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Kilpirauhasen liikatoiminta

- Joustavuutta ja hallintaa joka 
   askeleella



Kissan kilpirauhasen liikatoiminta

Kilpirauhasen liikatoiminta on monielinsairaus, joka 
johtuu kilpirauhashormonien T3 ja T4 lisääntyneestä 
määrästä verenkierrossa. Kissalla ensimmäinen tapaus 
dokumentoitiin yli 30 vuotta sitten.

Felimazole vet. mahdollistaa kilpirauhasen liikatoiminnan 
saamisen hallintaan ja tasapainoon joustavasti ja tarkasti.

  

• Kilpirauhasen liikatoiminta on kaikkialla maailmassa 
kissan yleisin endokriininen häiriöi. 

• Sairauden arvioidaan kehittyvän yli 10 %:lle kaikista 
iäkkäistä kissoistai.

• Yli 95 %:lla kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavista 
kissoista on hyvänlaatuinen kilpirauhasen 
adenomatoottinen hyperplasia (70 %:lla kummankin 
lohkon ja 30 %:lla toisen lohkon hyperplasia). 

Tavanomaiset kliiniset oireet
• Laihtuminen

• Ruoan ahmiminen

• Takykardia

• Sivuääni sydämessä

• Polyuria/polydipsia

• Yliaktiivisuus/levottomuus

• Oksentelu

• Ripuli

• Palpoitavissa oleva struuma

Kuvan antanut käyttöön Sarah Caney BVSc 
PhD DSAM (Feline) MRCVS 
www.catprofessional.com



Kilpirauhasen liikatoimintaa epäiltäessä diagnoosi voidaan varmistaa tavanomaisten 
(hematologisten ja biokemiallisten) verikokeiden avulla ja samalla voidaan myös sulkea pois 
muut samanaikaiset sairaudet.

Kilpirauhasen liikatoiminta voidaan useimmiten varmistaa määrittämällä seerumista kokonais-
T4-pitoisuus. Näin saadaan myös potilaan perusarvo ennen hoidon aloittamista. Kokonais-T4-
pitoisuus voi sairauden alkuvaiheessa tai myös muita samanaikaisia sairauksia sairastavalla 
kissalla olla viitearvojen puitteissa, mutta tällöinkin se on usein viitevälin yläpäässä.

Kokonais-T3-pitoisuutta (tT3) ei käytetä rutiiniluonteisesti diagnostisena testinä, sillä yli 30 %:lla 
kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavista kissoista sen pitoisuus seerumissa on viitearvojen 
puitteissa. Vapaan T4:n (T4-V) määritys tasapainodialyysillä on herkin menetelmä kilpirauhasen 
liikatoiminnan toteamiseen, mutta sitä ei pidä käyttää kokonais-T4-määrityksen sijasta, sillä 
jopa 12 %:lla terveistä kissoista vapaan T4:n pitoisuus seerumissa on koholla.

Kilpirauhasen liikatoiminnan diagnosointi

Kilpirauhasen liikatoimintaa epäillään anamneesin ja kliinisen 
tutkimuksen perusteella +/- varmistamalla muutokset 

tavanomaisilla biokemiallisilla analyyseilla

Kokonais-T4-pitoisuusmääritys

Kokonais-T4-pitoisuus viitevälin yläpuolella Kokonais-T4-pitoisuus viitearvojen puitteissa:

noin 10 %:lla kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavista kissoista 
kokonais-T4-pitoisuus on viitearvojen puitteissa, koska

1) pitoisuus vaihtelee varhaisvaiheen/lievässä sairaudessa

2) T4:n eritys vähenee samanaikaisen muun kuin 
kilpirauhassairauden yhteydessä

Jos kilpirauhasen liikatoimintaa edelleen epäillään…

Vapaan T4:n pitoisuus viitevälin puitteissaVapaan T4:n pitoisuus viitevälin yläpuolella

JOKO

Lievää/varhaisvaiheen sairautta epäiltäessä: 
uusi kokonais-T4-pitoisuuden määritys 
2−4 viikon kuluttua tai jos kliiniset oireet 

muuttuvat selkeämmiksi.

