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Gedurende mijn opleiding TR IDTE werden door Turid Rugaas regelmatig boektitels en
onderzoeken geadviseerd om te bestuderen. Een daarvan was het boek The Canine
Thyroid Epidemic van Jean Dodds, een Amerikaanse dierenarts en wetenschapper. Bij
het lezen van dit boek ben ik mij gaan realiseren dat veel onverklaarbare ongewenste
gedragingen van honden die ik tegen ben gekomen tijdens mijn werk als trainer en
behaviourist voort zouden kunnen komen uit een vrij onbekende schildklier aandoening;
de subklinische of borderline hypothyroidie. Ik begon steeds meer geïnteresseerd te
raken en besloot bij een aantal dierenartsen die ik kende, na te vragen in hoeverre zij op
de hoogte waren van deze aandoening. Tot mijn verbazing kende geen enkele dierenarts
deze variant. Alle ondervraagde dierenartsen gingen er van uit dat alleen het meten van
T4 waarden voldoende was om tot een diagnose van hypothyroidie te komen, en dat de
klinische signalen altijd lethargie, gewichtstoename en huidproblemen zijn. Dit heeft mij
doen besluiten om dit onderwerp tot mijn eindopdracht te maken. Nog een boek
gelezen, Schilddrüse und Verhalten van Beate Zimmermann en het doorspitten van
honderden, voornamelijk Amerikaanse pagina’s met onderzoeken resulteerde in een
dossier van bijna 20 cm dikte. Ik heb geprobeerd de informatie te reduceren tot een
hanteerbaar en leesbaar formaat om ook onder geïnteresseerde dierenartsen te
verspreiden. Op de voorpagina staat een foto van Bertje, de eerste hond die ik liet
testen. Bertje een herder van 2 jaar ken ik al vanaf puppy tijd en vertoonde plotseling
periodes met uitval gedrag naar andere honden, rusteloos gedrag en angstaanvallen.
Tijdens deze momenten zag je duidelijk radeloosheid en angst in zijn ogen, maar na de
aanval leek hij zich nergens bewust van te zijn. De dierenarts stelde in op thyroxine en
binnen 10 dagen was Bertje weer de gelukkige hond van voorheen. Na ongeveer een
maand kwam uit de bloedtest dat de schildklierwaarden zich gestabiliseerd hadden en
werd besloten om de medicatie te stoppen. Binnen 4 dagen was er een terugval. Vele
casussen zijn hierna gevolgd met vergelijkbare resultaten. Er zijn aanwijzingen dat
duizenden honden per jaar onterecht worden ingeslapen vanwege deze aandoening die
simpel gestabiliseerd kan worden door toediening van thyroxine. Dierenartsen kunnen
een grote bijdrage leveren aan het welzijn van honden die aan een schildklier
aandoening leiden door bij twijfel een volledige schildklier screening uit te voeren.
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De Schildklier
De schildklier is onderdeel van het endocriene systeem. De klieren die al
onze lichaamshormonen produceren. Samen controleren de endocriene
klieren bijna alle functies.
De klieren die onderdeel zijn van het endocriene systeem zijn:
Hypofyse ( controleert verschillende andere klieren)
Hypothalamus
Schildklier ( secundaire hoofdklier)
Bijschildklier
Bijnieren
Pijnappel klier (Epifyse)
Voortplantingsklieren
De schildklier, een secundaire hoofdklier voor de hypofyse bevindt zich in
het bovenste gedeelte van
de nek. Hij zit er grofweg
uit als een vlinder, en is
ongeveer de grootte van
een lima boon, afhankelijk
van de grootte van de
hond. De schildklier wordt
groter tijdens
zwangerschap.

Productie van Schildklierhormonen:
Een uniek kenmerk van de schildklier is dat hij jodium (dat aanwezig is in
voedsel) gebruikt om de hormonen T4 en T3 te produceren. Alhoewel
80/90% van het hormoon geproduceerd in de schildklier T4 is, en maar 10
tot 20% T3, is T3, 3 tot 10x meer actief dan T4. Om de lichaamcellen en
weefsels te laten profiteren van het schildklierhormoon T4 (dat 4 jodium
moleculen bevat) dient dit te worden geconverteerd naar T3 (dat 3 jodium
moleculen bevat) zodat 1 jodium molecuul verwijderd wordt.
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Deze functie wordt uitgevoerd in de schildklier en andere weefsels door de
iodinases ( enzymen die het schildklier hormoon activeren of deactiveren)
Ongeveer 80% van dit conversie proces vindt plaats in de lever en de
overblijvende 20% vindt plaats in de nieren, milt, spieren, huid en het
centrale zenuwstelsel. De lever speelt een vitale rol in het converteren van
het T4 hormoon naar T3 hormoon, Als er een acute of chronische
leverziekte aanwezig is, kan het proces worden beïnvloed en het T4
hormoon dat aanwezig is in het bloed zal niet effectief worden
overgedragen naar de weefsels als T3. Dit kan resulteren bij zowel mensen
als dieren die lijken normale schilklier waarden te hebben, tot klinische
signalen van hypothyroïdisme (te lage schildklierwerking).

