IODE RADIOACTIU GATS – INFORMACIÓ PER A PROPIETARIS
Què és l’hipertiroïdisme?
La glàndula de la tiroide està situada en el coll, prop de la tràquea. És una glàndula
endocrina que produeix hormones. Les hormones tiroïdals controlen el ritme de moltes
activitats en el cos com la rapidesa amb que el gat crema calories o la rapidesa amb que el
seu cor batega, entre moltes altres. Totes aquestes activitats són part del metabolisme. Si la
tiroide està massa activa, produeix més hormones tiroïdals de les quals el cos necessita.
Això es diu hipertiroïdisme.
Cada pacient pot presentar diferents signes clínics. Alguns gats són hiperactius i alguns
persistentment inquiets o nerviosos. Els vòmits i la diarrea també poden ocórrer. Amb
menys freqüència, els propietaris poden notar que els seus gats estan panteixant, apàtics,
tenen dificultat per respirar, mengen poc, es comporten de manera estranya o busquen
llocs frescos.
En la majoria de gats (al voltant del 97%), la causa de l’hipertiroïdisme és la presència d'un
creixement benigne (hiperplàsia/adenoma) de la glàndula tiroïdal. Un petit nombre
(aproximadament un 3%) tenen un tumor tiroïdal maligne. El diagnòstic d’hipertiroïdisme
s'aconsegueix mesurant l'hormona tiroïdal en sang (tiroxina o "T4").
Com tractem l’hipertiroïdisme?
Existeixen quatre opcions per al tractament de l’hipertiroïdisme en gats, cadascun amb els
seus avantatges i desavantatges. Els gats hipertiroïdeus que no reben tractament tendeixen
a deteriorar-se, mentre que el tractament en general retornarà al seu gat a un estat de salut
raonable o pot guarir-ho per complet. Una opció de tractament és l'ús d'un medicament
oral (pastilla o xarop) anomenat carbimazol (Vidalta) o metimazol (Felimazol o Apelka)
durant la resta de la seva vida. Aquest medicament funciona impedint que la glàndula
tiroide produeixi l'hormona tiroïdal. Els efectes secundaris de les pastilles són poc freqüents,
però inclouen vòmits, problemes cutanis, pèrdua de gana i, en ocasions, anomalies greus en
sang. Una altra alternativa és alimentar als gats amb una dieta especial (Hill's y/d) molt
baixa en iode perquè les glàndules tiroïdals (que incorporen aquest element) no puguin
fabricar més hormones. El problema d'aquest tractament és que si el gat menja un altre
menjar (incloent premis, extres…), el tractament de la dieta no serà efectiu.
La cirurgia es realitza amb l'objectiu d'eliminar la glàndula tiroide anormal. La cirurgia pot
resoldre l’hipertiroïdisme i guarir al seu gat. Un dels problemes de la cirurgia és que
requereix anestèsia. A més, durant la cirurgia, les glàndules anomenades glàndules
paratiroides (que regulen el nivell de calci) poden resultar danyades. Si això succeeix,
s'haurà d'administrar una hormona de reemplaçament almenys temporalment. Igual que
qualsevol tractament, la cirurgia no sempre és exitosa. En particular, en alguns casos si
s'extirpa només una glàndula tiroide, la cirurgia pot ser que s'hagi de repetir mesos o anys

més tard si hi ha més glàndules afectades. De vegades, la glàndula tiroide es troba en un lloc
inusual (localització ectòpica) i no es pot arribar fàcilment quirúrgicament.
La quarta opció de tractament és l'ús de iode radioactiu. El iode s'usa per produir hormona
tiroïdal. El iode que és radioactiu destruirà les cèl·lules tiroïdals anormals (hiperactives).
Aquest és un tractament extremadament eficaç (aproximadament el 95% dels gats
responen a una sola injecció) i resol l’hipertiroïdisme de forma ràpida i sense dolor. El iode
s'injecta sota la pell en la part posterior del coll com una vacuna. L'inconvenient és que els
gats necessiten passar un temps en una instal·lació d'aïllament especial mentre eliminen
gairebé tota la radioactivitat (en la seva orina i femta) abans de tornar a casa. El nostre
equip d'hospitalització cuida i vigila (sistema de càmeres), alimenta i neteja les gàbies
durant tot moment. Solament uns pocs centres veterinaris poden oferir aquest tipus de
tractament.
El seu gat és un bon candidat per rebre iode radioactiu?
La majoria dels gats hipertiroïdeus són bons candidats per al tractament amb iode
radioactiu. No obstant això, cal realitzar una visita per valorar si el seu gat és un bon
candidat. Aquesta és una llista de verificació de requisits:
•
•

