Nadczynność tarczycy.
Od rozpoznania do leczenia,
precyzyjna kontrola na każdym kroku.

Nadczynność tarczycy
u kotów
Podwzgórze

Po raz pierwszy udokumentowano ją u kotów ponad
30 lat temu – nadczynność tarczycy to złożona choroba
wywoływana przez wzrost stężenia hormonów tarczycy
T3 i T4 we krwi.
Felimazole, zapewniając elastyczność i precyzję, daje
możliwość kontrolowania choroby. Stawiając małe,
starannie odmierzone kroki, możesz uzyskać olbrzymie
postępy i przywrócić naturalną równowagę u Twoich
pacjentów z nadczynnością tarczycy.

TRH

Przedni płat przysadki

T3
TSH

T4

• Najczęstsza choroba endokrynologiczna starszych
kotów na całym świeciei.
• Szacuje się, że u 10% starszych kotów rozwinie się
nadczynność tarczycyi.
• U ponad 95% chorych kotów występuje łagodny
rozrost gruczolakowaty tarczycy – na obu płatach
(70% przypadków) lub jednym płacie (30% przypadków).

Tkanka
T4 T3

Nieprawidłowy
gruczoł tarczowy

Efekt stymulujący
Ujemne sprzężenie
zwrotne

Najczęstsze
objawy kliniczne
• Utrata masy ciała
• Polifagia
• Tachykardia
• Szmery sercowe
• Poliuria / polidypsja
• Nadpobudliwość / niepokój
• Wymioty
• Biegunka
• Wyczuwalne wole

Zdjęcie dzięki uprzejmości Sarah Caney,
BVSc, PhD, DSAM (Feline), MRCVS
www.catprofessional.com

Rozpoznawanie nadczynności tarczycy u kotów
Podstawowe badania morfologiczne i biochemiczne krwi pomagają potwierdzić rozpoznanie
nadczynności tarczycy, a także wykluczyć inne choroby współistniejące.
W większości przypadków nadczynność tarczycy można potwierdzić, oznaczając stężenie całkowitej
T4 (TT4) w surowicy. Oznaczenie TT4 pomaga też ustalić wartość bazową przed wdrożeniem
leczenia. W niezaawansowanych stadiach choroby oraz u kotów z chorobami współistniejącymi
stężenie TT4 może mieścić się w normie – często w jej górnym zakresie referencyjnym.
Oznaczenie całkowitej T3 (TT3) nie jest rutynowo stosowane w celach diagnostycznych, ponieważ
u ponad 30% kotów z nadczynnością tarczycy stężenie TT3 mieści się w zakresie referencyjnym.
Badaniem o największej czułości, pomocnym w diagnozowaniu nadczynności tarczycy, jest
oznaczenie wolnej T4 (FT4) metodą dializy równowagowej. Nie należy używać go jednak zamiast
oznaczenia TT4, ponieważ nawet 12% zdrowych kotów ma podwyższone stężenie FT4 w surowicy.
Podejrzenie nadczynności tarczycy na podstawie wywiadu, badania
klinicznego oraz ewentualnych zmian w podstawowym badaniu krwi

Oznacz stężenie TT4
TT4 w normie
U około 10% kotów z nadczynnością tarczycy stężenie TT4
mieści się w normie. Dzieje się tak, ponieważ:
i) na początku choroby/w przypadkach o małym nasileniu
objawów poziom często waha się od podwyższonego
do mieszczącego się w normie,
ii) współistniejąca choroba pozatarczycowa może
hamować wydzielanie T4.
Jeśli nadal podejrzewasz nadczynność tarczycy...

TT4 powyżej normy

ALBO
Jeśli podejrzewasz wczesne lub mało
zaawansowane stadium choroby:
ponownie oznacz poziom TT4
2–4 tygodnie później lub kiedy nasilą
się objawy kliniczne
Jeśli podejrzewasz chorobę
pozatarczycową: zdiagnozuj i wylecz
(jeśli to możliwe) przed ponownym
oznaczeniem poziomu TT4

FT4 powyżej normy

TT4 w górnej połowie
zakresu referencyjnego

Potwierdzono
nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy
jest prawdopodobna

LUB
Oznacz FT4 i TT4
z tej samej próbki krwi

FT4 w normie

TT4 w dolnej połowie
zakresu referencyjnego
lub poniżej normy

Nadczynność tarczycy jest
mało prawdopodobna
Prawdopodobna jest choroba
pozatarczycowa
Do 20% chorych kotów
z zespołem pozatarczycowym
(ESS) ma podwyższone
stężenie FT4