Functies van het schildklierhormoon
De schildklierhormonen worden door het lichaam gebruikt om het
metabolisme te controleren (de snelheid dat het lichaam voedsel naar
energie transformeert). Zij controleren ook de functies van bijna alle
lichaamscellen, met name het verhogen van de basale metabolische
waarden zoals:
Vergroting van lichaamswarmte
Vergroting hart en ademhalingswaarden
Controleren van de organen en weefselfuncties
(eiwitten, koolhydraten, vetomzetting en enzymen,
vitaminen, en mineralenproductie)
Het produceren van calcitonine, het hormoon dat een
rol speelt in het reguleren van het calcium
metabolisme en bloedcalcium waarde in het lichaam.
Speelt een belangrijke rol in de hersenontwikkeling
De schildklier is essentieel voor het leven. Als hij ziek, vernietigd of
chirurgisch verwijderd is, zal vervangende thyroxine hormonen de rest van
het leven gegeven moeten worden om fatsoenlijk te kunnen functioneren.
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Schildklierafwijking
Alhoewel hypothyroïdisme een van de meest herkende endocriene
afwijkingen is bij de hond blijft het moeilijk om een definitieve diagnose van
de aandoening te stellen. Omdat de schildklier het metabolisme van alle
lichaamscel functies reguleert kan een te trage werking van de schildklier
een grote verscheidenheid aan klinische signalen genereren. Veel van de
signalen kopiëren de signalen van andere afwijkingen en ziektes, en dat
maakt herkenning van een schildklier probleem en een goede interpretatie
van een schildklierfunctie test verwarrend en problematisch. Humane
schildklieronderzoeken zijn eigenlijk al gestart vanaf begin 1900. Het duurde
ongeveer tot 1980 dat onderzoekers zich af begonnen te vragen of honden
een zelfde schildklier afwijking konden hebben. Om hun klinische diagnoses
te bevestigen gebruikten onderzoekers die de ziekte begonnen te
bestuderen humane test protocollen. Zij deden een T4 bloedtest (een
bloedtest die de waarden van thyroxine in het bloed meet om hyper- of
hypothyroïdisme aan te tonen). Door verschillende redenen is T4 alleen een
ontoereikende screeningtest voor hypothyroïdisme bij honden en kan
misleidende resultaten geven. Een van de redenen hiervan is dat de
halfwaarde tijd van zowel T4 als T3 in honden veel sneller verloopt dan bij
mensen (iedere 12 tot 16 bij een hond versus iedere 5 tot 7 dagen in een
mens voor T4, en iedere 6 tot 8 uur bij een hond versus iedere 24 uur bij
een mens voor T3). Dit betekent dat de waarde van actief
schildklierhormoon dat circuleert in het bloed van een hond op een meer
constante waarde blijft
dan in het bloed van
mensen.
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Wat zijn de signalen van schildklierziekten bij de hond?
Een normale functie van de schildklier beïnvloedt ongeveer elk aspect van
de gezondheid van een hond, zoals:
Het onderhouden van een gezonde huid en vacht
Het onderhouden van een goed lichaamsgewicht
Mentale alertheid en concentratie
Het onderhouden van lichaamstemperatuur
Het controleren van de groei en volwassen wording
Het faciliteren van een normale voortplanting
Omdat de schildklier het metabolisme reguleert van alle lichaamscellen, kan
een te traag werkende schildklier een grote verscheidenheid van klinische
signalen produceren, zoals:
Verandering in het cellulaire metabolisme:
Lethargie
Gewichtstoename
Mentale apathie
Koude intolerantie
Inspanning intolerantie
Stemmingswisseling
Neurologische signalen
Chronische infecties
Hyperactiviteit
Neuromusculaire problemen:
Zwakheid
Slepende poten
Stijfheid
Spiervermindering
Strottenhoofd verlamming
Gezichtsverlamming
Hangende oogleden
Incontinentie
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Huidziekten:
Droge kalende huid en roos
Een chronische slechtruikende huid
Doffe vacht
Symmetrisch verlies van haar
Seborrhea (roos) met een vette huid
Seborrhea met een droge huid
Hyperpigmentatie
Pyoderma of huidinfecties
Myxedema (coma)
Voortplanting:
Onvruchtbaarheid
Verlaging van het libido
Afwezigheid van loopsheid
Testicular atrofie (krimpen van de testikels)
Hypospermia (te lage spermaproductie)
Schijnzwangerschap
Zwak, stervende of te vroeg geborene pups
Hartafwijkingen:
Lage hartslag
Hartritme stoornissen
Darmafwijkingen:
Constipatie
Diaree
Overgeven
Hematologische afwijkingen:
Bloedverlies
Beenmerg falen
Lage rode bloedcel waarde (Anemie)
Afwijking van de witte bloed lichaampjes
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Oogproblemen:
Infecties van de ooglidklieren
Corneale ulceratie (traanvloed)
Uveïtis (vermindering van het gezichtsvermogen)
Droge ogen
Vogt-Koyanagi-Harada syndroom
(pigmentatie verlies, kan leiden tot blindheid)

Uveïtis

Andere afwijkingen:
Verlies van reukvermogen
Verlies van smaak
De klassieke signalen geassocieerd met hypothyroïdisme
( gewichtstoename, lethargie, koude-intolerantie, slechte vacht) komen
voor nadat 70% of meer van het schildklierweefsel is vernietigd of
aangetast. Andere veranderingen zoals: onverwacht gedrag inclusief
verminderde focus, agressie of angst, passiefheid, fobieën en
voedselintolerantie kan zich gedurende de eerste fase van de ziekte
manifesteren.