Muuta kuin kilpirauhassairautta epäiltäessä: 
pyri diagnosoimaan ja hoitamaan sairaus 

ennen uutta kokonais-T4-määritystä.

Varmistettu 
kilpirauhasen 
liikatoiminta

Todennäköinen 
kilpirauhasen 
liikatoiminta

Kokonais-T4-pitoisuus 
viitevälin yläpäässä

Epätodennäköinen 
kilpirauhasen liikatoiminta

Kyseessä ei 
todennäköisesti ole 
kilpirauhassairaus. 

Kokonais-T4-pitoisuus 
viitevälin alapäässä tai 

alapuolella

Huomioi kliinisten oireiden syynä muun kuin kilpirauhassairauden mahdollisuus, 
esim. ruoansulatuselimistön sairaus tai kasvain.

Jos kilpirauhasen liikatoimintaa epäillään edelleen:

harkitse TSH-pitoisuuden määrittämistä koirille tarkoitetun TSH-analyysin avulla (ota 
yhteyttä paikalliseen diagnostiseen laboratorioon tai Dechra Veterinary Productsiin 

lisätietojen saamiseksi)

TAI

harkitse potilaan lähettämistä kilpirauhasen gammakuvaukseen.

 

TAI

Määritä vapaa T4 ja 
kokonais-T4 samasta 

verinäytteestä

Epätodennäköinen 
kilpirauhasen 
liikatoiminta



Tehoaa ektooppiseen, 
hyperplastiseen 
kilpirauhaskudokseen

Kyllä Kyllä

Ei. Kirurgi ei 
välttämättä saa 
ektooppista kudosta 
poistetuksi.

Helposti saatavissa
Erikoistuneita klinikoita 
on vähän.

Vaatii taitavan kirurgin.

Kissan kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon on kolme hoitovaihtoehtoa:

• Lääkehoito, jonka avulla kilpirauhashormonisynteesi estetään tilapäisesti. Voidaan käyttää 
myös pitkäaikaishoitoon kilpirauhasen liikatoiminnan pitämiseksi kontrollissa. 

• Kilpirauhasen poistoleikkaus, jossa poistetaan poikkeava kilpirauhaskudos

• Hoito radioaktiivisella jodilla, jossa tuhotaan poikkeava kilpirauhaskudos

Lääkehoito Hoito radioaktiivisella 
jodilla

Kilpirauhasen
poistoleikkaus

Tilan alkuvaiheen stabilointiin ei suositella lääkehoitoa riippumatta siitä, mikä pitkäaikaishoitovaihtoehto valitaanv.

Hoito

Saatavuus

Kumottavissa Kyllä Ei Ei

Alkuvaiheen 
kustannuksetii Pienet Suuret Keskisuuret

Aika eutyreoosin  
saavuttamiseenii 3-15 päivääii

1-20 viikkoaii

Tila suositellaan 
vakauttamaan lääke-
hoidolla ennen hoitoa 
radioaktiivisella jodilla.

Heti leikkauksen jälkeen.
Tila suositellaan 
vakauttamaan 
lääkehoidolla ennen 
leikkausta.

Nukutuksen tarve Ei tarpeen Ei tarpeen On tarpeen

Osastohoidon tarve Ei tarpeen

Vähintään 7 päivää

(hoitopaikasta riippuen)
1-10 päivääii

(leikkauksen jälkeisistä 
komplikaatioista riippuen)

latrogeeninen 
kilpirauhasen 
vajaatoiminta

Mahdollineniv. 
Helposti hoidettavissa 
lääkeannosta 
pienentämällä.

Mahdollineniv. 
Voi vaatia 
kilpirauhashormoni- 
lisää, jos tila pitkittyy.