Nadczynność
tarczycy jest mało
prawdopodobna

Zastanów się, czy przyczyną objawów klinicznych nie jest choroba pozatarczycowa,
na przykład choroba układu pokarmowego lub nowotwór
Jeśli nadal podejrzewasz nadczynność tarczycy:
Oznacz stężenie TSH za pomocą badania TSH dla psów (aby uzyskać dodatkowe informacje,
skontaktuj się ze swoim laboratorium albo z Dechra Veterinary Products)
LUB
Skieruj kota na badanie scyntygraficzne

Leczenie nadczynności tarczycy u kotów
Nadczynność tarczycy u kotów można leczyć na trzy sposoby:
• Leczenie farmakologiczne w celu odwracalnego zahamowania syntezy hormonów tarczycy.
• Leczenie jodem radioaktywnym w celu zniszczenia nieprawidłowej tkanki tarczycy.
• Tyroidektomia (operacyjne usunięcie tarczycy) w celu usunięcia nieprawidłowej tkanki tarczycy.

Leczenie
farmakologiczne

Leczenie jodem
radioaktywnym

Tyroidektomia

Dostępność

Wysoka dostępność

Niewiele placówek
wykonująych zabieg

Wymagany
doświadczony chirurg

Skuteczność, jeśli
występuje ektopowa
tkanka tarczycy

Tak

Tak

Nie – tkanka ektopowa
może nie być dostępna
chirurgicznie

1 do 20 tygodniii

Natychmiast po zabiegu

Zalecane wcześniejsze
ustabilizowanie stanu
pacjenta za pomocą
leków

Zalecane wcześniejsze
ustabilizowanie stanu
pacjenta za pomocą
leków

Czas do osiągnięcia
stanu eutyreozyii

3 do 15 dniii

Odwracalne

Tak

Nie

Nie

Wymagane
znieczulenie ogólne

Nie

Nie

Tak

Wymagana
hospitalizacja

Co najmniej 7 dni

1 do 10 dniii

Nie

(w zależności
od placówki)

(zależnie od komplikacji
pooperacyjnych)

Niepowodzenie
leczenia lub nawrót
nadczynności tarczycy

Mało prawdopodobne,
jeśli stan zwierzęcia
jest regularnie monitorowany, a właściciel
stosuje się do zaleceń

Rzadkie

Możliwe, nawet
po tyroidektomii
obustronnejiii

Jatrogenna
niedoczynność tarczycy

Możliwa, jednak
można łatwo
skorygować poprzez
zmniejszenie dawki
lekuiv

Możliwa, a jeśli będzie
się przedłużać, może
być wymagane
podawanie hormonów
tarczycyiv

Możliwa, a jeśli będzie
się przedłużać, może
być wymagane
podawanie hormonów
tarczycyiv

Koszt początkowyii

Niski

Wysoki

Średni

Wstępne ustabilizowanie stanu pacjenta za pomocą leków jest wskazane niezależnie od tego, jakie leczenie
długoterminowe zostanie wybrane późniejv.

• Zawiera substancję czynną o działaniu przeciwtarczycowym - tiamazol.
• Dawka nie jest dobierana na podstawie pomiaru hormonów tarczycy ani masy ciała zwierzęcia.
• Wskazany zarówno do terapii długoterminowej, jak i do ustabilizowania stanu pacjenta przed zabiegiem
tyroidektomii.
• W sposób odwracalny hamuje działanie enzymu peroksydazy tarczycowej, umożliwiając kontrolę
nadmiernego wytwarzania T3 i T4.
ŚWIATŁO NACZYNIA WŁOSOWATEGO
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• Małe tabletki powlekane cukrem – stworzone z myślą o łatwym podawaniu.
• Tabletki o 3 różnych dawkach – 1,25 mg      , 2,5 mg       i 5 mg       –
oznaczone kolorami w celu łatwego odróżnienia.
• W opakowaniu znajdują się 4 blistry po 25 tabletek.
Badanievi wykazało, że podanie tabletki jest dla właścicieli równie łatwe, jak podanie leku
w postaci płynnej. Niektórzy właściciele dodają lek w płynie do karmy, co nie zawsze jest
równoznaczne z przyjęciem przez zwierzę prawidłowej, pełnej dawki.

91%

właścicieli kotów ma pewność, że
ich koty otrzymują prawidłową dawkę
w przypadku terapii nadczynności
tarczycy lekiem w tabletkachvi.

80%

właścicieli podających kotu tabletki
na nadczynność tarczycy uważa,
że taka forma terapii jest niezwykle
łatwa. Nawet jeśli okazjonalnie
występują problemy, nie są one ich
zdaniem istotnevi.

