A kutyák cukorbetegsége I.
Macskák alsó húgyúti szindrómája
A cukorbetegség a hasnyálmirigy megbetegedése miatti túlzottan magas vércukorszint okozta betegséget jelent. A hasnyálmirigy egy kicsi, de létfontosságú szerv a gyomor közelében. Sejtjeinek egyik csoportja emésztõenzimeket termel, másik pedig az inzulin nevû hormont. Alapvetõen tehát a
cukorbetegség a hasnyálmirigy vércukor szabályozó mûködésének az elégteAlenségét
macskák
alsó húgyúti (hólyag, húgycső) megbetegedései meglehetősen
jelenti.

gyakran fordulnak elő. Mivel a betegség változatos tünetekben nyilvánul
meg, és annak kialakulása többféle tényező hatására alakul ki, ezt a tünet
együttest először a macskák alsó húgyúti szindrómájaként (FUS = feline
urinary syndrome), majd később a macskák alsó húgyuti betegségei (FLUTD
= feline lower urinary tract diseases) néven emlegetik.
Mivel a betegség kiváltó okai nem minden tekintetben tisztázottak, e tünet együttessel kapcsolatban néha az „idiopathikus” (ismeretlen eredetű)
jelzőt is szokták alkalmazni. A betegeket leggyakrabban gyakori és fájdalmas vizelés, véres vizelet,
erőlködés, sokszor azonban csak a „szobatisztaság” megsértése miatt viszik állatorvoshoz.
A tünetek hátterében rendszerint húgykövesség,
húgyhólyag gyulladás, húgycső elzáródás, ritkán
húgyhólyag daganat van.
Macskák esetében a leggyakrabban nem „klas�szikus” húgykövességgel állunk szemben, hanem
a kandúr macskák húgycsövét elzáró szemcsés, nyálkás, szerves anyagot is tartalmazó ún.
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szetételén kívül közre játszik anyagcserezavar, a
húgyszervek gyulladása, a vízháztartás zavara,
vitamin hiány, kevés folyadék fogyasztás, vizeletkoncentráció, vizeletpangás, magas pH-jú vizelet. A
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ún. „magot” alkotnak a kőképződéshez, erre rakódnak a kristályok.
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