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Summaty

The paper presents the medical records of an 11-year-old.male dog, a short-haired Dachshund, who for

sen.n y^"ui, suffered as a result of iatrogenic hypoparathyroidism.
Tn l994 the patient was subjected to thyroidectomy due !o the large size of the organ. Subsequent|Y the dog

was administered a synthetic 
"analogue 

of vitamin O, dltrydrotachysterol (TachYstin), and thr calcium PrePa-
ration, Calcium in sir. (comp.: Calciurn gluconolactobionicum, Calcium lactobionicum). The theraPv łvas

conduóted for 7 years - iin tńe end of patiónt's lit'e. Du cid mic tetany were

noteTherichssimilation.The
vom lted r the of the dog's life

they elev u
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Ęreoidektomia, ze względu na lokali za cję przytar -

czyÓ, pocląga za sobą paratyreoidektomię, której na-
stępstwem jest zachwianie regulacji gospodarki wap-
niowej w organizmie fiatrogenna niedoczynność przy-
tarczyc) (I, 6, 7, 12, I4).

Paiathormon (PTH), produkowany przez komórki
głowne prz7rtar czy c. j e st h ormonem p o dv,l1 ższaj ący m
ŚtęZenie wapnia w pĘnach pozakomórkowych, na dro-
dzi osteolizy (mobilizacja wapnia kostrrego). Nie wpĘ-
wa natomiaŚt bezpośrednio na wykorzystanie wapnia z
przewodu pokańoweg o, za Qo odpowiedzialna jest wit.
b. - cholekalcyferol. Pod wpĘwem PTH hamowanajest
także resorpcja fosforanów v kanalikach nerkowych, co
nasila ich wydalan|ę z moczęm, przy jednoczesnym
zmniej szeniu wydalania wapnia. Wydzielanie parathor-
monu za|eżne jest od stężenia wapnia zjonizowanego w
surowicy, Hypokalcemia s§muĘe prz5Ąarczyce do wy-
dzięIania PTH, natomi ast hyp erkalc em i a - hamuj e.

Kalcytonina (CT), hormon produkowany przez ko-
morki p arafo l li cu lame tar czy cy, działa anta g oni s ty c z -

nie w slosunku do parathormonu i wpływąącnaukład
kostny i nerki, obnlża stężenie wapnia i fosforanów
we krwi (11, 12).

Niedoczynn ośc przytatczy c jest rzadko spotykanym
schorzeniem u psów. Jej przyczyną jest niedobór lub
brak paratholTnonu, co w konsekwencji obniża stęże-
nie wapnia w surowicy, dając objawy tężyczkt hypo-
kalcemicznej. Niedoczynność ta możę miec charakter
pierwotny lub wtorny. P ierwotny hyp op araĘreo idyzm
występuje rzadko. Zwyk|e ma się do czynienta znte-
doczynnością wtórną spowodowaną wycięc rcm przy -

tarczy c podczas tyreoidektomii (niedoczynno ść j atro-
genna) (1-5, 7-10, 13, 14).

0pis przypadku

Przedstawiona poniżej historia choroby doĘczy psa,

samca, jamnika krótkowłosego i obejmuje okres jego
11-letniego życta,w tym zawatl,:ę są7-letnie zmaganua
ze skutkami j atro gennej niedo czynno ś c i pr zytar czy c .

Pies, po ruz ptórwszy w ambulatorium dla małych
zwierzątKliniki pojawił się w kwietniu 1990 r., mając
14 tyg. z objawami dysfunkcji układu pokarmowego

- up orczplymi wymiotami oraz krwawą b ie gunką. Na
poóstawie informacji uzyskanych z wylviadu, objawów
i badania klinicznego pacjenta rozpoznano zapalenl,e

żołądka i j e l i t. B rak aktualny ch szczepleń pro fi l aktyc z -

nych przemawiał
poczęto intensyw
Ringera, 5% gluk
naminę; domięśniowo - w
- sulfonamidy w preparacie Co Sulfazin. Po 48 godz.

stan pacj enta uległ zdecydowanej poprawie, a po kolej -

nych 4 Óniach wrócił do normy. Po trzech tygodniach
rózpoczętoreallz.acjęproglamJprofi lakĘcznego,obej-
muj ące go szczepieniaprze c iwko : p arwowirozi e, no s ów-
ce, 

-choiobie 
Rubartha, lepto spirozie i wści ekltźnte.

