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Katarakt är en grumling av linsen i ögat. Den kan leda till blindhet och ha en negativ inverkan på livskvalite-
ten. Katarakt kan även ge upphov till intraokulära följdsjukdomar som kan orsaka smärta och obehag samt 
försämra synen ytterligare.

Katarakt hos katt är en utmaning både vad gäller att utröna orsaken till att den uppkommit men även vad 
gäller behandling. Orsakerna till katarakt hos katt kan vara många. Allt från gener till miljön de lever i samt 
sjukdomar och trauman spelar in. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling för katarakt hos katt, 
men kirurgi är en möjlighet. Medicinsk behandling riktas mot att behandla underliggande sjukdomar samt 
de följdsjukdomar som katarakten kan ge. 

LITTERATURSTUDIE

Katarakt hos katt är ett ovanligt till-
stånd jämfört med katarakt hos hund 
(11, 22, 26). Flera studier har dock 
visat att katarakt hos katt kan vara 
mer utbrett än man tidigare trott. I en 
studie från Storbritannien år 2006 
hittade man katarakt hos 50 % av de 
undersökta katterna. Medelålder vid 
diagnos var 12,7 år (26).  I en studie av 
katarakt hos bengaler i Frankrike, ut-
förd 2014–2016, hittades katarakt hos 
45 % av de undersökta djuren. Ålder på 
de drabbade individerna var 3 månader 
– 9,6 år, med en median på 1,9 år (5).

Målet med detta arbete är att ge en 
översikt över vad katarakt är, möjliga 
orsaker till utveckling av katarakt hos 
katt samt behandling och prognos för 
detta tillstånd.

Linsens anatomi och funktion
Linsen i ögat är en sfärisk struktur. 
Den består ytterst av en kapsel uppbyg-
gd av basalmembran. Basalmembranet 
utvecklas från ett epitel som sitter på 
insidan av kapselns framsida. Innanför 
kapseln finns linsens bark som består 
av linsfibrer. Linsfibrerna bildas från 
epitelceller längs med linsekvatorn, 

de sträcker ut sig längs insidan av den 
främre linskapseln samt bakåt längs 
insidan av den bakre linskapseln. 
Dessa långa celler, eller fibrer, fäster 
sedan i den bakre och den främre polen 
av linsen och bildar Y-suturerna. Den 
anteriöra y-suturen liknar ett Y och 
den posteriöra y-suturen liknar ett om-
vänt Y när man ser på linsen framifrån. 
Nya linsfibrer bildas genom individens 
hela liv. De nyast bildade fibrerna är 
längst ut och de äldsta är in mot linsens 
kärna. Allt eftersom linsfibrerna åldras 
och dör blir de i stället en del av linsens 
kärna. Kärnan finns i centrum av lin-
sen. Hos unga djur är kärnan liten och 
mjuk. Hos äldre djur blir kärnan större 
och mer fast allt eftersom fler och fler 
linsfibrer läggs till. Linsen är upphängd 
längs med linsekvatorn i zonulära lig-
ament som i sin tur sitter fast i ciliark-
roppen. Linsen ligger bakom iris och 
stöds posteriört av glaskroppen (19).

Linsen är genomskinlig delvis tack 
vare att den innehåller mycket vatten, 
60–75 % av linsen utgörs av vat-
ten. Linsens genomskinlighet beror 
även på den lamellära strukturen 
av linsfibrerna, en slät kapsel, jämnt 

epitelcellslager samt en hög andel 
lösliga proteiner i linsen. Linsen är 
kroppens mest proteinrika vävnad, 
med 35 % proteininnehåll. Eftersom 

Figur 4 1, schematisk skiss över linsens plac-
ering i ögat. 1) ciliarkropp 2) zonulära ligament 
3) sclera 4) iris 5) cornea 6) kammarvätska, 
främre ögonkammare 7) främre linskapsel med 
linsepitel 8) bakre linskapsel 9) linsekvator 10) 
bakre Y-sutur 11) linsens kärna 12) linsens bark 
13) linsfibrer 14) glaskropp.
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linsen saknar blodkärl är den beroende 
av kammarvätskan, och till viss del 
glaskroppen, för att få sitt behov av 
syre och glukos tillgodosett (19).  Se 
figur 4–1 för en schematisk skiss av lin-
sens uppbyggnad och placering i ögat. 

