Kutyák prosztata megbetegedései

Állati

Kutyák esetében viszonylag gyakran találkozunk vizeletürítési gondokkal. Természetesen mind kan, mind szuka kutyában sokféle ok (hormonális, bakteriális, beidegzési zavar, húgykőképződés stb.) vezethet nehezített vizeléshez vagy éppen a
vizelet csepegéséhez, netán véres vizelet ürítéséhez.
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Ha azonban idősödő, nem ivartalanított, kan kutyánk esetében jelentkeznek
vizelési panaszok, mindenképp gondoljunk a prosztatára, mint lehetséges háttér okra is.
A prosztata anatómiailag a húgycső,
húgyhólyagból kiinduló kezdeti szakasza körül helyezkedik el, gyakorlatilag
magába foglalva a húgycső csatornáját.
Két lebenyével a húgycsövet körülölelve
helyezkedik el a medence üregében.
A prosztata egy járulékos nemi mirigy,
mely a here által termelt hím nemi hormonok hiányában elsorvad, méretében
csökken. Kutyában, az emberhez hasonlóan idősebb korban gyakran előfordul a prosztata jóindulatú megnagyobbodása,
mely vizeletürítési zavarokhoz, illetve súlyosabb
esetekben
akár bélsár
ürítési zavarokhoz is
vezethet.
Mivel a fentebb leírtak
szerint hím

nemi hormon hiányában a prosztata
elsorvad, ezt a kellemetlen, korral járó
megbetegedést kan kutyáink mielőbbi ivartalanításával tudjuk leginkább
megelőzni. Vannak gyógyszeres megoldások is a megnagyobbodott prosztata
kezelésére, de egyik sem olyan hatékony és mellékhatás mentes, mint az
ivartalanítás.
A prosztata megnagyobbodás tünetei,
melyeket otthon észlelve mielőbb érdemes állatorvoshoz fordulni, a vizelet nehezített, szakaszos ürítése, vizeletcsepegés, véres vizelet. Ezek az esetek, ha
jóindulatú prosztata megnagyobbodásról van szó, szépen és jól gyógyíthatók,
ha időben szakszerű ellátásban részesül a páciens. Kasztráció után
nagyjából
három hét
elteltével a
szervezetből
kiürülő nemi
hormonok
következtében a prosztata mérete
jelentősen

csökken, megszüntetve ezzel a vizelési
problémákat fenntartó okot.
A prosztatának vannak egyéb, súlyosabb megbetegedései is, melyeknek a
gyógyítása már sokkal nehezebb, illetve rosszabb kórjóslattal bírnak. Ilyenek
lehetnek például a prosztata tályog,
prosztata gyulladás vagy a prosztata
rosszindulatú daganatai. Ezek is hasonló tüneteket okoznak kezdetben mint
a már említett jóindulatú társuk, ezért
állatorvosi kiegészítő vizsgálatok (ultrahang, vérlabor, röntgen stb.)szükségesek ezek elkülönítésére.
Állatkórházunkban számos fejlett kiegészítő vizsgálati eszközzel állunk
rendelkezésükre kutyájuk problémáinak feltérképezéséhez és szakszerű
megoldásához.
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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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