Mahdollineniv. 
Voi vaatia 
kilpirauhashormoni- 
lisää, jos tila pitkittyy.

Hoidon epä-
onnistuminen tai 
kilpirauhasen liika-
toiminnan uusiutuminen

Epätodennäköinen sään-

nöllisessä seurannassa 

ja jos eläimen omistaja 

noudattaa hoito-ohjeita.

Harvoin

Mahdollinen myös 
kilpirauhasen kum-
mankin lohkon poisto-
leikkauksen jälkeeniiii.



VET.

• Ensimmäinen myyntiluvallinen eläinlääke Euroopassa kissan kilpirauhasen liikatoiminnan 
hoitoon.

• Sisältää vaikuttavana aineena kilpirauhashormonin tuotantoa estävää tiamatsolia.

• Aloitusannos ei määräydy diagnosointiajankohdan painon ja kokonais-T4-pitoisuuden mukaan.

• Tarkoitettu pitkäaikaishoitoon ja tilan vakauttamiseen ennen kilpirauhasen poistoleikkausta.

• Estää palautuvasti tyreoideaperoksidaasientsyymiä, joka säätelee T3- ja T4-hormonien liiallista 
tuotantoa.

• Pieniä sokeripäällysteisiä tabletteja, joiden muoto helpottaa niiden antamista.

• Kolme vahvuutta –  1,25mg,         2,5 mg,          ja 5 mg       

 – värikoodaus helpottaa eri vahvuuksien erottamista toisistaan

• Saatavana 100 tabletin purkkeina



VUOROKAUSIANNOS AAMU ILTA

1.25 mg

3.75 mg

6.25 mg

8.75 mg

11.25 mg

13.75 mg

16.25 mg

18.75 mg

VUOROKAUSIANNOS AAMU ILTA

2.5 mg

5 mg*

5 mg

7.5 mg

10 mg

12.5 mg

15 mg

17.5 mg

20 mg

Aloitusannos

• 5 mg päivässä, joka annetaan päivittäin kahtena 2,5 mg:n annoksena.

• Annos 5 mg kerran päivässä on mahdollinen, jos hoito on tällöin helpompi toteuttaa.*

• Alkuvaiheen kokonais-T4-pitoisuus ja kissan paino eivät vaikuta annostukseen.

Ylläpitoannos

• Biokemialliset ja hematologiset veriarvot sekä kokonais-T4-pitoisuus pitää tarkistaa uudelleen 
kolmen viikon hoidon jälkeen. 

• Annosmuutokset pitää tehdä 2,5 mg:n annoksina päivässä.

• 1,25 mg:n tabletit on tarkoitettu erityisen pieniä tiamatsoliannoksia tarvitseville kissoille sekä 
mahdollistamaan joustavat annosmuutokset.

• Pyri käyttämään pienintä mahdollista eutyreoosin saavuttamiseen tarvittavaa annosta.

• Mahdollisia annostusyhdistelmiä on yhdeksän. De flesta katterna kan doseras enligt den vänstra 
tabellen, men för katter som kräver extra låg eller finjusterad dos kan även 1,25 mg-tabletten 
användas enligt den högra tabellen. 

• Felimazole-hoito aloitettiin eräässä kliinisessä tutkimuksessavi 58 kilpirauhasen liikatoimintaa 
sairastavalle kissalle aloitusannoksella 2,5 mg kahdesti päivässä. Valittu ylläpitoannos vaihteli 
tutkimuksen lopussa seuraavasti:

Felimazole vet.  hoito aloitetaan pienellä annoksella, minkä 
jälkeen annosta voidaan hienosäätää joustavasti 9 mahdolliseen 
annosyhdistelmään yksilöllisen tarpeen mukaan.

*2,5 mg kahdesti päivässä voi olla lyhyellä aikavälillä tehokkaampi.