Dawka początkowa
• 5 mg na dobę, podawana w postaci dawek podzielonych 2,5 mg co 12 godzin.
• W przypadku braku możliwości podawania dawki 2,5 mg dwa razy dziennie, podawanie
raz dziennie dawki 5 mg jest również dopuszczalne*.
• Dawka nie jest dobierana na podstawie pomiaru hormonów tarczycy ani masy ciała zwierzęcia.
Dawka podtrzymująca
• Po trzech tygodniach należy ponownie wykonać badanie krwi: morfologię, biochemię i całkowitą T4.
• Dawkę należy modyfikować stopniowo, zwiększając ją o 2,5 mg dziennie.
• Postaraj się osiągnąć eutyreozę za pomocą najmniejszej możliwej dawki.
• Dostępne jest dziewięć kombinacji dawki podtrzymującej.
• Tabletki 1,25 mg są przeznaczone dla kotów, które potrzebują wyjątkowo niskich dawek tiamazolu,
oraz jako dodatkowe wsparcie w modyfikacji dawki.
DAWKA DOBOWA

RANO

WIECZOREM

1,25 mg

1,25 mg

2,5 mg

5 mg

2,5 mg
2,5 mg
3,75 mg
3,75 mg

+

5,0 mg
5,0 mg*

Rozmiar rzeczywisty

7,5 mg
10 mg
12,5 mg

+

15 mg

+

+

• Podczas badania klinicznegovii, przeprowadzonego na 58 kotach z nadczynnością tarczycy,
podawano Felimazole dwa razy dziennie po 2,5 mg.
• Dawki podtrzymujące na koniec badania wyglądały następująco:
12 kotów – 2,5 mg raz dziennie

21%

34 koty – 2,5 mg dwa razy dziennie

12 kotów – inne dawki

21%
58%

Dzięki niskiej dawce początkowej i możliwości dopasowania
dawki małymi krokami Felimazole zapewnia elastyczność,
której potrzebujesz.
* Tabletka 2,5 mg podawana dwa razy dziennie może być skuteczniejsza krótkoterminowo.

Ważna rola elastycznego dawkowania
Leczenie kotów z nadczynnością tarczycy i współistniejącą
przewlekłą chorobą nerek (PChN).
Zarówno nadczynność tarczycy, jak i przewlekła choroba nerek występują często u seniorów
i kotów w wieku geriatrycznym. U 10% kotów będzie występować azotemia w momencie
rozpoznania nadczynności tarczycyviii, zaś u 17–49% pacjentów azotemia pojawi się po
rozpoczęciu leczenia nadczynności tarczycyviii.
Badania przeprowadzone niedawno przez grupę badawczą z Royal Veterinary College
w Londynie wykazały, że u kotów z nadczynnością tarczycy i stwierdzoną wcześniej azotemią
mediana czasu przeżycia jest znacznie krótsza niż u kotów bez azotemiiviii.
Z kolei koty z nadczynnością tarczycy, u których azotemia pojawiła się po rozpoczęciu terapii,
żyją tak samo długo jak koty, u których azotemia się nie pojawiłaiv.

35

Mediana czasu przeżycia kotów z nadczynnością
tarczycy, u których w trakcie leczenia wystąpiła
lub nie wystąpiła azotemia.
Mediana czasu przeżycia
w miesiącach

Mediana czasu przeżycia
w miesiącach

Mediana czasu przeżycia kotów
z nadczynnością tarczycy z azotemią
i bez azotemii w momencie rozpoznania.
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Z azotemią

Bez azotemii

Wystąpiła azotemia

Nie wystąpiła azotemia

W obu sytuacjach możliwość precyzyjnej kontroli i utrzymania całkowitego stężenia T4
na poziomie odpowiednim dla danego kota są bardzo istotne dla optymalnego leczenia.
Szczegółowe zalecenia dotyczące leczenia złożonych przypadków zawiera dokument
„Felimazole – schemat leczenia pacjenta i monitorowania jego stanu”, który można
pobrać ze strony www.dechra.pl/endokrynologia.