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De top 25 hondenrassen waarbij hypothyroïdisme het meest voorkomt:

Alaskan Klee Kai

Alaskan Klee Kai
Beagle
Borzoi
Boxer
Chesapeake Bay Retriever
Cocker Spaniel
Dalmatian
Doberman Pinscher
Englisch Setter
Euraziër
German Wire-Haired Pointer
Giant Schnauzer
Golden Retriever
Great Dane
Havanese
Irisch Setter
Kurvasz
Labrador Retriever
Leonberger
Maltese
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Old English Sheepdog
Rhodesian Ridgeback
Shetland Sheepdog
Staffordshire Terrier
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Andere Fysieke problemen die hypothyroïdisme veroorzaken.

Selenium tekort:
Selenium is een mineraal dat een belangrijke rol speelt in het converteren
van T4 naar T3, een selenium tekort zal zowel bij mensen als bij honden
klinische signalen van hypothyroïdisme produceren, ook als in de
bloedwaarden de schildklierhormonen normaal blijken te zijn. Dit maakt het
verwarrend voor dierenartsen die alleen op bloedwaarden afgaan die
schildklierafwijking bevestigen, als zij een hond zien die de symptomen van
hypothyroïde vertoont, maar waarbij de bloedwaarden normaal blijven.
Adrenaline uitputtingssyndroom:
Adrenaline uitputting treedt op als de adrenalineklier, de klier die cortisol
produceert als antwoord op stress, over gestimuleerd word en niet normaal
kan functioneren. Adrenaline uitputting kan resulteren in verminderde
activiteit van alle hoofdklieren zoals de schildklier. Als de adrenaline
uitputting opgelost is zal de schildklierfunctie weer moeten normaliseren.
Stress en hypothyroïdisme:
Als de hond stress ondergaat vindt er in het lichaam een reeks van
hormonale en neurale reacties plaats zodat men ook van een StressSyndroom spreekt. Het doel van deze reacties is in eerste instantie om de
lichaamsreserves te mobiliseren en voldoende energie te creëren om de
vlucht of verdediging modus ter beschikking te stellen. Tijdens deze fase
worden meer schildklierhormonen geproduceerd omdat deze de
stofwisseling activeren.
De belangrijkste hormonen die vrijkomen in een stress situatie:
Adrenaline komt vooral bij psychische stress vrij en heeft een stofwisseling
verhogende werking. De werking van Adrenaline wordt door de
schildklierhormonen versterkt.
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Noradrenaline komt vooral bij lichamelijke stress vrij en heeft zowel een
stofwisseling verhogende als lichaams activerende werking Ook de werking
van adrenaline wordt door de schildklier hormonen versterkt. Langdurende
stress of een trauma leidt tot verhoogde Noradrenaline waardes. In de
hersenen is Noradrenaline als neurotransmitter actief. Een te hoge waarde
leidt tot opwinding, impulsief gedrag, plotselinge radeloosheid en
defensieve explosies. Een te lage waarde leidt tot depressiviteit. Dit komt
vaak voor bij psychische stress. Zijn de Noradrenaline voorraden in de
hersenen uitgeput ontstaat aangeleerde hulpeloosheid.
Cortisol is de tegenspeler van de activerende hormonen adrenaline en
noradrenaline en probeert de eerste stress reacties te reduceren. Alhoewel
cortisol verschillende belangrijke functies in het lichaam voert zoals het
reguleren van de bloeddruk en het vrij laten van insuline om goede
bloedsuikerwaarden te onderhouden, word dit hormoon stresshormoon
genoemd, omdat de waarden duidelijk hoger zijn gedurende het lichaam de
fight of flight reactie vertoont. Verhoging van cortisol gedurende stress is
van waarde omdat dit het lichaam de energie stoot geeft om potentiële
levendreigende situaties te vermijden, maar een constante verhoging van
cortisol waardes in het bloed veroorzaakt door een chronische stress kan de
aanmaak van TSH in de hypofyse onderdrukken. TSH is verantwoordelijk als
sensor in het lichaam om meer schildklierhormoon aan te maken.
