
skuteczne leczenie

Czy kot z poniższymi objawami 
był Twoim pacjentem?
v spadek masy ciała

v powiększenie tarczycy

v szmery sercowe

v polifagia

v wymioty

v tachykardia

v poliuria/polidypsja

v biegunka

v osłabienie

v  zmiana zachowania  
(lękliwość, nadpobudliwość)

v  pogorszenie wyglądu sierści  
(m.in. wyłysienia, zmierzwienie sierści)

Thiafeline vet 
– przełącz tarczycę na NORMALNE działanie

aniMedica Polska Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198 a, 81-571 Gdynia, 
tel.: 58/572 24 38, fax: 58/572 24 39, www.animedica.pl

Kiedy stosować Thiafeline vet?
v  przed tyroidektomią  

do stabilizacji nadczynności  
tarczycy

v  przy długoterminowym leczeniu  
nadczynności tarczycy u kotów 

Jak działa Thiafeline vet?
v  zawiera tiamazol, który blokuje syntezę hormonów tarczycy
v  blokuje wiązanie się jodku z enzymem – peroksydazą tarczycową, przez co 

nie może on zostać utleniony do wolnego jodu i wbudowany do tyreoglobuliny 
(z której powstaje tyroksyna)

Dawkowanie:

zalecana dawka początkowa  
5 mg/zwierzę/dobę

2 x dziennie 1 tabl. Thiafeline vet 2,5 mg/kota
dopuszczalne jest 1 x dziennie 
1 tabl. Thiafeline vet 5 mg/kota

jeśli wymagana jest dawka powyżej 10 mg/zwierzę/dobę 
– należy szczególnie monitorować zwierzęta

podawana dawka nie powinna przekraczać 20 mg/zwierzę/dobę

Badania laboratoryjne przy nadczynności tarczycy u kotów wykonujemy 
w następujących terminach:

Hematologia, biochemia i tT4

przed 
rozpoczęciem 

leczenia

po 3 
tygodniach

po 6 
tygodniach

po 10 
tygodniach

po 20 
tygodniach

co 
3 miesiące

Opakowanie:
Zawiera 120 tabletek w blistrach po 30 tabletek.

