Avancerat
stöd för
felin hälsa i
urinvägarna

Felint sjukdomstillstånd i
nedre urinvägarna
Felint sjukdomstillstånd i nedre urinvägarna (FLUTD) är ett samlingsnamn för
sjukdomar som kan påverka urinblåsan och urinröret hos katter
Orsaker till FLUTD
Även om det finns ett antal olika versioner av FLUTD har de flesta
katter yngre än 10 år idiopatisk cystit (FIC)1.
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En diagnos av FIC kan göras efter uteslutandet av följande andra tillstånd.

Felin idiopatisk cystit: riskfaktorer
FIC drabbar oftast katter mellan 1-10 års ålder
(med högst risk mellan 2-6 år). Båda han-och
hon katter löper en likvärdig risk.
Det finns flera faktorer som gör att en katt löper
större risk för att utveckla FIC, t ex:
• Kastrering
• Övervikt och en stillasittande livsstil
• Katter som tillbringar den mesta tiden av deras liv
inomhus
• Katter som använder kattlådor
• Katter som oftast äter torrfoder
• Katter i hushåll med flera katter.

Nästan 50 % av katter
med FIC har återkommande
symtom inom ett år .
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Felin idiopatisk cystit: kliniska tecken
Det finns ett antal sätt som urinvägarna kan svara
på attacker:
• Urinering på olämpliga platser (periuria)
• Svårt att urinera eller smärta vid urinering (dysuri)
• Ökad frekvens av urinering (pollakiuri)
• Ansträngande att urinera (stranguri)
• Blod i urinen (hematuri)
• Beteendeförändringar - ökad aggression, läten.

Felin idiopatisk cystit:
patofysiologi
FIC tros vara resultatet av komplexa interaktioner mellan flera av kroppens
system, inklusive urinblåsan, nervsystemet samt andra externa faktorer

Stress
• Miljöförändringar
• Relaterat till kattlådan

UPPLEVD SMÄRTA

C-FIBRER

SYMPATISKA
NERVSYSTEMET

En ny hypotes antyder att FIC kan bero på förändringar
i samspelet mellan urinblåsans neuronala leverans, det
skyddande skiktet av glykosaminoglykan (GAG) som klär
urinblåsans insida, samt föroreningar i urinen3.

Urin
(pH, K+, Mg2+, Ca2+)
• Stimulering och
rekrytering av
C-fibrer

Blås-urotelium
• Ett skadat GAG-skikt kan
orsaka urin att aktivera
sensoriska fibrer
• Utsläpp av substans P av
C-fibrerna kan orsaka en
minskning av/förändring
av GAG-skiktet

Sensoriska neuroner (C-fibrer) kan stimuleras, antingen av hjärnan (som svar på stress) eller genom lokala utlösare inom blåsan (t.ex.
protoner, kaliumjoner eller koncentrerad urin). Skada på urotelium och det överliggande skiktet av glykosaminoglykan (GAG) kan orsaka
innehållet i urinen att aktivera de sensoriska fibrerna, vilket kan uppfattas av hjärnan som smärtsamt. Jämfört med normala katter har vissa
katter med FIC minskad koncentration av GAG i urinet, minskat yt-uttryck av GAG, samt ökad blåsväggspermeabilitet.
Stress är också en viktig utlösande faktor för FIC. Denna stress kan vara relaterad till miljön, fysiologisk, psykologisk eller på grund av samtidig
sjukdom. Katter med FIC kan uppvisa olämpliga nivåer av stress.
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Felin idiopatisk cystit:
hantering
Syftet med behandlingen är:
• Att minska svårighetsgraden och varaktigheten av
kliniska tecken under en akut episod av FIC
• Att öka intervallet mellan episoderna
• Att minska svårighetsgraden av kliniska tecken
hos katter med ihållande FIC.

