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A case of Addisons disease in a cat
Summary
A nine year-old intact tomcat was admitted into the Clinic for Small Animals because of adipsia and oliguria,
which had been persisting for several weeks. A few weeks earlier the cat was treated for a complicated
skin wound. Nothing but moderate dehydratation was discovered in clinical examination. For a more detailed
examination of the animals status, blood and urine were collected for a basic check-up. All parameters were
within reference values apart from mild hyponatremia. A non-specific course of the disease and blood check
results aroused suspicion of feline hypoadrenocorticism (Addisons disease). ACTH stimulation test was
conducted. It revealed a failure to respond to exogenous ACTH administration, thus confirminh the initial
diagnosis. An X-ray of the thorax and ultrasonography of the abdomen displayed no pathological alterations.
Antibiotics and a temporary subcutaneous fluid therapy with 0.9% saline were implemented so as to restore
proper hydration and electrolyte balance. Then a chronic therapy with prednisone (Encorton 5 mg) at a dose
of 0.5 mg/kg body weight and fludrocortisone (Cortineff 0.1 mg) 0.05 mg/animal was applied. Over 16 months
have passed since the primary diagnosis was made. During that time the health status of the cat has remained
satisfactory apart from a temporary deterioration due to the appearance of a strong stressing agent, which
necessitated the application of a short course of fluid therapy, doubling of prednisone doses and supplementation of phosphor. Rapid response to the modified therapy has confirmed the accuracy of the initial diagnosis.
Moreover, a typical course of feline hypoadrenocorticism, available diagnostic methods as well as factors
affecting prognosis were discussed.
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Nadnercze jest narz¹dem parzystym, zlokalizowanym dogrzbietowo od przedniego bieguna nerki. Zbudowane jest z dwóch czêci  wewnêtrznej, czyli rdzenia, produkuj¹cego adrenalinê (najwa¿niejszy hormon
stresu) oraz zewnêtrznej, czyli kory, produkuj¹cej hormony steroidowe, w tym dwa najwa¿niejsze: kortyzol
i aldosteron. Kortyzol reguluje wiele reakcji biochemicznych organizmu, uczestniczy w metabolizmie bia³ek, wêglowodanów i t³uszczów. Aldosteron z kolei
reguluje stê¿enie sodu i potasu w p³ynach ustrojowych,
wp³ywaj¹c tym samym na objêtoæ wody w organizmie i cinienie krwi.
Choroba Addisona (niedoczynnoæ kory nadnerczy)
polega na ca³kowitym lub czêciowym niedoborze glikokortykosteroidów lub/i mineralokortykosteroidów.
Rozró¿nia siê pierwotn¹ niedoczynnoæ kory nadnerczy wystêpuj¹c¹ na skutek jej zniszczenia, zwykle na
tle immunologicznym, rzadziej na skutek procesów
zakanych, nowotworowych lub naczyniowych. Wtórna niedoczynnoæ kory nadnerczy wynika z niedoboru ACTH (kortykotropiny) lub CRH (kortykolibery-

ny). Jatrogenna niedoczynnoæ kory nadnerczy wystêpuje najczêciej jako skutek nag³ego przerwania d³ugotrwa³ej terapii glikokortykosteroidami, które powoduj¹ zanik kory nadnerczy. Zniszczenie kory nadnerczy mo¿e byæ efektem dzia³ania leków stosowanych
w terapii nadczynnoci tego narz¹du. Niedoczynnoæ
mo¿e byæ równie¿ skutkiem usuniêcia chirurgicznego
czynnych guzów nadnerczy (5).
Choroba Addisona jest endokrynopati¹ bardzo rzadko opisywan¹ u kotów. Koty z chorob¹ Addisona s¹
zazwyczaj w rednim wieku (najczêciej 5,8 ± 3,7 lat),
ale chorobê tê opisano u kotów w wieku od 1,5 roku
do 14 lat (6). Nie stwierdzono wystêpowania predylekcji rasowej ani p³ciowej. Klinicznie obserwuje siê
ospa³oæ, os³abienie, niechêæ do jedzenia, utratê masy
cia³a, odwodnienie i obni¿enie temperatury cia³a, bradykardiê i niedocinienie. Nie notowano biegunek,
natomiast pojawiaj¹ siê okresowe wymioty, czasem
z krwi¹ (6). W badaniach dodatkowych stwierdza siê
hiperkaliemiê, hiponatremiê, hipoalbuminemiê, niedokrwistoæ, hiperkalcemiê, azotemiê z izostenuri¹. Wa¿-
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ny jest stosunek iloci sodu do potasu w osoczu. Tab. 1. Wyniki badania krwi
Wartoci mniejsze ni¿ 27 mog¹ nasuwaæ podejrzenie choroby Addisona. Okresowo mo¿e pojaP arametr
1
2
wiaæ siê hipoglikemia, na skutek której, w ciê¿3
1 2 ,7
1 1 ,0
kich przypadkach, mo¿e dojæ do napadów Erytrocyty mln/mm
drgawek. W badaniu EKG czêsto obserwuje siê H emoglobina g/dl
1 7 ,1
1 5 ,0
zmiany typowe dla hiperkaliemii, takie jak: brak H ematokryt %
53
4 6 ,8
widocznych za³amków P i wysokie, szpiczaste
3
42
4 3 ,0
za³amki T, wyd³u¿one zespo³y QRS, bloki oraz MCV µm
3
372
397
przedwczesne pobudzenia komorowe. Objawy P³ytki krw i tys./mm
3
choroby mog¹ siê okresowo nasilaæ i zanikaæ. Leukocyty tys./mm
3 ,8
5 ,7 7
Stwierdzano poprawê stanu klinicznego kotów Limfocyty %
28
26
po podaniu parenteralnym p³ynów lub glikokor2
1
tykosteroidów. Ze wzglêdu na ró¿ne, niespecy- Kw asoch³onne %
1
2
ficzne objawy kliniczne, pojawiaj¹ce siê przy Pa³eczki %
niedoczynnoci kory nadnerczy, rozpoznanie cho- Segmenty %
69
71
roby Addisona mo¿e byæ trudne (2-5, 7).
A LT U /L
5 5 ,8
Opis przypadku