Thiafeline vet 2,5 mg i 5 mg tabletki powlekane dla kotów. Tiamazol. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej i innych substancji: Thiafeline vet 2,5 mg - Każda 
różowa, powlekana, dwuwypukła tabletka (o średnicy 5,5 mm) zawiera tiamazol 2,5 mg; Thiafeline vet 5 mg - Każda pomarańczowa, powlekana, dwuwypukła tabletka (o średnicy 
5,5 mm) zawiera tiamazol 5 mg. Wskazania lecznicze: Do stabilizacji nadczynności tarczycy u kotów przed tyroidektomią chirurgiczną. Do długoterminowego leczenia nadczynno-
ści tarczycy u kotów. Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów z chorobą układową, taką jak pierwotna choroba wątroby lub cukrzyca. Nie stosować u kotów z objawami choroby 
autoimmunologicznej. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami białych krwinek, takimi jak neutropenia i limfopenia. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami płytek krwi i koagu-
lopatiami (zwłaszcza małopłytkowością). Nie stosować u samic w ciąży i w okresie laktacji. Nie stosować u kotów z nadwrażliwością na tiamazol lub na substancję czynną, glikol 
polietylenowy. Działania niepożądane: Zgłaszano występowanie działań niepożądanych po długoterminowym leczeniu nadczynności tarczycy. W wielu przypadkach objawy mogą 
być łagodne i przejściowe i mogą nie stanowić przyczyny przerwania leczenia. Poważniejsze działania niepożądane są głównie odwracalne po przerwaniu podawania leku. Działania 
niepożądane są niezbyt częste. Najczęstszymi zgłaszanymi klinicznymi działaniami niepożądanymi są wymioty, brak łaknienia/jadłowstręt, apatia, ciężki świąd i otarcia naskórka 
głowy i szyi, skaza krwotoczna i żółtaczka związane z chorobą wątroby oraz nieprawidłowości hematologiczne (eozynofilia, limfocytoza, neutropenia, limfopenia, nieznaczna leuko-
penia, agranulocytoza, małopłytkowość lub niedokrwistość hemolityczna). Te działania niepożądane ustępowały w ciągu 7-45 dni po przerwaniu leczeniu. Możliwe immunologiczne 
działania niepożądane obejmują niedokrwistość z rzadkimi działaniami niepożądanymi, w tym małopłytkowością i przeciwciałami przeciwjądrowymi w surowicy, a bardzo rzadko 
może wystąpić limfadenopatia. Należy niezwłocznie przerwać leczenia i rozważyć alternatywną terapię po odpowiednim okresie na wyzdrowienie. Po długoterminowym leczeniu 
tiamazolem u gryzoni wykazano występowanie zwiększonego ryzyka powstawania nowotworu w tarczycy, ale brak jest dowodów u kotów. Docelowe gatunki zwierząt: Koty. Daw-
kowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania: Droga podania: Podanie doustnie. Ilość do podania: Do stabilizacji nadczynności tarczycy u kotów przed tyroidektomią 
chirurgiczną i do długoterminowego leczenia nadczynności tarczycy u kotów zalecana dawka początkowa to 5 mg na dobę. W miarę możliwości całkowita dawka dobowa powinna 
być podzielona na dwie i podawana rano i wieczorem. Tabletek nie należy dzielić.  Jeśli 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 na dobę może być bardziej skuteczna w krótkim czasie. Tabletka 5 mg nadaje się również dla 
kotów wymagających większych dawek.  Przed rozpoczęciem leczenia i po 3 tygodniach, 6 tygodniach, 10 tygodniach, 20 tygodniach i następnie co 3 miesiące należy badań pa-
rametry hematologiczne, biochemiczne i całkowite stężenie T4 w surowicy. Podczas każdego zalecanego odstępu czasowego monitorowania dawkę należy dostosować stopniowo 
zgodnie z całkowitym stężeniem T4 i odpowiedzią kliniczną na leczenie. Dawkę należy dostosowywać o 2,5 mg, a celem powinno być uzyskanie najniższej możliwej dawki. Jeśli 
wymagane jest powyżej 10 mg na dobę, należy szczególnie starannie monitorować zwierzęta. Podawana dawka nie powinna przekraczać 20 mg/dobę. W celu długoterminowego 
leczenia nadczynności tarczycy zwierzę należy leczyć do końca życia. Zalecenia dla prawidłowego podania: Nie dotyczy. Okres karencji: Nie dotyczy. Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności: Patrz ulotka informacyjna dołączona do opakowania leku.  Opakowanie: 120 tabletek w pudełku tekturowym zawierającym 4 blistry po 30 tabletek. Podmiot 
odpowiedzialny: Le Vet Beheer B.V.,  Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holandia. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: aniMedica Polska Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 
198 a, 81-571 Gdynia. Numery pozwoleń: Thiafeline vet 2,5 mg - 2509/15; Thiafeline vet 5 mg - 2510/15. Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. 
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Nadczynność tarczycy – jedna z częściej 
występujących chorób endokrynologicznych 
u kotów w średnim wieku i starszych. 
Liczba przypadków nadczynności 
tarczycy diagnozowanej u kotów stale 
wzrasta. Na pewno przyczynia się do 
tego wydłużenie okresu życia kotów, 
jak i wzrost świadomości właścicieli 
zwierząt. Nie wiadomo jednak, czy ta 
choroba jest coraz częściej uwzględniana 
w diagnostyce różnicowej, czy na częstość 
jej występowania wpływają czynniki genetyczne 
i środowiskowe. Polega ona na zwiększonej 
produkcji i wydzielaniu tyroksyny (T4) oraz 
trójjodotyroniny (T3) przez tarczycę niezależnie 
od TSH, w wyniku rozwijających się zmian 
rozrostowych (gruczolakowaty przerost 
zazwyczaj obu płatów). Powiększony 
gruczoł jest raczej wyczuwalny 
w badaniu palpacyjnym. Jest to choroba 
wieloukładowa. W jej przebiegu u prawie 
90% zwierząt występuje nadciśnienie tętnicze. 

