniczyć ryzyko nawracających objawów w okresie
ustabilizowania nadczynności tarczycy.

wyniki badania biochemicznego były nieco lepsze

W ciągu pierwszych dziesięciu dni leczenia stan
Smokey znacznie się poprawił. W badaniu klinicznym
stwierdzono normalny oddech, bez tachykardii i rytmu
cwałowego. Badanie USG nie wykazało obecności
płynu w jamie opłucnej.

2,5 mg rano i 1,25 mg po południu) powinno ułatwić

(mocznik: 20,5 mmol/l, kreatynina: 207 µmol/l).
Właśnie w takich sytuacjach zalecamy stosowanie
tabletek Felimazole 1,25 mg. Choć wykazano, że
naprzemienne podawanie różnych dawek dziennych
pozwoliło osiągnąć stan eutyreozy potwierdzonej
badaniem klinicznym i biochemicznym, to podawanie
codziennie tej samej dawki (np. w tym przypadku
bardziej jednolite podejście do hamowania czynności
gruczołu tarczycy, a co za tym idzie – bardziej
skuteczną kontrolę przebiegu choroby.

W przypadku stabilnej azotemii celem leczenia
nadczynności tarczycy powinno być głównie
obniżenie stężenia TT4 tak, aby mieściło się ono w
dolnym poziomie normy, oraz odpowiednie leczenie
przewlekłej choroby nerek. Choć nieskuteczne
leczenie nadczynności tarczycy może doprowadzić
do pozornego złagodzenia azotemii, może też
przyczynić się do postępowania z czasem przewlekłej
choroby nerek – byłoby to spowodowane zwiększeniem
współczynnika przesączania kłębuszkowego
wynikającego z nadczynności tarczycy.
Po ustabilizowaniu funkcji hormonalnej tarczycy
i zastoinowej niewydolności serca mogliśmy
prawidłowo ocenić stadium przewlekłej choroby
nerek u Smokey. Poziom kreatyniny w osoczu został
oznaczony kilka razy – za każdym razem jej wartość
wskazywała na 2. stadium PChN wg klasyfikacji IRIS
(kreatynina: 140–249 µmol/l). Za pomocą klasyfikacji
IRIS dokładnie ustalono stadium przewlekłej choroby
nerek (uwzględniając też nadciśnienie oraz białkomocz)
i rozpoczęto leczenie. Jak przypuszczano, badanie
echo serca wykazało postęp pierwotnej kardiomiopatii
przerostowej w ciągu następnych miesięcy. Jednak
dzięki precyzyjnej kontroli nadczynności tarczycy
przy pomocy Felimazole i odpowiedniego leczenia
zastoinowej niewydolności serca udało nam się przez
dłuższy czas zapobiegać gromadzeniu się płynu

w jamie opłucnej – dzięki temu Smokey mogła żyć
jak każdy inny kot bez konieczności powtarzania
nakłuć klatki piersiowej.

Więcej wskazówek na temat leczenia
nadczynności tarczycy przy użyciu Felimazole
znajdziesz w dokumencie „Felimazole –
schemat leczenia pacjenta i monitorowania
jego stanu” opracowanym przez Dechra
Veterinary Products. Zawiera on również
informacje o leczeniu kotów z nadczynnością
tarczycy i współwystępującą przewlekłą
chorobą nerek.

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.
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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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