A P U /L

74

P obranie
3

4

5

N o rm a

9 ,1 5

9 ,1

6 ,5 - 1 0

1 4 ,6

8 ,1

8 -1 5

4 1 ,5

41

2 4 -4 5

4 5 ,3

45

3 9 -5 5

119

449

1 0 0 -4 0 0

1 2 ,7

5 ,5

1 0 -1 5

12

27

20- 50

b ra k

5

2 -1 2

2

b ra k

0 -3

86

67

3 5 -7 5

7 4 ,4

150

2 0 -1 0 7

84

132

2 3 -1 0 7

5 0 ,3
2 7 -3 9
Dziewiêcioletni, niekastrowany kocur zosta³ przy- Albuminy g/l
1 9 6 ,2
7 7 -2 0 1
jêty do Kliniki Ma³ych Zwierz¹t z powodu utrzymu- Cholesterol mg/dl
j¹cego siê od kilku tygodni braku pragnienia i sk¹po- Mocznik mg/dl
8 1 ,0
3 2 ,4
32
2 5 -7 0
moczu. Z wywiadu uzyskano informacje, ¿e kot kil- Kreatynina mg/dl
1 ,5
1 ,5
1 ,0
0 ,8 - 1 ,8
ka tygodni wczeniej leczony by³ z powodu niegoj¹8 ,8 0
8 -1 1
cej siê rany w okolicy miêdzy³opatkowej o rednicy Wapñ mg/dl
oko³o 3 cm. Pocz¹tkowo, z uwagi na utrzymuj¹cy siê Potas mmol/l
5 ,0 0
4 ,5
4 ,9
4 - 5 ,5
silny wi¹d zmienionej okolicy, stosowano miejsco- Sód mmol/l
1 3 6 ,4
1 4 9 ,2
1 5 3 ,1 1 4 3 ,6 - 1 5 6 ,5
wo preparat z³o¿ony: hydrokortyzon, natamycyna,
1 ,7
3 ,2
3 ,0 - 6 ,8
neomycyna (Pimafucort maæ) oraz ubranko ochron- Fosfor mg/dl
ne, aby zapobiec wylizywaniu. Zmiana wygoi³a siê
ca³kowicie, jednak¿e w kilka dni po odstawieniu maci, Tab. 2. Wyniki badania moczu
wi¹d oraz zmiana na skórze powróci³y. Zdecydowano o kilP arametr
Wynik
kudniowej przerwie w leczeniu i pobraniu wymazu do baB a rw a
jasno¿ó³ ta
dañ mikrobiologicznych. Po otrzymaniu wyników (Staphylococcus sp.) zastosowano celowan¹ antybiotykoterapiê.
P rzejrzysto æ
d o b ra
Pocz¹tkowo podjêto próbê doustnego podawania cefaloG êsto æ w zglêdna
ma³ o materia³ u
sporyny I generacji  cefaleksyny (Keflex) w dawce 30 mg/
O d c z y n (p H )
obojêtny
kg m.c. dwa razy dziennie w zawiesinie. Kot broni³ siê przed
B ia³ ko
3 7 ,2 m g %
przyjmowaniem leku, co skutkowa³o podawaniem tylko
czêci dawki antybiotyku. Zdecydowano o podaniu cefaloH emoglobina
++
sporyny III generacji  cefowecyny (Convenia) w dawce
B ilirubina
b ra k
10 mg/kg m.c. w pojedynczej iniekcji podskórnej. Po 2 tyU robilinogen
n o rm a
godniach rana znacz¹co siê zmniejszy³a, a wi¹d ust¹pi³
ca³kowicie. Podjêto decyzjê o podaniu drugiej dawki preG lukoza
b ra k
paratu Convenia, co doprowadzi³o do zupe³nego wygojeZw i¹zki ketonow e
b ra k
nia siê zmiany. Po kolejnych 2 tygodniach w³aciciel poK o m ó rk i n a b ³ o n k a d ró g m o c z o w y c h
nieliczne
nownie zaobserwowa³ wi¹d oraz pojawienie siê zmiany,
dok³adanie w tym samym miejscu. Zastosowano miejscoK rw inki bia³ e
0 -1 -2 w p w
wo preparat jodowy (Betadina maæ) oraz neomycynê (NeoK rw inki czerw one
18-20-22 w pw  w ie¿e i w y³ ugow ane
mycyna spray) dwa razy dziennie, w odstêpie 30 minut.
W a ³ e c zk i
b ra k
Oba preparaty stosowano przez okres oko³o 3 tygodni. Po
B akterie
mierne
zastosowanym leczeniu zmiana ust¹pi³a ca³kowicie i nie
powróci³a przez ca³y okres dalszego leczenia zwierzêcia.
K ryszta³ ki
b ra k
W dniu przyjêcia kota, w badaniu klinicznym, poza nie luz
