IODE RADIOACTIU GATS – INFORMACIÓ PER A VETERINARIS
Què és el iode radioactiu?
La teràpia amb iode radioactiu (I-131) és considerada el tractament d’elecció per
l’hipertiroïdisme felí. L’objectiu del tractament és resoldre l’hipertiroïdisme i evitar
l’hipotiroïdisme. Una sola injecció de iode radioactiu cura l’hipertiroïdisme en
aproximadament el 95% dels gats.
El iode radioactiu s'administra via subcutània i es concentra en les cèl·lules fol·liculars
tiroïdals hiperactives incorporant-se a la tiroglobulina. L'isòtop I-131 emet rajos gamma i
partícules beta. Els efectes ionitzants de les partícules beta són els responsables de la
destrucció de les cèl·lules hiperactives. A causa que les partícules beta viatgen a una
distància curta d'1 a 2 mm, la glàndula paratiroide no es veu afectada. El teixit tiroïdal
atròfic no concentra el iode i només el teixit tiroïdal hiperactiu funcional és afectat pel
tractament. El iode que no es concentra en la glàndula tiroide s'elimina a través de l'orina i
femta. Els gats han de romandre amb nosaltres en una instal·lació adaptada d'aïllament de 3
a 7 dies després de la injecció depenent dels nivells de radiació. El nostre equip
d'hospitalització cuida i vigila (sistema de càmeres), alimenta i neteja les gàbies durant tot
moment.
És important saber si el meu pacient és un bon candidat?
L'estat de salut del gat ha de ser bo. Durant el període d'hospitalització no podem manipular
amb excés al gat sense estar exposats a alts nivells de radioactivitat. Per exemple, gats amb
malalties com la diabetes mellitus no controlada, insuficiència cardíaca, epilèpsia,
insuficiència renal avançada… no són bons candidats.
Durant la visita d'avaluació es realitzarà un anàlisi de sang i orina amb un mesurament de la
pressió arterial. Aconsellem realitzar radiografies toràciques i ecografia abdominal per
descartar comorbiditats que puguin influir en la decisió de tractar i idoneïtat per a
l'aïllament. En alguns casos, s'han de realitzar proves addicionals (per exemple,
ecocardiografia).
Sempre que sigui possible, per permetre l'avaluació de la funció renal i minimitzar qualsevol
deteriorament clínic, recomanem que els gats siguin tractats amb metimazol, carbimazol o
Hill's y/d durant almenys un mes. Els estudis mostren que fins al 50% dels gats
hipertiroïdeus poden desenvolupar azotèmia amb el tractament, independentment del
mètode utilitzat (mèdic, quirúrgic o iode radioactiu). Això ocorre perquè la taxa glomerul.lar
augmenta durant l’hipertiroïdisme i la veritable funció renal del gat solament pot avaluar-se
una vegada que la taxa de filtració glomerul.lar es redueix amb la normalització dels nivells
de l'hormona tiroïdal. Si els gats tenen una azotèmia lleu però clínicament milloren amb el
tractament mèdic, poden ser tractats.

Si el motiu pel qual un gat es deriva al tractament de iode radioactiu és perquè el gat no pot
tolerar els medicaments, o el propietari no pot administrar-ho, o el gat no menja la dieta,
posi's en contacte amb el nostre equip abans de derivar el cas.
Finalment, és important parar el tractament (dieta carbimazol, metimazol…) dues setmanes
abans de l'administració del iode radioactiu.
Nota per als propietaris: quan es confirma 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 gat mori o per alguna raó, es consideri que el gat
no és adequat per al tractament.
Durant quant temps estarà hospitalitzat el gat?
La resposta a aquesta pregunta depèn de cada cas. Després de rebre el tractament, els gats
romanen en les nostres instal·lacions de 3 a 7 dies depenent dels nivells de radiació. A causa
de la legislació vigent de protecció radiològica, els pacients no poden ser visitats, però
estaran cuidats amb càmeres les 24 hores pel nostre equip d'hospitalització.
Quan el 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.

Com monitoritzem els gats que han estat tractats amb iode radioactiu
La concentració de l'hormona tiroïdal és generalment normal quan els gats són donats d'alta
de l'hospital. Ocasionalment, transcorren algunes setmanes abans que la concentració
d'hormona tiroïdal es redueixi a la normalitat després del tractament.
Es recomanen controls al mes, 3 mesos i 6 mesos després de l'administració del iode
radioactiu. Aquests controls poden fer-se al seu centre veterinari o a Ars Veterinaria.
Entenem que no sempre és fàcil per als propietaris tornar al nostre hospital, per tant, els
controls es poden realitzar al vostre centre veterinari si és convenient. Recomanem un
examen físic complet, que inclogui el pes corporal i la mesura de la pressió arterial,
bioquímica sérica i les proves tiroïdals, així com l'anàlisi d'orina en cada visita. Els anàlisis i
enviament de la sang al laboratori IDEXX (al mes, 3 mesos i 6 mesos) estan inclosos en el
cost del tractament. Alguns pacients poden desenvolupar hipotiroïdisme (al voltant del 5 –
10%). Encara que el percentatge és baix, alguns gats necessitessin suplementació hormonal
durant la resta de la seva vida.
Agraïm la confiança dipositada al nostre centre. Estem a la seva disposició per resoldre
qualsevol dubte.

Atentament,
Equip de Medicina Interna d’Ars Veterinaria
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