W czerwcu 1992 r. właścicielkazgłoslła się z psem
do lecznicy dlazwierzątw miejscu swego zamtęszka-
nia z powodu okresowo występujących napadów drga-
wek. Rozpoznano padaczkę idiopatyczną i zalecono
podawanie preparatu Phenydantin.

W kwietniu 1993 r. u pacjenta zaobserwowano sy-
metrycznądeformację poniżej krtani o charakterze
guzowatym (ryc. 1), która w następnych miesiącach
Śukcesywnie się powiększała. W sierpniu tego same-
go roku, p odej rzewaj ąc nie doczynno ś ć tar czy cy, ozna-
Ózono póziom całkowitej trójjodotyroniny i tyroksy-



Ryc. l. Pacjent na stole ambulatoryjnl,m, widoczna symetrl,cz-
na deformacja (wole) na szyi

ny. Uzyskane wyniki: Tl 0,6 mg/nrl i T., - 0,0 p"gl%o

potwierdziły hypotyreoŻę. Rozpoczęto terapię, poda-
jąc syntetyczną lewoskrętną tyroksynę w prep. Eltro-
xin, w dawce początkowej 0,01 mg/kg masy ciałaldz.
w dwóch dawkach podzielonych. W ciągu 4 tyg. zwięk-
szono ilość preparatu do 0,04 mg/kg masy ciałaldz. w
dwóch dawkach podzielonych. Zę względu nazr]acz-
ne rozmiary i skłonność do dalszego powiększania się,
w maju 1994 t. wykonano badanie ultrasonografl,czne
guzów (|ry". 2,3) i podjęto decyzję o ich usunięciu.
Usunięte guzy przekazano do badania histopatologicz-
nego. W 4 dniu po zabiegu chirurgicznym właściciel-
ka zgłoslŁa się do kliniki z psem, u którego wystąpiły
klasyczne objawy tężyczki: napięte powłoki brzusz-
ne, drzenie mięśni, zobojętnienie, podwyższona tem-
peratura wewnętrzn a, arytmia. Niezwłocznie pobrano
krew i oznaczono poziom glukozy, wapnia całkowite-
go, fosforu nteorganicznego, fosfatazy alkalicznej. Na
podstawie hypokalcemii (1,6 mmol/l) oraz hyperfos-
fatęmii (3,0 mmol/l) stwierdzono tężyczkę hypokal-
cemiczną. Psu podano dozylnie 10% calcium gluko-
nolaktobionicum (Polfa) w dawce 1 ml/kg masy ciała,
we wlewie kroplowym,w 5oń glukozie. Po uzupełnie-
niu niedoboru wapnia stan psa powrócił do normy. W
tym samym dniu otrzymano wynik z pracowni histo-
patologicznej, gdzie w dostarczonym wcześniej mate-
rial e ro zp o znano utkani e o dp owiadaj ąc e h yp etp l a s i a
ad en omato s a gl an du l ae thyreo i dea e or az stwierdzono
obecność komórek pr zytar czy c.

Dalsze postępowanie miało na celu Ieczenie prze-
wlekłej postaci hypoparatyreoidyzmu i utrzymanie
wcześniej zaordynowanej terapii hypotyreoidyzmu.
Ponieważ ataki padaczkowe występowały stosunko-
wo rzadko t zdarzały się 3-5 tazy w ciągu roku, za-
przestano podawania leków przeciwpadaczkowych.

W leczeniu przewlekłej postaci hypop araĘreoidyzmu
zalecono podawanie syntetycznego analogu wit. D -
dihydrotachysterolu w prep. Tachystin w dawce 0,03
mglkgmasy ciałaldz, per osprzez 4 dni, którąnastęp-
nie obnizano do 0,015 mgikg masy ciała oraz ca]cium

Ryc. 3. Powiększony prawy plat tarczycy

gluconicum (in tabl. ó 0,5) w dawce 600 mglkg masy
ciałal dz. w 3 dawkach podzielonych.

Podawanie 3 x dz. stosunkowo dużych tablętęk ca]-
cium gluconicumbyło uciążliwe dla właściciela, po-
nięważ pies nie chciał ich połykać. Zmtęntono więc
postaó preparatu wapniowego na syrop zalecając cal-
cium in sr7. (skład: ca]cium gluconolactobionicum,
calcium ]actobionicum) w dawce 20 mlldz w 4 daw-
kach podzielonych. Po 10-dniowej terapii oznaczono
poziom wapnia całkowitego, białka całkowitego, al-
bumin, fosforu nieorganicznego oraz magnezu. Wyni-
ki mieściły się w granicach normy fizjologicznej: Ca
- 2,6 mmol/l (norma 2,25-3,0), Pn 2,2I mmol/l (nor-
maI,35-2,87), Mg 1,0 mmol/l(norma 0,7-1,,19), biaŁ
ko całkowite 57 gll (norma 48-66), albuminy 39 gll
(norma 3I-4I), oznaczono takżepoziom T,, - 0,65 ngl
ml i To 1.9 pgl%.