21%

12 kissaa - 2,5 mg kerran 
päivässä

21%

12 kissaa - muut annostusvaih-
toehdot

58%

34 kissaa - 2,5 mg kahdesti 
päivässä

Felimazole vet. -annostus



Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito, jos kissalla on 
samanaikaisesti krooninen munuaissairaus.

Kilpirauhasen liikatoiminta ja krooninen munuaissairaus ovat iäkkäillä kissoilla yleisiä. 10 %:lle 
kissoista on kilpirauhasen liikatoiminnan diagnosoinnin yhteydessä jo kehittynyt atsotemiavii, ja 
17 - 49%:lle atsotemia kehittyy kilpirauhasen liikatoiminnan hoidon aloittamisen jälkeenvii.

Ison-Britannian eläinlääketieteellisen tiedekunnan The Royal Veterinary Collegen kissoihin 
keskittyvän tutkimusryhmän The Feline Research Groupin Lontoossa myöhemmin tekemät 
tutkimukset ovat osoittaneet, että jos kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavalla kissalla jo on 
atsotemia, kissan keskimääräinen elinaika on huomattavasti lyhyempi kuin jos kissalla ei ole  
atsotemiaavii.

Ne kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavat kissat, joille kehittyy atsotemia hoidon aikana, elävät 
kuitenkin yhtä pitkään kuin kissat, joille ei kehity atsotemiaaiv.

Kummassakin tapauksessa on tärkeää, että hoitoannosta voidaan hienosäätää ja sovittaa 
yksilöllisesti, jotta kissan sairaus saadaan optimaalisesti hallintaan ja kokonais-T4-pitoisuus 
pysyy jatkuvasti sopivalla tasolla.

Yksityiskohtaiset suositukset tällaisten komplisoituneiden tapausten hoitoon esitetään 
kaaviossa Felimazole(R) vet. - hoito ja seuranta.

Annostuksen joustavuus on tärkeää
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Atsotemia Ei atsotemiaa 

Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavien kissojen 
keskimääräinen elinaika, jos niillä oli tai ei ollut 
atsotemiaa diagnoosiajankohtana.
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Atsotemia kehittyi          Atsotemiaa ei kehittynyt

Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavien kissojen 
keskimääräinen elinaika, jos niille kehittyi tai ei 
kehittynyt atsotemiaa hoidon aikana.
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latrogeeninen kilpirauhasen vajaatoiminta

Kaikki kissan kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon käytettävät hoitovaihtoehdot voivat aiheuttaa 
iatrogeenisen kilpirauhasen vajaatoiminnaniv.

Eräässä tutkimuksessaiv, jossa oli mukana 75 kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavaa kissaa, 
joita hoidettiin joko pelkästään kilpirauhashormonin tuotantoa jarruttavalla lääkehoidolla tai 
tällaisen lääkehoidon ja kilpirauhasen poistoleikkauksen yhdistelmällä, 28 (37 %) kissalla todettiin 
kilpirauhasen vajaatoiminta (pieni kokonais-T4-pitoisuus ja suuri TSH-pitoisuus). 

Millaisia seurauksia tästä on?

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla kissoilla atsotemia oli todennäköisempi, sillä atsotemia 
todettiin:

• 16/28 (57 %) kissasta, joilla oli kilpirauhasen vajaatoimintaa

• 14/47 (30 %) eutyreoottisesta kissasta.

Jos kissalla oli sekä kilpirauhasen vajaatoimintaa että atsotemia, sen keskimääräinen elinaika oli 
huomattavasti  lyhyempi:

• 456 päivää, jos kissalla oli kilpirauhasen vajaatoimintaa ja atsotemia

• 905 päivää, jos kissalla oli kilpirauhasen vajaatoimintaa, mutta ei atsotemiaa.