Wartości referencyjne 
hormonów tarczycy u kotów
tT4  0,8-4,0 µg/dl (20-60 nmol/l)

fT4 0,5-2,6 ng/dl

tT3 0,8-1,5 µg/l

fT3 1,6-4,9 ng/l

Częste przyczyny utrudniające rozpoznanie nadczynności tarczycy
v  utrata masy ciała może być trudna do zauważenia przez właściciela u kotów 

długowłosych; wzrost apetytu  maskuje czasami problem
v  starsze koty mogą cierpieć na inne choroby (cukrzycę, przewlekłą 

niewydolność nerek lub nowotwory), które mogą obniżać poziom tT4 do 
wartości referencyjnych

v  we wczesnych lub słabo nasilonych przypadkach stężenia tT4 mogą być różne 
(tT4 może być w normie, przy mocno wyrażonych objawach klinicznych)

v  coraz częściej obserwowany jest atypowy obraz, w przebiegu którego 
dominują anoreksja, letarg i osłabienie

Rozpoznanie:
v obraz kliniczny
v badania poziomu hormonów tT4, fT4 i niekiedy tT3

Wiele kotów ma podniesiony poziom enzymów 
wątrobowych (ALT, AST, AP) lub LDH. U 40% występuje 
hiperfosfatemia bez azotemii – wynik zwiększonego 
metabolizmu kości (nadczynność przytarczyc), a u 
50% obniżony poziom stężenia fruktozoaminy (jest on 
niezależny od zmiany stężenia glukozy lub białka) – 
wynik przyśpieszonego metabolizmu białek.

Diagnoza:
v  tT4>60 nmol/l bardzo prawdopodobna nadczynność tarczycy i nie ma potrzeby 

wykonywania innych testów  leczenie Thiafeline vet.
v   tT4 w górnej granicy normy + objawy kliniczne  po 2 tygodniach ponowne 

badanie, które obejmuje również dializę równoważną, test supresji T3 lub test 
stymulacji TRH.

Test Zasady Ocena

Dializa równoważna
badanie stężenia fT4 (w mniejszym 
stopniu zależy od leków czy chorób 
nietarczycowych) i tT4

v  wysoka fT4 + tT4 w górnej granicy 
normy + objawy kliniczne  
nadczynność tarczycy  leczenie 
Thiafeline vet

v  wysoka fT4 + tT4 w dolnej granicy 
normy  brak nadczynności, 
prawdopodobnie choroba 
nietarczycowa

Test supresji T3

v  pierwsze pobranie i ocena T3 i T4
v  7 x podanie p.o. T3 (25 µg/kota) 

co 8 godzin
v  drugie pobranie 2-4 godzin po 

ostatniej tabletce

v  u zdrowych kotów znaczący spadek 
wydzielania T4

v  u kotów z nadczynnością brak 
spadku T4 (pomiar T3 kontrola 
skuteczności zaordynowanych 
tabletek)  leczenie Thiafeline vet

Test stymulacji TRH

 efekty uboczne: wymioty, ślinotok, 
przyśpieszony oddech, defekacja
v   pierwsze pobranie (wartość tT4)
v 0,1 mg/kg m.c. i.v.
v  ponowne pobranie po 

4 godzinach

v  u zdrowych kotów następuje 
zwiększone wydzielanie T4

v  u kotów z nadczynnością tarczycy 
– T4 na tym samym poziomie lub 
bardzo słaby wzrost  leczenie 
Thiafeline vet

Leczenie:
v  jedno- bądź obustronna tyroidektomia (po 2-4 tygodniowej terapii tiamazolem)
v    stosowanie izotopu jodu 131 (w Polsce niedostępne) 
v  leczenie zachowawcze (tiamazol)

skuteczne leczenie
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