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Enkele symptomen van stress
Nervositeit, rusteloosheid, hyperactiviteit, snel opgewonden
Overreactie, defensieve explosie, zelfbeschadiging
Angst
Overdreven blafgedrag
Tunnelblik
Gebrek aan opmerkzaamheid
Fixeren op bijvoorbeeld vliegen, voorwerpen, schaduwen
Passiviteit
Overmatig slapen, vooral bij chronische stress
Desoriëntatie
Oversprong gedrag
Uitschudden en andere stress signalen
Maag en darm stoornissen
Huidproblemen
Onaangename reuk van huid en adem
Verminderde eetlust of juist vraatzucht
Overmatige dorst
Zweetvoetjes
Verandering van oogkleur
Verharde spieren, stijfheid, bibberen
Allergieën, verstoring van het immuunsysteem

Voedsel dat de aanmaak van schildklierhormoon kan beïnvloeden:
Bepaald voedsel bevat natuurlijke bestanddelen die kunnen interfereren
met de productie van schildklierhormonen. Soja bonen en bepaalde
groenten kunnen van grote invloed zijn op het gedrag van de hond.
Spruitjes
Broccoli
Kool
Bloemkool
Koolrabi
Mosterd
Radijsjes
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Schildklierafwijking en afwijkend gedrag:
Wat precies het mechanisme is dat de schildklier aantast of veranderd en
wat leidt tot veranderend gedrag is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat
zowel dieren als mensen met schildklier gerelateerd gedrag een
gereduceerd metabolisme hebben en verlaagde cortisol waarden alsook
een onderdrukte TSH aanmaak. Zoals eerder vermeldt verlaagt een
onderdrukte TSH aanmaak, de productie van schildklier hormonen.
Tegelijkertijd zullen constant verhoogde waardes van cortisol in het bloed
het constant in stress zijn nabootsen. Zowel bij mensen als honden
veroorzaakt chronische stress veranderingen in de mentale functie.
Chronische stress bij mensen wordt geassocieerd met depressie. Het is
aangetoond dat dopamine en serotonine receptoren in relatie staan met
het schildklierhormoon in het centrale zenuwstelsel. Dopamine en
serotonine zijn zogenoemde neurotransmitters die verschillende functies in
de hersenen beïnvloeden, en een belangrijker rol spelen in gedrag en
cognitie, motivatie en beloning, slaap, attentie, leren en stemming.

Puppies en jong volwassen
honden:
De laatste jaren is een verhoogd
aantal van plotseling schildklier
gerelateerde
gedragsveranderingen
geobserveerd in honden tijdens
puberteit of als jong
volwassene. De meeste van
deze honden zijn rashonden of kruisingen die afstammen van rassen die
bekend zijn vanwege een verscheidenheid aan immuun problemen en
allergieën. Als voorbeeld, de Golden Retriever, Akita, Rotweiler, Doberman
Pinscher, Engelse Springer Spaniël, Shetland Sheepdog en Duitse Herder. In
de meeste gevallen verminderd steriliseren, zowel bij reu als teef niet de
symptomen, en in sommige gevallen wordt het gedrag duidelijk intensiever
nadat de hond is gesteriliseerd.
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In het geval bij schildklierproblemen bij jongere honden zijn dikwijls de
kenmerken: angst, seizoensgebonden allergieën, huid en vacht problemen,
aandacht verlies en plotselinge radeloosheid. Stel je voor dat een rustige
leuke puppy opeens veranderd als hij de puberteit in gaat en de eerder wel
gemanierde, leuke aanhankelijke hond lijkt nu een compleet andere hond,
die signalen af gaat geven als huilen, nerveusheid, schizoïde gedrag, angst
voor vreemden, hyperventilatie, desoriëntatie of het geen aandacht kunnen
geven. Zou je weten waarom de hond deze symptomen vertoont? Zou je
kunnen bedenken dat er een goede kans is van een onderliggend fysiek
probleem? Een screening van de schildklier kan voorkomen dat ontelbare
honden in asielen terecht komen, achter gelaten worden, of zelfs
ingeslapen worden.
Volwassen honden:
De meest voorkomende gedrag kenmerken van hypothyroïdisme in
volwassen honden zijn:
Uitval (plotselinge uitval naar andere honden of
mensen)
Aanvallen (Epilepsie)
Disoriëntatie
Gemoedswisselingen
Hyperactiviteit
Depressie
Angst en Fobieën
Opgewondenheid.
Verhoogde onderdanigheid
Passiviteit
Geïrriteerdheid
Na deze episodes, gedragen zich de meeste honden alsof ze uit een soort
van trance komen, en lijken ze zich niet bewust van hun eerder gedrag.
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Diagnostische tests en interpretatie:
De volgende testen spelen een rol in het screenen van honden op
schildklierafwijkingen:
Totaal T4, deze test meet de totale waarde van het T4
(thyroxine) hormoon dat circuleert in het bloed, zowel
gebonden als niet gebonden moleculen. Meer dan 99% van
het T4 hormoon is gebonden. Dit betekent dat het zich
hecht aan de proteïne in het bloed en de weefsels niet
bereikt. Daarom is een T4 resultaat alleen, dikwijls
misleidend omdat het beïnvloed wordt bij alles dat de
hoeveelheid veranderd van de gebonden proteïnen die in
het bloed circuleren (en ook sommige medicijnen). T4 is nog
steeds de meest populaire en gebruikte initiële screening
test voor schildklierafwijkingen in honden.
