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Rena! insufficiency and seconda]y hy,perparcthyloidism in a cat
Summary

Renal insufficiency was diagnosed in an 11-year-old European neutered cat with clinical ymptoms of upper
and lower respiratory disease. Despite initiating the proper treatment during 7 months, chronic renal insuffi-
ciency and uremia deve|oped. The clinical status and the results of Iaboratory tests varied. In spite of worsening
morpho|ogical parameters and the cat's poor condition, it demo,nstrated moderate activity and a rnild appetite.

During autopsy and in histological examination dystrophic and metastatic calcification of vaiious organs
(kidney, heart, lungs, CNS, large blood vessels, etc.) was identified. In microscoPic examination diffusive
hypertrophy of parathyroid's cells was diagnosed.

Taking information from anamnesis, a clinical and laboratory examination, the autopsy and histopatho-
logical results, we stated that chronic renal insufficiency and uremia were caused by a disordered synthesis of
1.25-dihydroksycho|,ecalciferol and decreased intestinal calcium absorption. This ted to the stimulation of
Parathyroid glands and the release of parathormon into circulation. Chronic renal insufficiency was the cause
of secondary hyperparathyridism, which |ed to the calci,fication of the tissues of internal organs in the cat.
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Niewydolnością określamy stan upośledzenia czyn-
ności narządu, gruczołu lub układu, kiedy nie jest on
w stanie pełnić normalnych czynności (3), Wystąpie-
nie niewydolności nerek jest przyczyną zaburzenia
funkcj i wydalniczej i utrzymania stałości środowiska
wewnętrzn e go. P rzy czynami powstania i rozwoj u ni e -
wydolności nerek mog ąbyó zarówno czynniki pocho-
dzęnta nerkowego, jak i pozanerkowego (4, 5,7).
W następstwie postępującego i trwałego uszkodzenia
nefronów dochodzi do rozwoju zespołu objawów kli-
ntcznych określanych mocznicą (6, 8). Jednym z za-
bwzęń towarzyszącym przewlekłej niewydolności ne-
rek jest upośledzenie powstawania w nerkach 1,25
dwuhydroksycholekalcyferolu pr ow adzącego do ob-
niżenia absorpcji jelitowej wapnia i spadku jego po-
ziomu w surowicy krwi, co jest czynnikiem stymula-
cyjnym dla gruczofu przytarczycznęgo do wzmożonej
produkcj i parathormonu (2, 9 - I I). Nieodwracalny cha-
rakter i przewlekĘ przebieg niewydolności nerek moze
prowadzić do wystąpienia wtórnej nadczynności przy -
tarczyc (I).

0pis przypadku

U kota europejskiego, kocula, kastrata, w wieku 1l lat,
skierowanego pod koniec paździemlka 2001 roku do Am-
bulatorium Kliniki Chorób Wewnętrznych stwierdzono
objawy zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zasto sowano leczenie antybiotykowe (gentamy cyna) z pr e -
paratem przeciwzapalnym (Opticoftenol S) oraz prepara-
tami wspomagajapymi. Stan kliniczny kocura uległ popra-
wie. Oznaczone podczas 7ęczenia stęzenia mocznika i kre-
atyniny w surowicy klwi prawie dwukrotnie przekaczaĘ
wartości referencyjne dla tych parametrów (l9,5 mmol/l
i 420,0 pmol/l). Zastosowano leczenie z lżyciem pĘnów
infuzyjnych §aCl z ghlkoząl : l, PWE, gltlkoza 5%) i pre-
paratów wspomagaj ących (Catosal, Cocarboxylasa, Com-
bivit, Vitaminum B complex z wyciągiem wątrobowym,
Vitasol C). Diurezę wymuszano preparatem Furosemid
i osłonowo podawano Albipen LA. Dobry stan kliniczny
zwierzęcia potwierdziĘ wyniki badań kontrolnych krwi.
Pod koniec listopada ponownie wystapiĘ zablrzenia o cha-
rakterze zapalenia ze strony narządll oddechowego wyma-
gające antybioĘkoterapii (Baytril ż,5%). Wykonane na po-
czątku grudnia badania krwi ujawniły wzrost stęzenia
wskaźników profilu nerkowego (mocznik 42,0 mmoll|
kreatynina B86,0 pmol/l). Zastosowano trwające wiele ty-
godni czynności terapeutyczne, podobne jak w pierwszej
fazięleczenia. Kot otrzymywał codziennie 250 mlpłynów
we wlewie dozylnym, póżniej podskórnym oraz zamiennie
preparaty wspomagające i witaminowe oraz kokarboksy-
lazę i Furosemid (mocznik 36,0 mmol/l, kreatynina 546,0
pmol/l). W połowie stycznia 2002 r. pojawiĘ się krótko-
trwale zaburzenta ze strony przewodu pokatmowego, ma-
nifestujące się spadkiem apetytu i wymiotami,przy ltrzy-
mujących się na niezmienionych poziomach mocznika