Förstahandsbehandlingen
innefattar:
Analgesi och anti-inflammatoriska läkemedel
Eftersom FIC kan vara ett särskilt smärtsamt
tillstånd, ordineras smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel ofta.
Ökat vattenintag
Syftet med att öka vattenintaget är att producera
mer utspätt urin. Mycket koncentrerad urin kan
vara mer irriterande för blåsväggen, särskilt hos
katter med ett irriterat skikt av GAG.
Miljöberikning
Stress spelar en central roll i patofysiologin för FIC.
Miljöberikning kan bidra till att minska oron hos
katter.
Hantering av kattlådan
Målet är att hålla kattlådan så ren som möjligt.
Allt som skulle kunna motverka användningen av
kattlådan kan uppmuntra urinretention. Detta i sin
tur kan leda till ökad stimulering av sensoriska fibrer
i blåsan genom urinens beståndsdelar.
Komplettering av glykosaminoglykan
Kompletterande GAG kan bidra till att återställa
skiktet av GAG i blåsan, vilket är utarmat hos katter
med FIC.
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Introduktion av Cystophan
Tar hanteringen av FIC till nästa nivå

Ingredienser
N-acetyl-D-glukosamin
En förelöpare till GAG, som verkar
som en byggsten för andra GAG (t.ex.
kondroitinsulfat).

Hyaluronsyra
En av de viktigaste komponenterna i det
skyddande GAG-skiktet som klär insidan på
urinblåsan.

L-tryptofan
L-tryptofan är en aminosyra och även
föregångare till serotonin - en hämmande
neurotransmittor som reglerar humör och
oro. L-tryptofan har visat sig minska
stress och oro beteende hos katter.

Artificiell kycklingsmak
För förbättrad smak.
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Glukosaminoglukan
(GAG)-skikt i blåsan

Hyaluronsyra
Skikt av
glykosaminoglykan

Kondroitinsulfat
Keratinsulfat

Mucin

Proteinkärna

Länkprotein

Slemhinnorna

Urotelium

Skikt av glykosaminoglykan

Urin

Den luminala ytan i urinvägarna är täckt av en
skyddande barriär som kallas glykosaminoglykan
(GAG). Detta skikt förhindrar skadliga ämnen i
urinen från att irritera det känsliga urothelium.
Urinledaren

Blåsan

Urinröret
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Hyaluronsyra bidrar till bildandet av i denna
skyddande barriär. De två huvudsakliga
GAGen är keratinsulfat och kondroitinsulfat,
som består av N-acetyl-D-glukosaminenheter.
GAGen binds till en proteinkärna, som bildar
ett proteoglykankomplex som är länkat till
hyaluronsyran via en länkprotein.

Förhållandet mellan
L-tryptofan och serotonin
L-tryptofan

Serotonin har en extremt viktig fysiologisk
funktion i kroppen, speciellt vid kontroll av oro.
Den kan inte passera blod-hjärn-barriären men
det är möjligt att öka serotoninet genom att
komplettera med L-tryptofan.
Kompletterat L-tryptofan omvandlas av
tryptofanhydroxylasen och aromatiska
aminosyra-dekarboxylasen till 5-hydroxitryptamin,
som också är känd som serotonin.

tryptofanhydroxylas

aromatisk
aminosyra-dekarboxylas

5-hydroxitryptamin
(5-HT)

Serotonin
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Presentation
Varje kapsel innehåller:
• 125 mg N-acetyl-D-glukosamin
• 37,5 mg L-tryptofan
• 10 mg Hyaluronsyra
Finns i burkar med 30 och 240 kapslar

Anvisningar för användning
Kapslarna kan ges hela eller öppnas för att strö
ut innehållet på fordet.
Administrera inledningsvis enligt riktlinjerna
nedan under minst två veckor:
Katter <3kg

1 kapsel dagligen

Katter> 3kg

2 kapslar dagligen

För underhåll, administrera enligt riktlinjerna
nedan:
Katter <3kg

1 kapsel varannan dag

Katter> 3kg

1 kapsel dagligen

Ge så länge som anses nödvändigt eller som
rekommenderas av din veterinär.
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