FT4, het vrije T4 hormoon representeert de kleine
hoeveelheid (<0.1%) van het thyroxine hormoon dat
ongebonden is en daarom biologisch actief. Wanneer de
vrije T4 moleculen in het bloed circuleren en door de
hypofyse, die de hoogte van het vrije T4 hormoon meet,
verteld de hypofyse of hij wel of niet meer TSH ( Thyroid
Stimulating Hormone) aan moet maken. Alhoewel zowel de
gebonden als vrije vorm van T4 hormoon circuleert in het
bloed herkent de Hypofyse alleen het vrije molecuul. Omdat
eiwitwaarden in het bloed niet of nauwelijks vrije T4
beïnvloeden, wordt het beschouwd als een meer accurate
test van een echte schildklier activiteit dan de totale T4
waardes. Zowel totaal T4 als vrije T4 worden verlaagd
wanneer er spraken is van hypothyroïdisme.
Totaal T3, zoals bij totaal T4 waarde, representeert het
totale T3, zowel de gebonden als niet gebonden vormen van
T3 die in het bloed circuleren.
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Het meten van serum T3 alleen wordt niet gezien als een
accurate methode om schildklier afwijkingen te
diagnosticeren omdat dit hormoon ook in de weefsels
geactiveerd is en dikwijls wordt beïnvloed door de
concurrent NTI ( Not Thyroid Illness).
Het is echter bruikbaar als deel van een schildklierprofiel of
algeheel onderzoek. Bijvoorbeeld: als de waarden van de
totale T4, de vrije T4, en de totale T3 alle laag zijn zal de
patiënt eerder leiden aan een NTI dan aan hypothyroïde. Als
de totale T3 waarden hoog of heel hoog zijn bij een hond
die geen thyroidie medicatie krijgt zal de patiënt
hoogwaarschijnlijk circulerende T3 auto antibody’s in het
lichaam hebben, met als resultaat dat er foutieve waardes
van de T3 en of het vrije T3 uit de test naar voren komen.
FT3, zoals bij de vrije T4 waarden, minder dan 0,1% van de
T3 moleculen circuleren vrij in het bloed en zijn biologisch
actief. De vrije T3 waarden in het bloed vertellen de
hypofyse of hij wel of niet meer TSH moet produceren. Bij
honden met een normale schildklierfunctie.
TgAA (Canine Thyroglobuline Auto Antibody’s): een
verhoogde waarde van thyroglobuline antilichamen die
aanwezig zijn in het bloed van honden met auto immuun
thyroiditis die de erfelijke vorm van hypothyroïdisme
voorstelt. TgAA is vooral belangrijk bij het screenen van
fokhonden naar auto- immuun thyroiditis. Met honden die
positief getest worden op TgAA zou niet gefokt mogen
worden.
T3 Auto Antibody ( T3AA) en T4 Auto Anti body ( T4AA),
Deze auto immuun antilichamen beïnvloeden de
mogelijkheid om T4 en T3 accuraat te meten. Als er hoge
waarden van T3AA of T4AA in het bloed circuleren,
interfereren de auto immuun antilichamen met de
aanwezigheid van het antilichaam in de test.
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TSH: (Thyroid Stimulating Hormone), Bij primaire
hypothyroïdisme, wanneer de vrije T4 waarden dalen,
wordt de hypofyse gestimuleerd om TSH aan te maken.
Omdat ongeveer 95% van het schildklierhormoon bij de
mens wordt gecontroleerd door TSH, is dit een zeer
accurate screening voor een te lage schildklierwerking.
Echter omdat maar ongeveer 70% van de
schildklierregulatie bij honden wordt gecontroleerd door
het TSH geeft deze test een relatief slechte
voorspelbaarheid bij honden.
De schildklier en de dierenarts:
De meeste dierenartsen in Nederland geloven dat de waarde van T4
voldoende is voor de eerste screening van een schildklierprobleem en
alleen als het T4 buiten de referentie waarden valt, er meer getest moet
worden. Deze misvatting die nog steeds onderhouden wordt door
universiteiten, wetenschappers en veterinair consultant is een hoog
opstakel om accuraat schildklierafwijkingen bij honden te kunnen
diagnosticeren. Daarbij komt dat ook huidige veterinaire medische
studieboeken nog steeds verkondigen dat als een hond een T4 waarde
boven 26 NMOL/L heeft, er geen noodzaak is om verdere schildkliertesten
uit te voeren omdat de hond een normale schildklier werking zou hebben.
