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Vnetjesednega
mehurja
zroki vnetja sednega mehurja so precej razlidni.
Med najpogostejSimiso:
O bakterijske okuZbe sednih izvodil
O sedni kamni
O polipi
O rakava obolenja in
O anatomski defekt setnega mehurja,
imenovan divertikel, ki je v resnici
majhen Zep v steni sednegamehurja, v
katerem se zadrZuje urin.
Vzrokov za pojav vnetja sednega mehurja je torej ved. Najpogostej5i je nedvomno bakterijska okuZba sedil. Med
drugimi vzroki pa se pojavljajo sedni
kamni, ki z mehaniinim drgnjenjem ob
steno mehurja povzrodajo poikodbe,
krvavitve in vnetje, lahko pa celo zaprejo
pot seda iz mehurja. Polipi so tkivni izrastki, ki rastejo v notranjosti mehurja in
povzrodajo vnetja. Podobno delujejo tudi
rakave vzbrsti, ki lahko krvavijo in ovirajo pretok urina.
Divertikel, ki je tudi pomemben vzrok
za vnetje sednika, je anatomski defekt v
obliki Zepka v steni sednega mehurja. Ti
Zepki so lahko mikroskopsko majhni,
lahko pa celo tako veliki, da jih opazimo
na rentgenski sliki. TeZavo povzrodajo
zato, ker v njih zastaja urin, v katerem se
razraiiajo bakterije, ki povzroiajo vnetje
sedil.
Nenazadnje pa lahko krivca za vnetje
seinika iSdemo v napakah Zivdnega sistema, ki ljubljencu prepredujejo popolno
praznjenje sednega mehurja. Posledica
tega je lahko okuZba sedil. OkuZba sedil
pa je lahko tudi posledica delovanja
drugih bolezenskih procesov in posledica
delovanj a nekaterih zdr avil.
Vnetje sednega mehurja skrbniki najpogosteje opazijo kot razlidne motnje v
izloianju urina. Skrbniki ponavadi opazi-

jo, da se Zival med uriniranjem napenja.
Nekateri skrbniki ugotovijo, da se je njihov ljubljenec vei minut na vso mod
trudil, da bi izlodil nekaj kapljic urina.
Prav tako opazijo, da Zival urinira precej
pogosteje kot sicer. Zaradi vnetja sednika
se lahko pojavi celo sedna inkotinenca
(nenadzorovano izlodanje seda). Zelo
znadilen znak vnetja v sedilih sta tudi pojav krvi ali gnoja v urinu.
Veterinar ponavadi posumi na rmetje
sednega mehurja na podlagi skrbnikovega opisa bolezni, za dokonino postavitev
diagnoze pa opravi sploini pregled ljubljenca in tudi laboratorijski pregled
urina. Med pregledom lahko veterinar v
sedniku ali seinici otipa sednekamne, ki
so eden pogostejSih vzrokov za vnetje
seinika oziroma sednih izvodil. Zlaboratorijsko analizo urina lahko veterinar odkrije razlidne dokaze za vnetje sedil, kot
so, denimo, krvne celice, bakteriie, seini
kristali, rakave celice, beljakovine ali
vnetne celice. V posameznih primerih
trdovratnih bakterijskih vnetij je treba
opraviti posebne bakteriolo5ke preiskave, s katerimi doloiijo, kateri antibiotik je najbolj primeren za zdravljenje. Za
pregled stene sednega mehurja, pa tudi
za ugotavljanje morebitnih sednih kamnov znotraj mehurja, veterinarji ponavadi
uporabljajo rentgensko slikanje. Zelo
uporaben je tudi pregled zultra zvokom.
Kakien bo izid zdravljenja; je seveda v
veliki meri odvisno od vzroka bolezni.
Pri bakterijskih okuZbah je naieloma
prognoza dobra, saj jih lahko z ustreznim
antibiotikom uspe5no ozdravimo. Tudi
zdravljenje benignih polipov in nekaterih
anatonskih defektov je ponavadi uspe5no, de jih zdravimo kirurSko. Nekatere
sedne kamne lahko s pomodjo posebnih
diet tudi raztopimo, nekatere, lahko bi
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rekli kar vedino, pa je treba odstraniti
kirurSko.
Vsekakor je treba za dober izid zdravljenja dosledno upo5tevati navodila veterinarja. Ceprav menimo, da je naB ljubljenec i,e ozdravel, moramo zdravljenje z
antibiotiki opraviti dosledno po navodilih
veterinarja.
Zelo pomembno je, da ljubljencu zagotovimo dovolj sveZe pitne vode, ki naj jo
ima vedno na voljo. Omogoditi mu moramo tudi dovolj priloZnosti, da temeljito
izpraznil sedni mehur, se pravi, da mora
imeti dovolj sprehodov, ki pa ne smejo
biti prekratki.
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