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PAR STERILIZĀCIJAS NOZĪMĪGUMU
Ļoti daudzi dzīvnieku īpašnieki negrib sterilizēt vai kastrēt savus suņus un kaķus,
domājot, ka dzīvniekam var rasties problēmas ar lieko svaru, hormonālo stāvokli. Viņi
baidās, ka sterilizētos vai kastrētos dzīvniekus neatzīs citi dzīvnieki vai darīs tiem pāri.
Tādēļ šie saimnieki, lai pārtrauktu kucītes vai kaķenes meklēšanos vai grūtniecību tās
agrīnā stadijā, dod dzīvniekam hormonālos preparātus, kļūdaini pieļaujot, ka tādejādi
nepārkāpj dabas noliktos procesus un ir iecietīgāki pret organismu. Kļūdaini ir arī
pieņēmumi, ka kucei vai kaķenei jāļauj vismaz reizi dzemdēt, jo tad ginekoloģiska rakstura
problēmas vairs nebūtu iespējamas.
Tomēr jāatceras, ka lietojot hormonālos preparātus Contrasex, Perlutex u.c., mēs spēcīgi
iejaucamies organisma dabiskajos hormonālajos un fizioloģiskajos procesos. Nepareizi
lietojot šos hormonālos preparātus, dzīvniekiem rodas dzemdes iekaisums jeb – piometra.
Dzīvnieki bieži cieš no, tā saucamās, viltus grūtniecības, kas liecina par fizioloģiskajiem
traucējumiem olnīcu funkcijās, dzemdē un piena dziedzeros. Arī dzemdējuši dzīvnieki nav
nodrošināti pret piena dziedzeru vēža vai dzemdes iekaisuma rašanos. No tā pasargāts nav
neviens. Šo saslimšanu profilakse nav iespējama, ir vajadzīga operatīva iejaukšanās jeb
operācija un medikamentoza ārstēšana.
Var uzdot jautājumu – ko darīt? Mēs iesakām sekojošo.
Tos dzīvniekus, kas nav paredzēti pavairošanai, no 6 mēnešu vecuma kaķus un mazo
šķirņu suņus, bet no 10 mēnešu vecuma lielo šķirņu suņus jāsterilizē vai jākastrē. Jūs
jautāsiet – kā ar liekā svara problēmu? Svarīgi ir ievērot speciālu kastrētiem vai sterilizētiem
dzīvniekiem paredzētu diētu. Mūsdienās barības ražotāju firmas piedāvā plašu barības izvēli
– gan kucēniem, gan veciem suņiem, gan atsevišķām šķirnēm, gan arī tieši kastrētiem un
sterilizētiem kaķiem un suņiem. Ir jāaizmirst savādais paradums – dot dzīvniekiem cienastu
no cilvēka galda. Dzīvniekam barība jādod atbilstoši noteiktai dienas normai, nevis tik daudz,
cik viņš var apēst, nedrīkst aizmirst par nepieciešamo pastaigu ilgumu. Šie ir ļoti svarīgi
faktori, kas jāievēro. Ja dzīvnieks ēd barību, ko gatavojiet paši, noteikti konsultējieties ar
veterinārārstu. Veterinārārsts jums palīdzēs sabalansēt barību, lai tajā būtu nepieciešamie
mikroelementi un vitamīni.
Ja jūsu dzīvnieks ir retas šķirnes un paredzēts pavairošanai, jāatceras, ka pārošanu
veterinārārsti un suņu audzētāju klubi iesaka veikt noteiktā vecumā, parasti tas ir līdz 6-7
gadu, ļoti retos gadījumos suņiem līdz 8 gadu vecumam. Saslimšanas risks ar piena dziedzeru
audzējiem, dzemdes iekaisumiem, prostatas iekaisumiem, sēklinieku audzējiem utt., kā
likums, ir dzīvniekiem, kas vecāki par pieciem gadiem.
Pasaules mazo dzīvnieku veterinārārstu asociācijas (World Small Animal Veterinary
Association, WSAVA – angl.) organizētajā 31. Pasaules veterinārajā kongresā Prāgā (Čehijā),
tika nosaukti jaunāko pētījumu dati par piena dziedzeru un dzemdes audzējiem. Dati liecina,
ka suņu piena dziedzeru audzēji 50% gadījumu ir labdabīgi, bet otros 50% - ļaundabīgi, ka
suņiem, kas ir sterilizēti pirms pirmās meklēšanās, piena dziedzeru audzēji attīstījušies tikai
0,05% no visiem gadījumiem, starp pirmo un otro meklēšanos – 8%, pēc otrās meklēšanās
26% un tā uz augšu. Kaķiem situācija ir vēl smagāka – tikai 8% gadījumos piena dziedzeru
audzēji ir labdabīgi, 50% gadījumos ir skarti ne tikai viens, bet vairāki piena dziedzeri.

Savam mīlulim ir jāpievērš nopietna uzmanība. Daži pat nezina, ka tādas problēmas kā
klimakss, dzīvniekiem nav. Nezina to, ka meklēšanās kucēm var būt līdz pat pēdējai dzīves
dienai. Tikai viena lieta... organisms noveco un vairs nespēj, kā jaunībā, cīnīties ar
problēmām.
Ja kaut kādu iemeslu dēļ neesiet sterilizējuši vai kastrējuši savus dzīvniekus no 6 mēneša
vecuma un tie ir sasnieguši 5 gadu vecumu, mēs iesakām veikt kastrāciju vai sterilizāciju.
Jūsu suns vai kaķis ir ģimenes loceklis, kas jums ir dārgs, jūs vēlaties viņu redzēt veselu un
lai viņš nodzīvo ilgu dzīvi kopā ar jums. Sterilizēts vai kastrēts dzīvnieks mazāk pakļauts
stresa ietekmei, tāpēc viņus mazāk ietekmē saslimšanas. Sterilizēts vai kastrēts dzīvnieks
dzīvo ilgāk.
Pirms lietot hormonālos preparātus, kas pārtrauc meklēšanos vai grūtniecību, iesakām
konsultēties ar veterināro ārstu, jūsu gadījums var būt individuāls, ļoti svarīgs var izrādīties
ārsta padoms, viņa piedāvātā alternatīva.
Daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka, sterilizējot dzīvnieku, mēs iejaucamies dabas procesos.
Jautājums par dzīvnieka sterilizāciju nav jautājums par iejaukšanos dabas procesos, bet gan
par dzīvnieku saslimstības un viņu dzīves ilguma regulēšanu.
Šajā fotogrāfijā redzams smags dzemdes
iekaisuma process, kurš izsaucis kucītes organisma
spēcīgu intoksikāciju. Pēc šāda iekaisuma
likvidācijas operācijas ceļā dzīvnieks jāpakļauj
nopietnai ārstēšanai
Piometra ir strutains dzemdes iekaisums, kas
rada vispārēju organisma intoksikāciju un var būt
cēlonis nieru mazspējai (neārstējamai), sepsei un
letālam iznākumam. Klīniski dzīvniekam ir
paaugstināta temperatūra, pastiprinātas slāpes,
vemšana, nomāktība, dzīvnieks atsakās no barības
u.c. pazīmes.
Otrā fotogrāfijā redzama normāla kucītes
dzemde, sunīte ir laicīgi atvesta uz sterilizāciju un
viņai vairs nekad nevarēs rasties šādas problēmas.
Ja saimnieks ievēros pareizas barošanas
nosacījumus, tad šī sunīte dzīvos ilgi un laimīgi.