Deze opvatting is misleidend omdat het T4 resultaat faalt om
hypothyroïdisme te identificeren wanneer er verhoogde schildklier autoimmuun antilichamen aanwezig zijn. De enige manier dat er echte
vooruitgang gemaakt kan worden in het diagnosticeren van
schildklierafwijkingen bij honden is als dierenartsen zich realiseren dat de
T4 waarde alleen niet een betrouwbare methode van initiële screening is,
omdat er veel omstandigheden kunnen zijn die kunnen leiden tot
misleidende resultaten. T4 alleen kan een te traag werkende schildklier
over diagnosticeren bij aanwezigheid van NTI ( zoals chronische
schimmelinfecties, lever en darm problemen, en nierziekten), bij gebruik
van bepaalde medicatie (corticosteroïden, fenobarbital en sulfonamiden).
Daarbij komt dat grote laboratoria tegenwoordig T4 testen in een auto
analyser, samen met het chemisch profiel van het serum.
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Deze automatische analysers testen T4 regelmatig te laag in vergelijking
met T4 in gezonde honden.
Waaruit bestaat een compleet schildklierprofiel:
Een initieel profiel moet genoeg waarden tonen om schildklierafwijking te
identificeren of uit te sluiten en om te determineren of de afwijking een
auto- immuun schildklier afwijking is. Een volledige schildklier screening
bevat T4, T3, vrije T4, Vrije T3, T4AA en T3AA en een CBC ( complete
bloodcount), eventueel aangevuld met TgAA en TSH.
Het analyseren van een schildkliertest:
Het laten uitvoeren van de volledige test is maar de helft van het
diagnosticeren van de schildklier. De andere helft is begrijpen hoe je deze
test goed kunt interpreteren. De meeste laboratoria in Nederland hebben
door hen zelf vastgestelde referenties waardes. Deze zijn niet altijd
accuraat. Leeftijd, ras en maat moet worden meegewogen, jonge dieren die
in de groei zijn en meer schildklier activiteit nodig hebben en oudere
honden die minder energie behoeften hebben. Verder het metabolisme van
grote rassen verschilt met die van kleine rassen en zichthonden verschillen
metabolisch van alle andere rassen. Andere zaken zoals leefstijl, gewicht, en
geslacht dienen ook worden meegenomen.
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Hieronder worden de referentiewaarden die in Amerika gebruikt worden bij
honden vermeld.
De waarden zijn geconverteerd met de factor 12,87 en 0,154 omdat in
Amerika een andere standaard gebruikt wordt. In Amerika wordt UG/DL en
PG/ML en NG/DL gebruikt terwijl we in Europa met NMOL/L en PMOL/ L
meten.

Puppy’s en pubers T4 nmol/L FT4 nmol/L T3 pmol/L FT3 pmol/L
Referentie waarden 20 - 49
11 – 32
0.54 – 1.1 0.03 – 0.06
Puppy’s en jong volwassen honden hebben door hun enorme groei een
sneller metabolisme dan volwassen honden en hiermee samenhangend ook
een hoger schildklierhormoon aanmaak.

Volwassen honden T4 nmol/L FT4 nmol/L T3 pmol/L FT3 pmol/L
Referentie waarden 18 -46
11 - 30
0,85 – 1,1 0,02 0,06
Omdat de botten, weefsels en organen volledig ontwikkeld zijn is minder
schildklierhormoon nodig.

Oudere honden
T4 nmol/L FT4 nmol/L T3 pmol/L FT3 pmol/L
Referentie waarden 15 - 38
9 - 22
0.46 – 1.1 0.03 – 0.06
Net als bij mensen verbruiken honden bij het ouder worden minder
energie. De schildklierwaarden van gezonde oudere honden vanaf ± 9 jaar
liggen daarom een beetje beneden het gemiddelde.

Grote rassen
T4 nmol/L FT4 nmol/L T3 pmol/L FT3 pmol/L
Referentie waarden 15 - 39
10 - 23
0.46 – 1.1 0.02 – 0.05
Grote en zeer grote rassen hebben een lager metabolisme dan kleinere
rassen. De waarden van de schildklier zullen daarom lager zijn als die bij
kleine rassen.
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Zichthonden
T4 nmol/L FT4 nmol/L T3 pmol/L FT3 pmol/L
Referentie waarden 12 - 26
7 - 15
0.46 – 1.1 0.02 – 0.05
Zichthonden hebben de laagste schildklierwaarden van alle honden. De
typische schildklierwaarden van zichthonden liggen op of net onder de
normale laboratorium referentiewaarden.
Een aantal zichthonden:
Afghan Hound
Azawakh
Basenji
Borzoi
Chart Polski ( Polish Greyhound)
Greyhound
Ibizan Hound
Irish Wolfhound
Italian greyhound
Peruvian Inca Orchid
Podengo Portugueseo ( Portuguese Hound; Grande,
Medio and Pequeno)
Silken Windhound
Pharaoh Hound
Rhodesian Ridgeback
Saluki
Scottish Deerhound
Sloughi
Thai ridgeback
Whippet
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Azawakh

Het begrijpen van de dosering bij het geven van thyroxine:
De normale thyroxine dosering is 0,02 mg per kg van het optimale
lichaamsgewicht van een hond, verdeeld over 2 x per dag, in verband met
de halfwaardetijd. Omdat grote en zeer grote rassen een laag metabolisme
hebben is bij hen de dosis kleiner, te weten 0,1 mg per 7>10 kg van het
optimale lichaamsgewicht. Zichthonden zijn ook verschillend in
metabolisme en hebben zelfs minder thyroxine dosering nodig dan de grote
en zeer grote rassen. Voor zichthonden is een dosis van 0,01 mg per kg van
het optimale lichaamsgewicht nodig. Houdt in gedachten dat deze dosis
zeer veel hoger zijn, soms 10x hoger dan humane doses. Veel mensen
maken de fout om de dosis bij honden te vergelijken met die van mensen.