i kreatyniny. Ponowny wzrost stęzenia mocznika (42,0
mmol/l) i kreatyniny (5B9,0 pmol/l) odnotowano w drugiej
połowie lutego, a badania morfologiczne wykazały postę-
pujące obnizanie się wartości hemoglobiny (2,9 mmol/l)
i hematokrytu (0,17 lll). Liczba leukocytów mieściła się
w zakresie referencyjnym (I2,9 G/l). Kot utrzymywał
umiarkowaną aktyr,vność, masę ctała i apetyt, jednak ak-
ceptował tylko diety domowe.

W połowie i pod koniec marca ż002 r. ponownie zaob-
serwowano zabtlrzeniaze strony drog oddechowych, które
ustępowaĘ po zastosowaniu preparatu Ancesol. W tym
czasie doszło do powtórnego obnizenia stęzenia mocznika
do 36,0 mmol/l i kreatyniny do 555,0 pmol/lw surowicy
ktwi. Wykonane w połowie kwietnia badanie krwi wyka-
zało dalsze, choć nieznaczne pogorszenie parametrów he-
matologicznych ze wzrostem leukocytów do wartości
20,0 Gll. Stwierdzono takze prawidłowe wartości referen-
cyjne dla większości parametrów biochemicznych orazpod-
wyzs zony poziom amylazy trzustkowej (23 8 4,0 U l\. Z p o -

czątkiem maja wystapiły u kota obrzęki opuszek palcowych
obu kończyn piersiowych z następowym tworzeniem się
przetok. Zastosowana kuracja (Shotapen, woda utleniona,
Rivanol, Solgent) doprowadziły do szybkiego wygojenia
tych zmian. Od połowy maja kondycja kota ulegała wyraź-
nemu pogolszeniu, a jego aktywność obntżyła się. Wyko-
nane pod koniec maja ostatnie badania klwi wykazały dal-
sze pogorszenie wyników laboratoryjnych (RBC: 2,46TlI,
IJb 2,4 mmol/l, Ht: 0,1 1 Vl, WBC 2ż,5 Glll). odnotowano
kolejny spadek stęzenia mocznika (37,B mmol/l) i kreaty-
niny (474,0 pmol/l), atakże amyl,azy (1960,0 U/1) i białka
całkowitego (56,0 g/l). Podwyzszeniu uległ poziom wap-
nia (3,3 mrnol/l) i fosforu (4,36 mmol/l) w surowicy krwi.
Dodatkowo ozrIaczano poziom PTH, który prawie cztero-
krotnie przekraczał zakres referencyjny (269 pglml).
W ostatnim badaniu moczu odnotowano niski cięzar właś-
ciwy 1,012 oraz obecność białka. Podczas badania klinicz-
nego przeprowadzonego w ostatnich dniach maja żOOż r.
stwierdzono objawy rozpoczynalącego się rł,odobrzusza.
Prze gla.dowe b adanie radio lo giczn e uj awniło także po czą-
tek wodopiersia oraz zmniejszenie powietrzności płuc, co
tłllmaczyło klinicznie stwierdzoną duszność i silne osła-
bienie kota. Na podstawie oceny stanu klinicznego i anali-
zy prowadzonego od 7 miesięcy Ieczenia zasugerowano
właścicielowi konieczność eutanazj i zwierzęcia, na którą
nie wyraziŁ on zgody. Zgonkotanastąpił tego samego dnia.