Przedstawiony schemat leczenia hypoparatyreoidy-
zmu stosowano przez 7 lat do końca życia psa. W
tym okresie zdarzały się wypadki występowanta ata-
kow tężyczki hypokalcemiczej, średnio I-3 razy w
roku. Przyczynątego najczęściej były wymioĘ zwią-
zanę z zapaleniem gardła, żołądka, a w końcowym

Ryc. 2. Powiększony lewy płat tarczycy



Ryc. 4. Kamica pęcherza moczowego i nerek w obrazie ultra-
sonograficznym (po |ewej stronie - pęcherz moczowy, po pra-
wej - nerka)

Ryc. 5. Obraz radiologiczny kamicy pęcherza moczowego i
nerek

okresie życtapsa ze zfiacznym podwyżs zenlęmpozio-
mu mocznika w surowicy krwi, które ograniczaĘ przy-
swaj anie stosowanych leków.

Z ew nętr zna in g eren cj a maj ąc a na c e lu ltr zy manie
prawidłowego poziomu wapnia w organizmie, wobec
braku naturalnych mechanizmów regulacyjnych (przy-
tarczyce - PTH, tarczyca- CT) jest niezmiernie trud-
na. Jej niepożądaną przesuniętąw czasie, konsekwen-
cjąjest powstawanie ognisk zwapnienia w narządach
wewnętrznych i tworzenie kamieni w układzie moczo-
Wym.

U leczonego jamnika po 4latach podawania dihy-
drotachysterolu i preparatów wapniowych zaobserwo-
wano pierwsze tego symptomy, wyrażające się zabl-
rzentamt w oddawaniu moczu (częstomocz, skąpo-
mocz ikrwiomocz). Radiolog icznię i ultrasonogr aftcz-
nie stwierdzono kamicę p ęcherua mo czowe go. Kamie -

nie usunięto chirurgicznie. Przęz kolejne dwa lata,
okre s owo wy stęp owało zap a\enie p ęcher za mo c z owe -
go, mrjające po kilku dniach stosowanej terapii (leki

przeciwb akteryj ne, o dkaża1 ąc e układ mo czowy, pre -

paraty witaminowe, leki rozkurczowe). W żywieniu
uwzględniono gotową karmę dietety cznąprzeznaczo-
ną dla psów ze skłonnością do tworzenia kamieni
moczowych. Wykonane w międzyczasię kolejne ba-
dania ultrasonog raftcznę i radiologi czne wykazały
obecność tworzących się kamieni w nerkach i pęche-
rzu moczowym (ryc. 4 i 5). W styczniu 2000 r. miała
miejsce kolejna interwencja chirurgiczna, związana z
niedrożnością cewki moczowej, podczas której usu-
nięto kamienie z pęcherza moczowęgo.

W maju 2000 r. pieszaczf,wykazywać objawy nie-
wydolności nerek, którą potwierdzono badaniami la-
boratoryj nymi - mocznik 5 1,7 mmol/l (norma 3, 3 - 8, 9),

kreatynina 342 pmolll (norma 88-159). Rozpoczęto
terapię obejmującą podawanie płynów (0,9o/o NaCl,
płyn wieloelektrolitowy, 5oń glukoza), leków moc zo -

pędnych furosemid, preparatów wit. (Catosal, Com-
bivit, Vitasol C, Vit. B liver extract),leki przeciwbak-
teryj ne (Albipen, Uro sept), ktor a przyniosła poprawę
stanu klinicznęgo pacjenta. Po 1O-dniowym leczeniu
poziom mocznika obniżył
atyniny do248 pmol/l. W t
się do sierpnia 2001 r. Od
przewlekła niewydolność nerek, poziom mocznika
wzrósł do 60,2 mmol/l, a kreatyniny do 648 pmol/l.
Rozpoczęto stosowną terapię, która jednak nie przy-
niosła oczekiwanych rezultatów. Gdy dołączyły się
objawy nefwowe, na prośbę właścicielki psa uśpiono.
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