mierny
wielkiego stopnia odwodnieniem nie stwierdzono odchyleñ od normy. Pobrano krew do badañ, jednak¿e podstawowe parametry laboratoryjne by³y prawid³owe (tab. 1  po- szej iloci wilgotnego po¿ywienia do diety. Wykonano babranie 1). Zdecydowano o zastosowaniu p³ynoterapii (50 danie moczu (tab. 2). Podejrzewaj¹c zaka¿enie dróg moml/kg m.c. 0,9% NaCl) podskórnie i wprowadzeniu wiêk- czowych podano preparat z³o¿ony: penicylina prokainowa
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i penicylina benzatynowa (Duplocillin) 1 ml/10 kg m.c.
dwukrotnie co 3 dni oraz przez 3 pierwsze dni kwas tolfenamowy (Tolfedine) 1 ml/10 kg m.c. Przez okres oko³o 2 tygodni utrzymywa³a siê poprawa stanu klinicznego, jednak¿e w tym czasie kot by³ trzykrotnie nawadniany podskórnie. Po zakoñczeniu leczenia znów pojawi³a siê ca³kowita
utrata pragnienia. Po kolejnych dwóch tygodniach zdecydowano o ponownym wykonaniu kontrolnych badañ krwi
(tab. 1  pobranie 2) z uwzglêdnieniem oznaczenia poziomu sodu i potasu, z uwagi na podejrzenie choroby Addisona. Kot poza objawami braku pragnienia oraz sk¹pomoczu
(mikcja raz na 2 dni, w du¿o mniejszej objêtoci ni¿ przed
chorob¹) nie wykazywa³ innych klinicznych nieprawid³owoci. Z uwagi na obni¿ony poziom sodu podjêto decyzjê
o wykonaniu testu stymulacji ACTH w celu potwierdzenia
choroby Addisona. Pobrano krew na oznaczenie poziomu
kortyzolu, nastêpnie podano w iniekcji do¿ylnej 0,125 mg
syntetycznego ACTH (Synacthen) i po 90 minutach ponownie pobrano krew. Po wykonaniu testu rozpoczêto podawanie glikokortykosteroidów w iniekcji domiêniowej
 deksametazon 1 mg/kg m.c. (Dexaven 4 mg/ml). Nastêpnego dnia nast¹pi³a poprawa samopoczucia, kot samodzielnie zacz¹³ przyjmowaæ p³yny, czêstotliwoæ oddawania
moczu zwiêkszy³a siê do 2-3 razy na dobê.
Otrzymano wyniki testu stymulacji ACTH: stê¿enie kortyzolu przed podaniem ACTH wynosi³o 2 ng/ml, a po 90
minutach od podania ACTH  3 ng/ml. Wyniki te potwierdzi³y chorobê Addisona. Rozpoczêto doustn¹ suplementacjê leków steroidowych: prednizon 0,5 mg/kg m.c. (Encorton 5 mg) ½ tabl. 1 raz dziennie oraz fludrokortyzon 0,05
mg/kota (Cortineff 0,1 mg) ½ tabl. 1 raz dziennie. Przez
okres oko³o 4 miesiêcy stan zdrowia kota by³ dobry; przyjmowa³ pokarm i wodê, oddawa³ mocz 2-3 razy na dobê. Po
tym okresie znów powróci³ brak pragnienia, sk¹pomocz oraz
dosz³o do utraty apetytu. Z wywiadu uzyskano informacjê,
¿e do domu wróci³ pies, który mieszka³ z kotem przez kilka
lat, a od roku przebywa³ w innym miejscu. Z uwagi na podejrzenie wyst¹pienia silnej reakcji stresowej z tym zwi¹zanej, zdecydowano o zwiêkszeniu dawki prednizonu do
1 mg/kg m.c. Niestety, przez kilka kolejnych dni brak by³o
poprawy stanu klinicznego. Podjêto decyzjê o podawaniu
podskórnie p³ynów, po których samopoczucie kota powróci³o do normy, zacz¹³ prawid³owo oddawaæ mocz, pobieraæ pokarm i chêtnie siê bawi³, ale nadal nie wykazywa³