Ison-Britannian eläinlääketieteellisen tiedekunnan The Royal Veterinary Collegen Lontoossa tekemä 
tutkimus onneksi viittaa siihen, että eutyreoosin palauttaminen (kilpirauhashormonin tuotantoa 
jarruttavaa lääkehoitoa säätämällä) kissalle, jolla on iatrogeenista kilpirauhasen vajaatoimintaa, 
parantaa kissan munuaisten toimintaaviii.

Tämä tutkimus havainnollistaa, miten tärkeää on välttää iatrogeeninen kilpirauhasen vajaatoiminta.  

Säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kilpirauhasen vajaatoiminnan 
kehittyminen todetaan jo heti varhaisvaiheessa. Felimazole-annosta pitää tällöin vähentää 
mahdollisimman pieneen sellaiseen annokseen, jolla eutyreoosi voidaan saavuttaa ja jolla   
kokonais-T4-pitoisuus on viitevälin alapäässä.

Yksityiskohtaiset suositukset esitetään kaaviossa     
(R) Felimazole (R) vet. hoito ja seuranta. 

35

30

25

20

15

10

5

0
Atsotemia Ei atsotemiaa

Keskimääräinen elinaika, jos kissalla on iatrogeeninen kilpirau-
hasen vajaatoiminta ja kissalle kehittyi tai ei kehittynyt atsotemia

Mahdollisuus hoidon hienosäätöön
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Ravitsemustilan arviointi on tärkeää optimaalisen hoidon 
kannalta, sillä optimaalinen ravitsemus voi parantaa 
elämänlaatua ja elinaikaodotetta. Tämä kuvastaa 
maailman pieneläinlääkäriliiton (The World Small Animal 
Veterinary Association, WSAVA) maailmanlaajuista 
aloitetta siitä, että eläimen ravitsemustila arvioitaisiin 
aina kliinisen perustutkimuksen yhteydessä viidentenä 
elintoimintomittarinaix.

Jos kissa saa kilpirauhasen liikatoiminnan hoitoon 
lääkehoitoa, sen ravitsemustila on tärkeää arvioida 
jokaisen seurantakäynnin yhteydessä. Arvioon pitää 
sisältyä kissan ikä, yleiskunto (Body Condition Score) 
ja lihasten kunto sekä mahdolliset muut sairaudet, 
kuten krooninen munuaisten vajaatoiminta, heikentynyt 
sydämen toiminta, korkea verenpaine, diabetes tai 
ruoansulatuselimistön sairaus. Jokaiselle kissalle pitää 
tämän arvion tulosten perusteella suositella ruokavaliota, 
joka antaa sille optimaalisen ravitsemuksellisen tuen.

Dechran asiantuntemus kattaa sekä endokrino-
logian että ravitsemuksen ja on ainutlaatuinen 
siten, että siihen kuuluvat kilpirauhashormonin 
tuotantoa jarruttavan Felimazole vet.  lääkkeen 
lisäksi myös SPECIFIC™-ruokavaliot kilpirauhasen 
liikatoimintaa sairastavan kissan optimaalisen 
ravitsemuksen tueksi.

Kilpirauhasen liikatoimintaa sairastaville kissoille 
tavallisesti kehittyvä komplikaatio on samanaikainen 
krooninen munuaissairaus. Kissan kroonisen 
munuaissairauden ravitsemuksellisena tukena 
suositellaan rajoittamaan fosforin saantia, mikä hillitsee 
munuaisten vajaatoiminnan etenemistä. Lisäksi 
suositellaan vähentämään valkuaisen saantia, mikä 
hillitsee atsotemiaa. Omega-3-rasvahappoja runsaasti 
saavien kroonista munuaissairautta sairastavien kissojen 
elinaika on pidempix. 

SPECIFIC™-ruokavaliot kilpirauhasen liikatoimintaa 
sairastavien kissojen ravitsemukselliseksi tueksi  
esitteessä annetuissa ravintosuosituksissa 
neuvotaan käyttämään kissan yleiskunnon ja muiden 
samanaikaisten sairauksien perusteella kuhunkin 
tapaukseen sopivinta SPECIFIC™-ruokavaliota.