Badania morfologiczne krwi wykonywano analizatorem
hematologicznym ABC - Vet, do badań biochemicznych
surowicy krwi zastosowano aparaty Point 180 i Kodak
Ektachem DT 60. Poziom PTHoznaczono w krwi zylnej,
pobranej do probówki z EDTA testem immunoenzymatycz-
nym Immulite - Intact PTH.

Podezas badania sekcyjnego do badań histopatologicz-
nych pobrano narzaly wewnętrzne (nerki, tarczyce, przy-
tarczycę, płuca, wycinki ośrodkowego układu nerwowego

- wg schematu badań neuropatologicznych) oraz tętnice
(aońę, płucna, szyjnąwśpólną nerkowąi krezkowa). Spo-
rządzone preparaty histopatologiczne barwiono metodami
H-E i Sudanem III.

Wyniki badania sekcyinego i histopatologicznego

Stan utrzymania kota był mierny, a zwierzęwychu-
dzone. W jamach opfucnowych stwierdzono obecność
pĘnu przes ączynowe go barwy słomkowozohej w ilo ś -

ci 15 ml, worku osierdziowym 5 ml i jamie brnlsznej
190 ml. PĘn przesączynory w jamie brntsznej mtń
konsystencj ę galarety. Mięśnie międzyżebrowe byĘ
zw apniałe. Opłucna ś c i enna był a zgrubiaŁa. b arwy s za-
robiałej, opłucna płucna matowa, nierówna, pomarsz-
czol:ta. W obrazie makroskopowym tkanka pŁucnabyŁa
stwardniała, szarobińa o gąbczastej strukfurze i od-
powiadała obrazowi płuca pumeksowęEo. Z po-
wierzchni przekroju płuc i oskrzeli wydostawał się
surowiczo-krwisty, pienisty pĘn. Oba płaĘ tarczycy
ni e byĘ zmi eni one, pr z;ytar c zy c e nie znaczni e p owi ęk-
szone (4 x 2 mm). Serce o cechach rozstrzęni prawo-
komorowej. Tętnice (główna, ph.rcna, szyjna wspól-
na, nerkowe, krezkowe) byłybanły szarobtaŁej, szfi-
ne, kruche. Błona śluzowa żołądka nieznacznię prze -
krwi ona na szczy tach fa ł do w. S c i ana żołądka na pr zę -
kroju byŁa szara wskutek wapnienia wewnętrznej
i środkowej warstwy błony śluzowej. Jelita cienkie
i grube niezmienione. Wątroba barwy brunatnozóhej
konsystencji jędrnej. Obie nerki pomniejszone, twar-
de barwy szarej. Powierzchnia korowa nerek, nierów-
na, drobnoziamista, trzeszcząca. Stosunek warstwy
korowej do rdzennej w obu nerkach niewłaściwy.
Zmiany w nerkach odpowiadaĘ marskości narządu
z silnym wapnieniem miĘszu. Miedniczki nerkowę
poszerzone. Sledziona niezmieniona.

