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Radiojodbehandling av hypertyreoida katter  
– information till remittenter 
 
 

Diagnos  
Endast katter med verifierad hypertyreos (dvs. kliniska sjukdomstecken och 
förhöjd halt TT4 eller positiv scint-examination) kan komma i fråga för 
behandling. För säker diagnos rekommenderas att resultatet verifieras med minst 
två blodprover vid lindrigt förhöjt TT4 (dvs TT4<140).  

Behandling  
Optimalt är att katten behandlas med tiamazol (Felimazole) i 3-4 veckor och 
därefter undersöks avseende TT4 och kreatinin. Vid stegring av kreatinin över 
referensvärdet under tiamazolbehandling, bör en utökad diskussion och värdering 
av kattens framtida livskvalitet utföras. Kreatinininstegringen är störst de 3 första 
veckorna efter insatt behandling. Om kreatininstegring föreligger kan det vara 
djurskyddsmässigt tveksamt att dosjustera tiamazol för att hålla kreatininet på lägre 
nivå om detta innebär att katten fortsatt är hypertyreoid. Vid misstänkt eller 
verifierad hypertyreos rekommenderas blodtrycksmätning och vid behov sätts 
blodtryckssänkande medicin in.  

Inför behandling med radiojod  
Vi rekommenderar att en utökad undersökning med hjärtultraljud, 
blodtrycksmätning, blodkemi och hematologi ska ha utförts före 
radiojodbehandling, för att i möjligaste mån utesluta annan samtidig allvarlig 
sjukdom som påverkar prognosen och kattens framtida livskvalitet. Vi kan göra 
blodtrycksmätning och hjärtultraljud före behandlingen, men för övrigt önskar vi 
att katten är färdigutredd innan den remitteras. 

Många katter med och utan hypertyreos har blåsljud. Eftersom auskultation inte 
alltid identifierar hjärtsjukdom hos katt bör hjärtultraljud utföras för att försöka 
diagnostisera kardiomyopati eller annan hjärtsjukdom. Katter med hypertyreos kan 
få hypertrofierade kammarväggar och det är bra att så långt som möjligt 
differentiera detta från primär hjärtsjukdom. Hjärtultraljud bör utföras med 
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pediatrisk probe (8-12Mhz) för acceptabel bildkvalitet av personal van att 
genomföra hjärtultraljudsundersökningar på katt.   

Katten skall vara utan medicin i minst 4 dygn innan jodbehandling och vara 
färdigutredd enligt ovan innan behandlingsdagen. På behandlingsdagens morgon 
tas ett aktuellt TT4 så att radiojoddosen kan beräknas utifrån detta.  

Jodbehandlingen 
Här på UDS behandlar vi två katter i veckan och vi har en väntelista. Behandlingen 
sker alltid på en måndag och katten kommer då på en bokad tid. Före inskrivning 
på kliniken blir katten veterinärundersökt, hjärtultraljudad (om detta ej är utfört 
tidigare) och blodprov för analys av TT4 tas. Radiojodinjektionen ges subkutant 
under sedering. Katten får sedan stanna på kliniken under veckan och brukar i 
normalfallet kunna gå hem på fredagen.  

Kostnad: ca 20 000 kr totalt inkl. hjärtultraljud  

Skötselregler de första tio dagarna efter hemgång 
För att begränsa stråldosen till människor i kattens närhet ska långvarig (> 1 min) 
nära kontakt (< 30 cm) undvikas de första 14 dagarna efter injektionen. 

Katten får t.ex. inte ligga i sängen med matte eller husse och man bör undvika att 
sitta med katten i knät. Man ska tvätta händerna efter att ha klappat katten och inte 
låta katten vistas i sängen eller på platser där mat ska förtäras (eftersom det kan 
finnas radioaktivitet kvar på kattens päls som man som människa inte bör få i sig). 
Om det finns barn under 18 år eller någon gravid i familjen hemma ska katten 
tillfälligt omplaceras under denna tid. Går detta inte att ordna kan vi ibland i 
undantagsfall erbjuda att katten får stanna längre på djursjukhuset, men detta måste 
överenskommas i god tid före behandlingen. Kostnaden för dessa ca 10 extra 
vårddygn ersätts normalt inte av försäkringsbolaget. 

Det är lämpligt att hålla katten inomhus under de första 14 dagarna, speciellt om 
det finns risk att den använder sandlådor på lekplatser som toalett. 

Rengöring av kattlådan skall ske med engångshandskar på, som ska kastas efter 
varje gång lådan rengjorts. Tvätta händerna efteråt. 

Kattsand förorenad med urin och avföring ska spolas ner i toaletten, spola 2 
gånger. 

I vår foderbutik finns speciell kattsand att köpa som är nedspolningsbar. Även detta 
gäller de 14 dagar som nämnts ovan. Tänk på att långvarig användning av 
nedspolningsbar kattsand kan innebära problem för kommunala avlopp. 
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Återbesök rekommenderas efter 6-8 veckor med blodprovstagning TT4, kreatinin 
och TSH samt blodtrycksmätning.  

Om TT4 inte normaliseras efter behandlingen 

Man kan överväga en ny radiojodbehandling efter 3 månader om TT4 >193 och 
katten har kliniska symtom på hypertyreos.  

Om TT4 <193 så kan man överväga ny radiojodbehandling efter 6 månader om 
katten fortfarande uppvisar sjukdomstecken. 
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