Precyzyjna kontrola
Jatrogenna niedoczynność tarczycy
Każdy sposób leczenia nadczynności tarczycy u kotów może doprowadzić do jatrogennej
niedoczynności tarczycyiv.
Badanie przeprowadzone niedawnoiv na 75 kotach z nadczynnością tarczycy objętych terapią
wyłącznie lekami przeciwtarczycowymi albo za pomocą leków i tyroidektomii wykazało, że u 28
(37%) wystąpiła niedoczynność tarczycy (niska całkowita T4, wysokie TSH).
Jakie były tego konsekwencje?
Wystąpienie azotemii jest o wiele bardziej prawdopodobne u kotów z niedoczynnością tarczycy:
• Azotemia wystąpiła u 16/28 (57%) kotów z niedoczynnością tarczycy.
• Azotemia wystąpiła u 14/47 (30%) kotów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreozą).
U kotów, u których wystąpiła zarówno niedoczynność tarczycy, jak i azotemia, mediana czasu
przeżycia była znacznie krótsza:

Mediana czasu przeżycia
w miesiącach

Mediana czasu przeżycia kotów z jatrogenną niedoczynnością
tarczycy, u których wystąpiła lub nie wystąpiła azotemia.
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• 456 dni dla kotów z niedoczynnością tarczycy i azotemią,
• 905 dni dla kotów z niedoczynnością tarczycy i bez azotemii.
Na szczęście wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez Royal Veterinary College sugerują,
że przywrócenie eutyreozy (poprzez modyfikację dawki leków przeciwtarczycowych) u kotów
z jatrogenną niedoczynnością tarczycy poprawia czynność nerekix.
To badanie pokazuje, dlaczego należy starać się nie dopuścić do jatrogennej niedoczynności tarczycy.
Bardzo ważne jest regularne monitorowanie stanu zwierzęcia – jeśli wystąpi niedoczynność
tarczycy, będzie można ją wykryć na wczesnym etapie. W takich przypadkach należy obniżyć
dawkę Felimazole – celem jest przywrócenie eutyreozy i stężenia całkowitej T4,
które będzie się mieścić w dolnej połowie zakresu referencyjnego.
Szczegółowe zalecenia zawiera dokument „Felimazole – schemat leczenia
pacjenta i monitorowania jego stanu”, który można pobrać ze strony
www.dechra.pl/endokrynologia.

Wsparcie żywieniowe jako dodatek
w terapii kotów z nadczynnością tarczycy
Ocena zapotrzebowania na wartości odżywcze jest
ważnym elementem holistycznego podejścia do opieki
nad pacjentem. Optymalne żywienie może poprawić
jakość życia pacjenta, a także je wydłużyć. Odzwierciedla
to globalna inicjatywa WSAVA, zgodnie z którą ocena
zapotrzebowania na wartości odżywcze powinna być
piątym kluczowym elementem badania klinicznego
każdego zwierzęciax.
W przypadku kotów ze zdiagnozowaną i leczoną
nadczynnością tarczycy należy oceniać zapotrzebowanie
na wartości odżywcze podczas każdego badania
kontrolnego. Na podstawie wyników tej oceny
(uwzględniającej wiek zwierzęcia, kondycję ciała, stan
mięśni, obecność chorób współistniejących takich
jak: przewlekła choroba nerek, ograniczona wydolność
mięśnia sercowego, nadciśnienie, cukrzyca czy choroby
układu pokarmowego) dokonuje się wyboru optymalnej
diety w przypadku każdego kota.
Dechra jest ekspertem zarówno w endokrynologii,
jak i dietetyce zwierząt, dlatego w naszej ofercie
znajdziesz lek przeciwtarczycowy Felimazole oraz
specjalistyczne diety SPECIFICTM zawierające
optymalną ilość składników odżywczych dla kotów
z nadczynnością tarczycy.
Zależnie od stanu kota dostępne są różne rodzaje diety,
w tym między innymi diety dla kotów z przewlekłą chorobą
nerek, współistniejącą cukrzycą, współistniejącymi
zaburzeniami trawienia oraz dla kotów z niedowagą.
W tabeli „Diety SPECIFIC™ wskazane dla kotów
z nadczynnością tarczycy” znajdziesz zalecenia ułatwiające
dobór najlepszej karmy SPECIFIC™ w każdym
przypadku, zależnie od kondycji ciała i współistniejących
chorób. Dokument ten możesz pobrać ze strony
www.dechra.pl/endokrynologia.

Dechra oferuje szeroką gamę materiałów
edukacyjnych, które ułatwiają podejmowanie
decyzji w indywidualnych przypadkach:
JU
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Apathetic (or “masked”) hyperthyroidism is reported
Apathetic hyperthyroidism

in approximately 10% of cases. The typical signs
of polyphagia and hyperactivity are replaced by
inappetence (or in extreme cases anorexia) and
lethargy, usually with concurrent weight loss.
Examination and clinico-pathological findings are
as for the typical form of the disease, although with
the apathetic form given the atypia in presentation,
exclusion of concurrent disease is of importance.

