Akcia USG
v mesiaci august

15 EUR
ultrasonografické vyšetrenie
pohlavných orgánov
konzultácia zdarma
Pyometra, náplň hnisu v maternici

Cysticke zmeny rôznych tvarov na prostate

Nádory

Pyometra alebo hnisavý zápal maternice

Nádory semenníkov sa najčastejšie vyskytujú u kryptorchidných psov (ktorí nemajú zostúpený jeden alebo oba
semenníky) a u starších psov.

Najčastejšie a najnebezpečnejšie ochorenie pohlavných
orgánov súk. Dochádza k nej vplyvom hormonálneho dráždenia počas hárania. Sliznica maternice hrubne, zmnožujú sa
v nej maternicové žliazky, ktoré vplyvom progesterónu produkujú nadmerné množstvo sekrétu.

U psa s nádorom semenníkov dochádza k hormonálnym zmenám, zvyšuje sa hladina estrogénu (samičieho hormónu). Pes
môže trpieť stratou srsti, zväčšením mliečnej žľazy a nadmernou pigmentáciou, prípadne aj tvorbou mlieka.
Nádory semenníkov sa liečba chirurgicky, t.j. odstránením poškodeného semenníka, prípadne oboch. V pokročilom štádiu
ochorenia sa odporúča eutanázia.
Odstránenie semenníkov už v mladom veku je najlepšia
prevencia nielen ich nádorového ochorenia, ale aj problémov s prostatou. Zväčšenie prostaty u samcov spôsobuje
problémy s vylučovaním stolice aj moču a môže sa dostať do
štádia, kedy je už liečenie bez efektu. Prostata býva zväčšená z dôvodu hormonálneho, nádorového, cystického a aj tu je
prvým riešením kastrácia.
Nádory na semenníku, USG snímka z našej ambulancie

Ambulancia Veterinka
Dulovo námestie 14, Bratislava
telefón: 02/55 960 402
www.veterinka.sk

Pyometra má dve formy: otvorenú (kedy z pošvy vyteká
smradľavý výtok), a uzavretú (kŕčok maternice je uzavretý a
majiteľ navonok nič nepozoruje). Ale maternica sa plní obsahom, hrozí jej roztrhnutie a zakrátko smrť.
Pyometria je zákerná v tom, že majiteľ si často nič nevšimne, hlavne pri zavretej forme. Jediným včasným príznakom
je vysoký príjem vody.
Najvhodnejšia je chirurgická liečba - odstránenie maternice aj
s patologickým obsahom spolu s vaječníkmi. V podstate sa jedná vysoko rizikovú operáciu.
Preto ak neplánujete mačku alebo psa uchovniť,
preventívna kastrácia je najlepšie riešenie.
Pyometria, foto z našej ambulancie

ordinačné hodiny:
pondelok až piatok 10.00–12.00 a 14.00–19.00
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