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ditnica je Lleza,ki spominja
na obliko drke H in leZi ob
X--/ grlu. Njena glar,ma naloga
je proizvodnja dveh oblik Sditniinih hormonov in sicer T3, ki je aktivna oblika
hormona, terT(, neaktirma oblika hormona, ki kroZi po krvi. T4 ima seveda tudi
svojo vlogo, saj se spremeni v aktivno obliko T3, ko iz krvotoka preide v celice.
Na nastajanje Sditniinih hormonov pa
vpliva tudi delovanje drugih Llez z notranjim izlodanjem, kot sta hipofiza in hipovelika tvorba, ki leZi
talamus (kot deSnj_a
sredi moZganov). Ceprav se lahko okrnjeno nastajanje in izloianje Sditnidnih hormonov pojavi kjerkoli na zapleteni povezavi hipofiza-hipotalamus-Siitnica, je v
95 odstotkih vzrok za hipotireoidizem
napaka v Siitnici. Sumijo, da je v prlbllLno polovici primerov hipotiroidizma
vzrok v organizmu lastnem imunskem sistemu, ki uniduje Sditnidne celice. Vzrok
za drugo polovico primerov hipotiroidizma pa je krdenje Siitnidnega tkiva, ki ga
izpodriva maSdobno tkivo. Vzrok tej obliki bolezni ni znan.
Hipotiroidizem se pojavi zaradi okrnjenega nastajanja in izlodanja Siitnidnih
hormonov. Pri hipotiroidizmu lahko opazimo precej razlidnih bolezenskih znamenj, najpogosteje pa skrbniki opal.ajo
nabiranje telesne teZe ali debelost, pa
tudi izgubljanje dlake in druge koZne teZave. Hipotiroidizem lahko razmeroma
preprosto diagnosticiramo z merjenjem
ravni Sditnidnih hormonov v krvi (T3 in
T4). Tudi zdravljenje s sintetiinimi Siitnidnimi hormoni je dokaj uspe5no.
Najpogosteje se znaki hipotiroidizma
pojavijo pri psih srednje starosti, se
pravi, od detrtega leta starosti dalje pa vse
do desetegaleta. Ta bolezen je najpogostejia pri srednje velikih in veijih pa-

tako ni nobenega bolezenskega zr.aka, na
podlagi katerega bi lahko trdili, da gre za
to bolezen. Ko pa se razlidni bolezenski
znaki pojavijo skupaj, lahko veterinar L,e
posumi, da ima pes prav hipotiroidizem.
V ved raziskavah te bolezni so ugotovili,
da se pri veliki veiini psov pojavi poviSan
holesterol v krvi, pri manjSem Stevilu
psov so vidni znaki duievne otopelosti,
pri ved kot polovici psov so se pojavile
spremembe v koZuhu (izpadanje in izsuSenost dlake), pa tudi debelost in slabokrvnost. Pri manj kot polovici primerov
pa so opazili prekomerno pigmentacijo
koZe, slabo prenaSanje mraza in tudi
upodasnjenodelovanje srca.
Ko veterinar opazi skupek teh in tudi
drugih bolezenskih znamenj, lahko posumi na hipotiroidizem. To bolezen pa je
, treba dokazati z dolodenimi testi. Za ka{ teri test se bo veterinar odlodil, je odvisno
5 od bolezenskih znakov pa tudi kateri test
'fr i-a na voljo sam ali laboratorij, kjer bodo
i opravili preiskavo. Veiina testov pa temet lji na merjenju ravni Sditnidnih hormonovvkrvi.
€
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Ko je diagnoza zmanjSanega delovanja
ali izlodanja Sditnianih hormonov potrjesmah psov in dokaj redka pri pritlikavih
in igradkastih psih. Najpogosteje se po- na, lahko veterinar zaine z zdravljenjem.
javlja pri zlatih prinaialcih, dobermanih,
Zdravljenje je nadeloma dokaj preprosto,
irskih setrih, airedalskih terierjih ... Bole- pes pa mora vse Zivljenje dobivati sintezenpaje precej redka pri nem5kih ovdar- tidne Sditnidne hormone. Pravzaprav je
jih in meSancih. Kar zadeva spol, je bole- ena od "prijetnejSih" strani te bolezni, da
zen raziirjena pribliZno enakomerno, je je njeno zdravljenje preprosto in udinkopa vendarle nekoliko pogostejia pri steri- vito. Koliiina zdravlla in pogostost dajanja zdravlla sta odvisni od stopnje prizaliziranih psicah v primerjavi z nesterilizidetosti, ponavadi pa psu odmerimo usranimi.
trezrro kolidino pripravka po telesni teZi,
Sditnidni hormoni so nujni za normalno delovanje presnove v celicah. Njihovo
iez nekaj dasa pa veterinar preveri uiipomanjkanje tako vpliva na delovanje nek zdravila in po potrebi prilagodi njepresnove v vseh organskih sistemih. Prav govo kolidino. Uspeh zdravljenjaje ponavadi viden Ze kmalu, ko vedina bolezenzato so bolezenski znaki hipotiroidizma
tako raznowstni in nespecifiini. Prav skih znakov iz$ne.
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