pragnienia i po kilku dniach jego stan kliniczny uleg³ ponownemu pogorszeniu. Wykonano kolejne badania krwi,
których wyniki nie odbiega³y od normy (tab. 1  pobranie 3). Wprowadzono do diety zio³owe leki moczopêdne
(Phytophale). Nast¹pi³a poprawa na kilka tygodni. Po tym
czasie odstawiano preparat, zgodnie z do³¹czon¹ do leku
ulotk¹. Próbowano podawaæ preparat Lespewet, jednak¿e
brak by³o poprawy, kot ponownie coraz mniej pi³ i oddawa³ mocz coraz rzadziej. Pobrano krew do badania na oznaczenie poziomu fosforu, przy niedoborze którego stwierdza siê zmniejszone pragnienie (tab. 1  pobranie 4). Odstawiono preparat moczopêdny i ze wzglêdu na hipofosfatemiê rozpoczêto suplementacjê fosforu. Po kilku dniach
samopoczucie kota powróci³o do normy i przez kolejne
4 miesi¹ce nie odbiega³o od normy, a pobieranie wody oraz
pokarmu by³o prawid³owe. Kot oddawa³ mocz 2-4 razy na
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dobê. Wykonano kontrolne badanie krwi (tab. 1  pobranie 5).
W czasie leczenia dwukrotnie wykonano badanie USG
jamy brzusznej, którego wyniki nie odbiega³y od normy.
Wykonano równie¿ badanie RTG klatki piersiowej i badanie echokardiograficzne, których wyniki tak¿e by³y prawid³owe.
Od potwierdzenia choroby minê³o 16 miesiêcy. Podawany jest prednizon w dawce 0,5 mg/kg m.c. oraz fludrokortyzon w dawce 0,05 mg/zwierzê. Kot czuje siê dobrze,
samodzielnie pobiera p³yny, przyjmuje pokarm, chêtnie siê
bawi oraz oddaje mocz 2-3 razy dziennie.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e objawy choroby Addisona
s¹ niespecyficzne, rozpoznanie choroby mo¿e nastrêczaæ wiele trudnoci. Przewlekle utrzymuj¹ce siê wymioty, chudniêcie zwierz¹t pocz¹tkowo przypisywane s¹ chorobom przewodu pokarmowego, podwy¿szenie stê¿enia kreatyniny i mocznika  niewydolnoci
nerek, a ospa³oæ i szybkie mêczenie siê  chorobom
uk³adu kr¹¿enia. Dopiero brak poprawy stanu klinicznego, mimo stosowanej terapii powy¿szych chorób,
nasuwa podejrzenie hipoadrenokortycyzmu. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e ostateczne rozpoznanie mo¿na postawiæ
tylko po wykonaniu testu stymulacji ACTH. Nie mo¿na siê opieraæ jedynie o wyniki oznaczenia poziomu
sodu i potasu we krwi oraz stosunku sodu do potasu.
Test stymulacji ACTH wykonany u 49 kotów, u których stwierdzono obni¿ony stosunek Na : K nie potwierdzi³ choroby Addisona w ¿adnym przypadku.
U 24,5% z nich stwierdzono choroby przewodu pokarmowego, u 20,4%  choroby uk³adu moczowego,
u 16,3%  problemy endokrynologiczne inne ni¿
hipoadrenokortycyzm, u 16,3%  choroby uk³adu oddechowego i kr¹¿enia, u 10% inne choroby uogólnione (1).
Rokowanie przy chorobie Addisona jest zwykle
dobre. Konieczne jest jednak monitorowanie stanu
klinicznego zwierzêcia oraz wykonywanie kontrolnych
badañ krwi ze szczególnym uwzglêdnieniem stê¿enia
sodu i potasu. Po ustaleniu w³aciwego leczenia wystarczaj¹ca jest kontrola co 3-6 miesiêcy.
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