SPECIFIC™ Kidney Support  ruokavaliot sisältävät 

niukasti fosforia, valkuaista ja natriumia, mutta 

ainutlaatuisen runsaasti kalaperäisiä omega-3-

rasvahappoja, mikä tukee optimaalisesti kroonista 

munuaissairautta sairastavan kissan munuaisten 

toimintaa.

Ravitsemuksellinen tuki täydentää kissan kilpirau-
hasen liikatoiminnan lääkehoitoa



Taustamateriaali
• Kaavio: Felimazole (R) vet.  hoito ja seuranta

• SPECIFIC™-ruokavaliot kilpirauhasen liikatoimintaa sairastavien 
kissojen ravitsemukselliseksi tueksi

• Johtavien asiantuntijoiden Webcast lähetykset

• Dechra Academy

Materiaali eläimen omistajalle
• Kissan kilpirauhasen liikatoiminta  esite

Tekninen tuki
• Ota yhteyttä sähköpostitse: technical.senofi@dechra.com

www.dechra.com





FELIMAZOLE VET. 1,25 mg (punainen), 2,5 mg (vaaleanpunainen), 5 mg (oranssi), sokeripäällysteinen, 
kaksoiskupera tabletti kissoille, Ø 5,5 mm. Vaikuttava aine: Tiamatsoli. Käyttöaiheet: Kissan kilpirauhasen 
liikatoiminnan tasapainottaminen ennen kilpirauhasen poistoleikkausta. Kissan kilpirauhasen liikatoiminnan 
pitkäaikainen hoito. Annostus ja antotapa: Ks. valmisteyhteenveto. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää kissoille, joilla 
on yleissairaus, kuten primaari maksasairaus tai sokeritauti tai joilla on autoimmuunisairauden oireita tai jotka 
ovat yliherkkiä tiamatsolille tai apuaineelle polyetyleeniglykolille. Ei saa käyttää eläimille, joilla on valkosolukuvan 
poikkeavuuksia, kuten neutropeniaa ja lymfopeniaa tai joilla on verihiutalesairauksia ja veren hyytymishäiriöitä 
(varsinkin trombosytopenia). Ei saa käyttää tiineille tai imettäville naaraseläimille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet: Koska tiamatsoli voi aiheuttaa hemokonsentraatiota, kissoilla on oltava aina juomavettä saatavilla. 
Hematologiaa seurattava huolellisesti. Yhteisvaikutukset: Samanaikainen fenobarbitaalihoito voi heikentää 
tiamatsolin tehoa. Tiamatsoli voi nostaa bentsimidatsolin (matolääke) plasmakonsentraatiota. Tiamatsolin 
käyttö on otettava huomioon rokotusohjelmissa. Tiineys ja laktaatio: Ei saa käyttää tiineiden tai imettävien 
naaraskissojen hoitoon. Haittavaikutukset: Yleisimpiä ovat oksentelu, ruokahaluttomuus, letargia, vaikea kutina, 
pään ja kaulan pinnalliset ihovauriot, maksasairauteen liittyvä verenvuototaipumus ja keltaisuus, verenkuvan 
poikkeavuudet. Anemiaa ja harvinaisena trombosytopeniaa ja seerumin tumavasta-aineita ja hyvin harvinaisena 
lymfadenopatiaa voi ilmetä, jolloin hoito tulisi keskeyttää välittömästi ja harkita vaihtoehtoista hoitoa. Pakkaukset 
ja hinnat (tmh) 09-2014: 1,25 mg 100 tabl.: 24,39 €. 2,5 mg 100 tabl.: 30,88 €. 5 mg 100 tabl.: 37,16 €.  SPC:n 
muuttamispäivämäärä: 23.09.2013. Reseptilääke.

Dechra Veterinary Products Oy, Puhelin: 02 2510 500. info.fi@dechra.com  

technical.senofi@dechra.com

Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.
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