Echter er is geen overeenkomst omdat ons metabolisme veel trager is. Zoals
eerder vermeld is de halfwaarde van zowel T3 als T4 hormoon veel sneller
bij honden dan bij mensen (iedere 12 tot 16 bij een hond versus iedere 5 tot
7 dagen in een mens voor T4, en iedere 6 tot 8 uur bij een hond versus
iedere 24 uur bij een mens voor T3).
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Overdosering
Bij een correcte dosering is Thyroxine veilig. Indien echter een te hoge dosis
verstrekt wordt bestaat het gevaar van thyrotoxicosis (overdosis)
De signalen van thyrotoxicosis :
Pacing
Rusteloosheid
Hijgen
Excessieve dorst
Thyroxine dient niet tegelijk met voedsel gegeven worden omdat het zich
bind aan calcium en bijvoorbeeld soya. Tenminste 1 uur voor het eten, of 3
uur na het eten geven om een goede absorptie te bereiken.
Regelmatig de bloedwaarden laten testen en eventueel de dosis aanpassen
Subclinical of borderline low hypothyroïdisme:
Sommige honden met afwijkende schildklierfuncties testen binnen
laboratoria normale referentie waarden. Deze honden leiden aan subclinical
of borderline hypothyroïdisme. Subclinical hypothyroïdisme is een veel
besproken onderwerp , omdat honden met deze aandoening zelden typisch
klinische symptomen van een te lage schildklierwerking tonen
(gewichtstoename, huid en vacht problemen, en bijvoorbeeld lethargie)
echter er is substantieel empirisch bewijs dat honden met borderline low
hypothyroïdisme meer gedragingen vertonen van afwijkend gedrag zoals
agressie en of angst en ook vaak leiden aan maagdarmziekten. (ziekte van
Crohn). Het begrijpen hoe je subclinical hypothyroïdisme kunt
diagnosticeren is zeer belangrijk vooral omdat regelmatig borderline
waarden uitgesloten worden omdat zij binnen de referenties waarden
vallen van het laboratorium. Een hond wordt gezien als leidend aan
subclinical hypothyroïdisme als zijn hormoonwaarden binnen de laag 50%
van de normale waarden vallen. Om de 50% waarden te berekenen kun je
simpel de laagste en de hoogste waarden bij elkaar optellen en dan delen
door 2.
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Bijvoorbeeld: In een volwassen hond wordt het 50% punt berekent als
onderstaand.
T4
Normale waarde is:
18>46 NMOL/L
18 + 46= 64
64:2=32
32 is 50% van de normale waarde voor volwassen T4
Vrije T4:
Normale waarde is 11>30 PMOL/L
11+30=41
41:2= 20.5
20.5 is 50% van de normale volwassen waarde vrije T4.
T3:
Normale waarde is 0.85> 1.1 NMOL/l
0.85+ 1.1= 1.95
1.95:2= 0.93
0.93 is 50% van de normale volwassen waarde van T3
Vrije T3
Normale waarde is 0.02> 0.06 PMOL/L
0.02+0.06=0.08
0.08:2+ 0.04
0.04 is 50% van de normale volwassen vrije T3
Als de schildklierwaarden lager uitvallen dan 50% van de referentie
waarden, en er sprake is van afwijkend gedrag of andere signalen die
gerelateerd zijn aan hypothyroïdisme kan hormoon toediening een sterke
verbetering geven. Aanbevolen wordt om met een lage dosering van
thyroxine te starten. Als er positieve veranderingen in het gedrag van de
hond geobserveerd worden als hij op medicatie staat en vervolgtesten een
verbetering in de schildklierwaarden aantonen zal de medicatie voor een
lange termijn toegediend moeten worden.
