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Hvad er kastration.
Kastration af kat er en neutraliseringsform, hvor dyrlægen ved
en operation fjerner hankattens
testikler. Derved letter man tilværelsen for den hankat, som
ikke skal bruges til avl. En stor
del af en hankats adfærd er særdeles uhensigtsmæssig, hvis han
skal leve som familiekat. En intakt
hankat markerer sit territorium
med urinstrint, og hankattens
urin er meget mere ildelugtende
end en kastreret kats. En hankat
strejfer omkring for at finde hunkatte i løbetid. Derved udsætter
han sig for at blive kørt over i
trafikken og for slagsmål med
andre hankatte og katte, som vil
beskytte deres territorium.
Hankatten er derved mere udsat
for betændte bidsår og bylder, og
smitte med de dødelige sygdomme katte-AIDS og katteleukæmi,
som dels kan overføres ved bid,
dels ved seksuel kontakt.
Nogle kattes testikler udvikler sig
ikke normalt, men bliver siddende
i bughulen eller i lyskekanalen
fremfor at sidde i pungen. Dette
kalder man kryptorkisme, og det
er en arveligt betinget tilstand.
Kryptorkisme kan være enkeltsidig eller dobbeltsidig. Den kaldes abdominal, hvis den berørte
testikel befinder sig i bughulen,
og inguinal, hvis testiklen sidder i
lyskekanalen. Begge disse tilstande medfører en øget risiko
for testikelkræft, og for en drejning
af testiklen med en deraf følgende
smertefuld snoning af sædstrengen. Hankatte, der lider af kryptorkisme bør kastreres, både for deres egen skyld, men også for at

forhindre avl af kryptorkide katte.
Udover kræft i testiklerne har
hankatte også en øget risiko - i
forhold til kastrerede katte - for at
udvikle kræft i prostata.
Hvornår skal man vælge
kastration?
Du kan vælge at lade din hankat
kastrere, hvis du har besluttet, at
den ikke skal bruges til avl.
Samtidig mindsker du risikoen
for adfærdsproblemer som urinstrint, strejferi og aggression, og
du nedsætter eller fjerner risikoen
for udvikling af alvorlige sygdomme som betændte bidsår og
bylder, katte AIDS, katteleukæmi
og kræft i testikler og/eller
prostata. En kastreret hankat
tilpasser sig lettere tilværelsen
som familiekat, har lettere ved at
omgås andre katte, har et bedre
helbred og lever længere.
Er der bivirkninger ved at min
kat bliver kastreret?
Ulemperne ved en kastration er,
at din kat skal gennemgå en
operation under fuld narkose.
Men for en ung, sund og rask kat
vil det ikke være noget problem.
På moderne, veldrevne dyreklinikker vil din kat ikke opleve
smerte eller væsentligt ubehag i
forbindelse med en operation.
Man anvender de bedste bedøvelsesmidler og smertestillende
medicin, og patienterne overvåges omhyggeligt både før,
under og efter operationen.
Efter hjemsendelsen kan katten
være lidt groggy, det første døgn.
Efter et par dage, kan den dog
uden problemer atter lukkes ud.
Der er ingen suturer som skal
fjernes, og der sker ikke noget
ved at katten slikker sig på
operationssåret. Det vil være

Testiklerne fritlægges fra pungen.

Sædstrengen klippes over.

Og her er „gevinsten“.

hensigtsmæssigt, at du får din
kat øretatoveret, når den alligevel
er i narkose.
Kastrerede hankatte har lettere
ved at blive tykke end ikke-kastrerede katte. Det problem løser du
imidlertid let med passende fodring og motion. Man har beregnet,
at en kastration medfører en
nedsættelse af stofskiftet til 80%
af det oprindelige. En tilsvarende
nedsættelse af energimængden i
foderet vil derfor være nødvendig
for at forhindre overvægt. Til
dette formål kan du med fordel
fodre med et kalorielet foder.
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