,.:

Ryc. 1. Przerost komórek
miąższu przythrczyc kota eu-
ropejskiego, w wieku 11 lat -
H-E, pow. 100 x

Ryc. 2. Masywne wapnienie
warstw korowej i rdzennej ne-
rek kota europejskiego - H-E,
pow. 100 x

Ryc. 3. Kłębek Malpighiego
kota; a - wapnienie torebki
Bowmana - H-E, pow. 400 x

Ryc.4. Wapnienie ścian kana-
lików nerkowych kota - H-E,
pow.200 x



Ryc. 5. Ogniska wapnienia z|oka- Ryc. ó. \ilapnienie ściany tętniczki Ryc. 7. Ognisko wapnienia kory
lizowane w błonie środkowej i we- płucnej kota - H-E, pow. 200 x czołowej mózgu kota - H-E, pow.
wnętrznej ściany aorty kota - 200 x
H-E, pow. 200 x

W obrazie mikroskopowym przytatczyc wykazano
rczlany przerost komórek miĘszu (ryc. 1). Rozległe
wapnienie nerek doty czyło warstwy korowej i r dzen-
nej (ryc, 2). Zmiany zwapnieniowe dotyczyły błon
podstawnych kanalików, torebek Bowmana i komo-
rek nabłonka, które ulegĘ martwicy (ryc. 3, 4). W tkan-
ce śródmiąższowej nerek dodatkowo wokół ognisk
wapnienia widoczne byĘ nacieki zapalne zldziałem
limfo-, histio- i plazmoc7Ąów. W wycinkach tętnic aorty
(ryc. 5), tętnic nerkowych i krezki stwierdzono wap-
nienie błony środkowej i wewnętrznej. W barwieniu
Sudanem III nie wykazano złogów cholesterolu. Mi-
kroskopowo w płucach stwierdzono wapnienie prze-
grodek międzypęcherzykowych, ogniskowe ubytki
ściany z twotzęniem się drobnych ognisk rozedmy,
wapnienie tkanki chrzęstnej oskrzeli i oskrzelikow otaz
ściannaczyń płucnych (ryc, 6). W wycinkach mózgu
wykazano wapnienie dużych tętnic opon miękkich
iltcznę ogniska wapnienia kory czołowej i ciemienio-
wej mózgu (ryc.]). W świetle obkurczonych pęche-
rzyków tarczycy stwierdzono nlęznaczne ilości kolo-
idu. W miĘszlt tarczycy obserwowano pojedyncze,
duze torbiele wypełnione materi ałem przypominaj ą-
cym ctała skrobiowat e (corp or a amyl ac ea). Stwierdzo-
ne zmiany w tarczycy kota wskazująna procesy inwo-
lucji i zaniku miĘszu.

podsumowanie

powstania
wtórnej, ner-
kowej nad-
czynności
przytarczyc.
Prawdopo-
dobnie do-
datkowopro-
ces ten był
pow|ąZany
z zaburzę-
niami meta-
bolicznymi
nerek i nie-

doborem metabolifu witaminy D^ (I,25 dwuhydrok-
sycholekalcyferol), którego efekteń był spadek absorp-
cji wapnia. Obnizone stęzenie wapnia w surowicy krwi
działało stymulująco na wzrost osoczowego PTH.
Efektem tego procesu była stopniowa demineraliza-
cja kości i podniesienie poziomu jonów wapnia w su-
rowicy krwi (3,3 mmo1/1). Nadmiar jonów fosforano-
lvych (zkarmy i uwolniony z kości) powiększał pulę
do wydalenia tego pierwiastka zmoczem. W efekcie
nastąpił wzrost iloczynu stęzeń P i Ca w nefronie i od-
kładanie się fosforanów wapnia w tkankach natządow,
w tym w nerkach, a w konsekwencji zmniej szentęItcz-
by czynnych nefronów i wtórne pogłębianie się nie-
wydolności nerek. Zabwzęnia stałości środowiska
wewnętrznego, postępująca niewydolność nerek
i mo c znic a stw ar zała zagr ożenie Ę cia kota, a tylko do -
bra wspołpr acalękarua z właściciel em zwierzęcia, j ego
codzienne wtzfi pozwoliły ltrzyrnać kota w zado-
walającej formie przez wiele tygodni, chociaż jlż na
początku kuracji stan kota rokował niepomyślnie.
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