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Vaccineren en de invloed op:
Een Vaccin bestaat uit of aangepast levend of gedode pathogenen
(virussen, bacteriën, of parasieten) die in het lichaam worden aangebracht
om immuniteit voor een bepaalde ziekte te bewerkstelligen. Zonder twijfel
heeft moderne vaccinatie technologie ons de mogelijkheid gegeven om
effectief onze honden te beschermen tegen serieuze infectie ziekten. Het
wijd verspreide gebruik van vaccinatie progamma’s heeft het risico van
verschillende ziektes gereduceerd. Er zijn veel voordelen die we uit het
vaccineren hebben gehaald inclusief: meer levens zijn gered dan door
andere nieuwe medische inzichten en gereduceerd distemper, hepatitis en
parvovirus. Rabiës is in Europa geëlimineerd. Echter, na jaren resultaten te
hebben gemeten betreffende reacties en bijeffecten van vaccins, hebben zij
die in de dieren gezondheidszorg werken de plicht tot het heroverwegen en
verbeteren van de huidige vaccinatieprotocollen voor de gezondheid en
veiligheid van hun patiënten. Een aantal dierenartsen gelooft nog steeds
wat hun is geleerd tijdens hun opleiding en zij nemen niet de tijd om zich te
verdiepen in de laatste onderzoeken. Het lijkt erop dat deze dierenartsen
niet echt de principes van vaccinatie immuniteit begrijpen.
Risico’s van over vaccineren:
Zoals al eerder gemeld zijn vaccinaties nodig om onze honden tegen infectie
ziekten te beschermen. De sleutel is om een balans te vinden tussen de
noodzaak van bescherming en het risico van vaccinosis (nadelige reacties).
Dit is vooral van toepassing voor honden met immuun gerelateerde ziektes
zoals auto-immuun thyroiditis, omdat overvaccinatie, onomkeerbare stress
aan het immuunsysteem toevoegt en gerelateerd is aan auto-immuun
ziekten. Bijeffecten van vaccinatie bij honden kunnen zich voordoen vlak na
de vaccinatie tot verschillende weken of maanden later.
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Milde reacties gerelateerd aan vaccineren:
Koorts
Zwellingen
Anorexia
Overgeven
Stijfheid
Zere gewrichten
Gevoeligheid op de buik
Afwijkend gedrag inclusief onuitgelokte agressie
Ernstige en fatale reacties
Gevoelig voor infecties
Neurologische afwijkingen
Hersenontsteking
Epileptische aanvallen
Lever of nierfunctie uitval
Er zijn 2 types van vaccins: ALV (aangepast levend virus) en doodvirus. Het
ALV virus gebruikt een veranderd, verzwakt levend virus als het virus wordt
geïnjecteerd. In het lichaam verveelvoudigt zich het virus en stimuleert het
immuunsysteem om antilichaam te produceren en zo een immuun respons
te veroorzaken die het lichaam in de toekomst beschermt tegen de ziekte.
Dood vaccin gebruikt een inactief dode vorm van het virus gecombineerd
met een hulpstof. Zowel ALV als dode vaccins creëren een groter risico voor
honden met een auto- immuun thyroiditis of andere auto- immuun ziekten,
maar ook voor epileptische honden. Rabiës vaccins veroorzaken dikwijls de
meest zware reacties omdat ze contra indicatie veroorzaken bij epilepsie.
Bij honden met auto- immuun ziekten zou vaccinaties met ALV vermeden
worden omdat het virus wat toegediend wordt mogelijk de ziekten
verergeren.
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Daaraan toegevoegd, polineuropathie een zenuwziekte die ontsteking van
verschillende zenuwen veroorzaakt is in verband gebracht met distemper,
parvovirus, rabiës, en sommige andere vaccins. Ook is aangetoond dat
vaccinatie met combinatie vaccins die meer dan 1 antigenen bevatten met
de aanwezigheid van het rabiësvirus de productie van Thyroglobuline,
antilichamen veroorzaken. Omdat thyroglobuline de eiwit voorloper van de
schildklierhormonen T4 en T3 is, kan de productie van thyroglobuline
antilichamen leiden tot vernietiging van de schildklier.
Hoewel alle honden gevoelig kunnen zijn voor vaccinatie gerelateerde
bijeffecten zijn er een aantal rassen die meer gevoelig zijn voor vaccinosis
dan anderen bijv.: Akita, Amerikaanse Cocker Spaniël, Amerikaanse Eskimo
Hond, Teckel, Duitse Herder, Golden Retriever, Deense Dog, Ierse Setter,
Kerry Blue Terrier, Old English Sheepdog, Poedel, Schotse Terrier, Shetland
Sheepdog, Shi Tzu, Vizsla en de Weimaraner. Rassen met witte vacht en de
Blauwe Doberman, Blauwe Yorkshire terriër, Australian Shepherd zijn ook
meer gevoelig voor reacties na vaccinatie.
Vermijdt onnodige vaccinaties met een Titer Test!
Als je hond leidt aan een immuun gerelateerde afwijking, bij vorige
vaccinaties een nadelige reactie op de vaccinatie heeft vertoont, of
epilepsie heeft kun je de dierenarts vragen om de titerwaardes te meten
i.p.v. automatisch vervolg vaccinaties te geven. Een titertest is een simpele
bloedtest die gebruikt wordt om de sterkte van het immuun afweersysteem
bij de hond te testen. Als de titerwaarde aangeeft dat er goede immuun
waarden zijn aangetoond dan is er geen reden het gevaar voor vaccinosis te
verhogen door het injecteren van onnodige antigenen, hulpstoffen en
conserveermiddelen.
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