•

•

El seu gat ha de tenir un diagnòstic clar d’hipertiroïdisme confirmat pel seu veterinari
i ha d'estar al dia amb les vacunes.
La salut general del gat ha de ser bona. Durant el temps que el seu gat està amb
nosaltres, no podem manipular-lo amb excés. Per exemple, gats amb malalties greus
com la diabetis mellitus no controlada, insuficiència cardíaca, epilèpsia, insuficiència
renal avançada… no són bons candidats.
L’hipertiroïdisme augmenta el metabolisme i pot ocultar problemes com la
insuficiència renal. Recomanem realitzar una anàlisi de sang per controlar la funció
renal quan els nivells de la tiroide es mantenen normals durant un mes. El
tractament mèdic pot ser metimazol, carbimazol oral, metimazol transdèrmic o
modificació dietètica (Hill’s y/d). Asseguri's de portar a la seva cita una còpia dels
resultats de qualsevol anàlisi de sang que el seu veterinari hagi realitzat.
Durant la visita per valorar si el seu gat és un bon candidat es realitzarà una analítica
de sang i orina amb un mesurament de la pressió arterial. Aconsellem realitzar
radiografies toràciques i ecografia abdominal per descartar comorbiditat que puguin
influir en la decisió de tractar i de la idoneïtat del gat per a l'aïllament. En alguns
casos, s'han de realitzar proves addicionals (per exemple, ecocardiografia).

Com funciona el tractament?
El tractament té un èxit del 95%. Aquells gats que es mantinguin hipertiroïdeus als 6 mesos
després de l'administració del iode radioactiu, se'ls pot administrar una segona injecció. En
cas de la presència d'un tumor tiroïdal maligne, es necessitaria una dosi més elevada. Alguns
pacients poden desenvolupar hipotiroïdisme (al voltant del 5 – 10%). Encara que el

percentatge és baix, alguns gats necessitaran suplementació hormonal durant la resta de la
seva vida.
Les pastilles que controlen els nivells de l'hormona tiroïdal o la dieta Hill's y/d han de
parar-se dues setmanes abans de l'administració del iode radioactiu. És important retirar el
menjar a partir de la mitjanit del dia abans, però l'aigua ha d'estar disponible en tot
moment. Si té alguna pregunta pel que fa a la idoneïtat del seu gat per al tractament, o
qualsevol dubte sobre la interrupció del tractament, posi's en contacte amb el seu veterinari
o el servei de Medicina Interna d'Ars Veterinaria.
Durant quant temps estarà hospitalitzat el meu gat?
La resposta a aquesta pregunta depèn de cada cas. Després de rebre el tractament, els gats
romanen hospitalitzats en les nostres instal·lacions de 3 a 7 dies depenent dels nivells de
radiació. A causa de la legislació vigent de protecció nuclear, els pacients no poden ser
visitats pels propietaris, però estaran cuidats pel nostre equip d'hospitalització.
Quan el seu gat torni a casa, és important tenir una sèrie de precaucions especials durant les
dues setmanes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'animal no dormirà amb els propietaris.
Els nens i/o embarassades no poden entrar en contacte amb el gat.
Cal minimitzar el temps de contacte amb el gat evitant la manipulació de la zona del
coll (tiroide).
Cal rentar-se les mans després de tocar al gat o el seu sorral.
En cas d'haver-hi altres gats a casa, s'ha d'evitar l'ús del mateix sorral i bol de
menjar.
El gat no pot tenir accés a l'exterior.
Es recomana usar material absorbent pel sorral.
Usar guants d'un sol ús en canviar el sorral.
En cas de vòmits, femta o qualsevol residu que existeixi fora del sorral, cal netejar la
zona usant guants i després netejar amb detergent. Els guants han de rebutjar-se.
Els residus del sorral cal guardar-los de forma controlada, tancada i aïllada dins de la
casa (habitació sense accés constant) durant les 2 setmanes de restriccions per
reduir la radioactivitat.
Els nens i/o embarassades no poden entrar en contacte amb el sorral.
La roba, tovalloles, joguines... que el gat utilitzi han de ser netejades de forma
independent.

Es recomanen controls al mes, 3 mesos i 6 mesos després de l'administració del iode
radioactiu. Aquests controls poden ser en el seu veterinari habitual o Ars Veterinaria.

Nota important: quan es confirmi la cita per al tractament del iode radioactiu, el propietari
haurà de realitzar un dipòsit que no serà reemborsable, tret que la cancel·lació es realitzi
dues setmanes abans de la cita, el seu gat mori o per alguna raó, es consideri que el gat no
és adequat per al tractament.
Atentament,
Equip de Medicina Interna d’Ars Veterinaria
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