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A kutyák-macskák hypothyreosisa
A pajzsmirigy működési elégtelenség a kutyák leggyakoribb hormonális
betegsége. Idősödő-középkorú kutyákban, ritkábban macskákban sokszor
egyéb betegségek hátterében, de sokszor önállóan fordul elő, gyakran felderítetlenül maradva.

A hormonok belső elválasztású mirigyek termékei, amelyek különféle
élettani folyamatokat szabályoznak a
szervezetben. Hajlamos fajták közé
tartozik a golden retriever, kuvasz, a
szetterek, Airedale terrier, husky, a
malamut és a boxer. Gyakran fordul
elő uszkárban, törpe schnauzerben,
cocker spánielben, máltai selyemkutyában is. A tünetek általában középkorú állatokban jelentkeznek (4-10
éves korban).
A megbetegedés lényege, hogy a
kutya szervezetében a pajzsmirigyhormon (tiroxin, T4) szintje alacsonyabb a normálisnál. Elsődleges
(primer) pajzsmirigy-elégtelenségről beszélünk, amennyiben a pajzs-

mirigy nem termel elegendő mennyiségű tiroxint. Másodlagos (szekunder)
a betegség akkor, ha a pajzsmirigy
tiroxintermelését szabályozó agyalapi mirigy (hipofízis) termel kevesebb
„ösztönző” hormont (ún. TSH, thyroid
stimuláló hormon). A megkülönböztetés azért fontos, mert a két forma eltérően nyilvánul meg a laboratóriumi
tesztek során.
Tünetek
A kutya pajzsmirigy betegsége jellegzetes tünetekkel jár, amely az egész
szervezetet érinti. Az állat általában elhízott, mozgása, viselkedése kissé „lassult”, szívverésszáma csökkent, esetleg
nehezen tűri a hideget. Általános gyengeség jellemző, az állat visszautasítja a

munkavégzést. Sokszor a vér koleszterinszintje magasabb és enyhe fokú
vérszegénység is megállapítható.
Emellett az esetek 80%-ában különféle bőrtünetek alakulnak ki.
A legjellegzetesebb a kétoldali, szimmetrikus, nem viszkető szőrhiányos
foltok megjelenése a törzsön, az orrháton, a faron, farkon (ún. „patkányfarok”), amely nem érinti a végtagokat. Ezen kívül azonban súlyosabb és
enyhébbnek tűnő formában is mutatkozhat a betegség.
Kevéssé látványos megjelenés, mikor
nincsen jelen szőrhiány, de a szőrzet
tompa fényű, töredezett, a szőrszálak
könnyen kihúzhatóak. Nyírás után a
szőr nehezen vagy egyáltalán nem nő
vissza. Megváltozhat a bőr faggyútermelése is, zsíros jellegű korpázás (ún.
seborrhea oleosa) jellemző, comedók
(mitesszerek), faggyúdugók jelenhetnek meg a bőrben. A bőr jellegzetesen
vastag, ödémás jellegű (mixödéma),
tapintása hideg, színe megsötétedik
(hiperpigmentáció).
Gyógyszeres kezelés
A diagnózis felállítása azért is fontos, mert minden megjelenési forma
általában kitűnően reagál a gyógyszeres kezelésre. Nemcsak a bőrtünetek rendeződnek, hanem az állat
lefogy, aktívabb is lesz egyidejűleg. A
hormonpótlás élethosszig szükséges.
Nagyon jó állatgyógyászati készítmények állnak rendelkezésre, melyek
hatásosabbak, mint a korábban használt „humán”készítmények. „Házi
laboratóriumunkban”teljes körű vérvizsgálatot tudunk végezni, ahol kiderülhetnek a rejtett, akár hormonális
rendellenességek is.
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Állatkórházunk hosszú nyitvatartással – 8-20h-ig, (06-26-317-532
vagy 06-30-9370-863) – és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel (06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket Szentendre
központjában. Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi kedvezményekkel, házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –, kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos
lendülettel állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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