The use of free T4 as a diagnostic tool

Akademia Dechra

Strona dla właścicieli

A reference interval total T4 value is reported in up
www.dechra.pl/akademia
to 10% of all hyperthyroid
cats and up to 40% of
those with mild disease, although this would typically
be within the upper half of the reference interval.
Therefore, in those cases with consistent clinical
Diagnosis of feline hyperthyroidism
signs and a high normal total T4, free T4 becomes
a useful diagnostic tool as it is elevated in >90% of
Case Study 1
hyperthyroid cases, even
those with clinically mild
Rufus
disease. Elevated free T4 is not definitively
diagnostic
Hyperthyroidism.
From diagnosis to treatment,
for hyperthyroidism; false positive results
occur
precise may
control, every
step of the way.
in euthyroid sick cats (up to 20% of euthyroid cats
with chronic kidney disease have been demonstrated
to have elevated free T4). However, with appropriate
case selection (strong clinical suspicion, exclusion of
other aetiologies of the clinical signs) assay of free
T4 is a valuable diagnostic tool. When a diagnosis of
hyperthyroidism is made based upon a free T4 value,
assuming a good clinical response
to treatment,
For
further weterynarii
advice on diagnosing
Materiały
edukacyjne dla
lekarzy
ongoing monitoring is based upon total T4 values,
hyperthyroidism
www.dechra.pl/endokrynologia please refer to the flowchart
with the standard aim of achieving a total T4 in the
‘Diagnosis of feline hyperthyroidism’ produced
lower half of the reference interval.
by Dechra Veterinary Products.
Hyperthyroidism suspected based on history, physical examination findings +/supportive changes on routine biochemistry

Measure Total T4

Total T4 above reference interval

Total T4 within reference interval

Approximately 10% of hyperthyroid cats have serum Total T4 concentration within the
reference interval due to:
i) Fluctuation from above to within reference interval in early/mildly affected cases
ii) T4 suppression due to concurrent non-thyroidal illness (NTI)
If still suspect hyperthyroidism…

Apathetic Hyperthyroidism

Jenny Reeve BVSc MRCVS
Senior Clinical Training Scholar in Small Animal Internal Medicine,
University of Bristol, Langford Veterinary Services

EITHER

OR

If suspect early or mildly affected case:
Retest Total T4 2 - 4 weeks later, or when
more overt clinical signs develop

Measure Free T4 and Total T4 in same
blood sample

If suspect NTI: Identify and treat
(if possible) before retesting Total T4

Free T4 above reference interval

Total T4 in upper half of
reference interval

Hyperthyroidism confirmed

Hyperthyroidism likely

Free T4 within reference interval

Total T4 in lower half of,
or below, the reference interval

Hyperthyroidism unlikely

Hyperthyroidism unlikely

NTI likely

Up to 20% of sick euthyroid cats have
elevated Free T4 concentrations

Consider NTI as cause of observed clinical signs e.g. gastrointestinal disease, neoplasia
If still suspect hyperthyroidism:

Consider measuring TSH concentration, using canine TSH assay
(contact your diagnostic laboratory or Dechra Veterinary Products for further information)
OR

Consider referral for thyroid scintigraphy

Pomoc techniczna:
The treatments and doses described in this case study are entirely at the discretion of the author and
are based on their own considerable clinical experience. It is the responsibility of individual prescribing
veterinary surgeons to ensure that they comply with local veterinary medicine regulations.

info.pl@dechra.com

Felimazole contains thiamazole
Dechra Veterinary Products Ltd, Sansaw Business Park, Hadnall, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4AS
Tel: 01939 211200

www.dechra.co.uk

©Dechra Veterinary Products A/S

May 2014

Eksperci w dziedzinie endokrynologii
Akademia Dechra – nasz specjalistyczny portal szkoleniowy – zapewnia Ci bezpłatny dostęp
do materiałów edukacyjnych, dzięki którym możesz pogłębiać wiedzę na różne tematy
w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
W naszej Akademii znajdziesz analizy przypadków, filmy, interaktywne szkolenia oraz e-booki
wspomagające Twój rozwój zawodowy.

Akademia Dechra:
portal szkoleniowy stworzony
z myślą o Tobie

Vetoryl:
nadczynność kory nadnerczy
(zespół Cushinga)

Felimazole:
nadczynność tarczycy u kotów

Zycortal:
niedoczynność kory nadnerczy
(choroba Addisona)

JU
WKRÓ Ż
TCE

Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.dechra.pl/akademia.

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 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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