Linsen spelar en stor roll för att 
bryta och fokusera ljuset på näthinnan 
och har därför en stor betydelse för 
synskärpan. När linsen åldras och kär-
nan blir allt mer fast och tät försämras 
linsens förmåga att bryta ljuset. Hos 
människor leder detta till långsyn-
thet, presbyopi, som gör det svårt att 
fokusera på föremål nära ögonen. Den 
naturliga åldersförändringen av linsens 
kärna kallas nukleär skleros och ger ett 
grå-blått dimmigt utseende av linsen 
hos äldre djur. Detta ger inte upphov 
till blindhet och ska inte förväxlas med 
katarakt (19).

Katarakt
Katarakt är en förtätning, eller grum-
ling, av ögats lins. Den drabbar linsens 
kärna och/eller bark, även kapseln 
kan vara involverad (19). Den kan vara 
ärftlig, medfödd, eller förvärvad (1, 8, 
9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 26).

Ärftliga och 
medfödda katarakter
Utvecklingen av ögat och linsen sker 
tidigt i embryogenesen, redan på gesta-
tionsdag 17 kan man påvisa linsen hos 
kattfoster (15). Ärftliga och medfödda 
katarakter är ovanliga hos katt (11, 22).

Medfödda katarakter kan komma 
som en följd av ofullständig tillbak-
abildning av vävnad som hör till 
fosterstadiet. Andra defekter som kan 
ge katarakt är bl.a. konformad lins, för 
liten lins (mikrophaki) samt för litet 
öga (mikrooftalmos) (2, 25). 

Katarakt med misstänkt ärftlig 
bakgrund har bl.a. rapporterats hos 
Bengaler i Frankrike. Då påvisades 
katarakt hos 45 % av de undersökta 
djuren. Man kunde inte påvisa någon 
könspredisposition.  Ärftligheten 
föreslogs följa ett autosomalt recessivt 
mönster, men detta kunde inte fast-
ställas med säkerhet. Katarakterna 
var av nukleär och subkapsulär form, 
de flesta bilaterala, symmetriska och 
icke progressiva. De drabbade katterna 
var mellan 3 mån och 9,6 år gamla och 
medianåldern var 1,9 år vid diagnos (5). 
Katarakt kos Bengaler har även rap-

porterats tidigare. Då sågs bilaterala 
nukleära och perinukleära katarakter 
av varierande typ hos elva katter i ål-
dern 3 månader till 3,5 år (8). Katarakt 
med misstänkt ärftlig bakgrund finns 
även beskrivet hos Perser, Himalayan, 
Russian Blue, Brittiskt korthår och 
Birma (5, 11). Hos Russian Blue har 
man i en studie sett katarakt hos 44 av 
66 undersökta katter. Katarakten var 
av varierande svårighetsgrad och drab-
bade katter i åldern 3 månader till 14 
år. Den dominerande typen var en liten 
triangulär katarakt i bakre delen av 
kärnan och främre delen av den bakre 
barken, men även mer utbredda förän-
dringar sågs hos ett fåtal katter. Även 
här föreslogs en autosomalt recessiv 
ärftlighet (12).

 Katarakt med misstänkt ärftlig 
bakgrund förekommer även hos vilda 
kattdjur. Hos angolanska lejon på 
zoon i Tyskland har misstänkt ärftlig 
katarakt påvisats (14).

Förvärvad katarakt
Hos katt är förvärvad katarakt vanlig-
are än medfödd och ärftlig. En vanlig 
orsak till förvärvad katarakt är uveit 

Brittiskt korthår, 1 år, 
nukleär katarakt, troligtvis ärftlig.
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som följd av trauma, sjukdom och ål-
derdom. Katarakt på grund av metabo-
liska, nutritionella eller toxiska orsaker 
är mer ovanliga (22). Progressiv retinal 
atrofi (PR A) hos katt orsakar dock inte 
katarakt, vilket det kan göra hos t.ex. 
hund (11).

Under-/felnäring
Katarakt hos kattungar kan uppstå 
som följd av under- eller felnäring (9, 
16). Detta har även visats hos andra 
arter, bl.a. hund (17). Hos männis-
kor har man kunnat visa signifikant 
minskade nivåer av karnosin (en histi-
din-innehållande dipeptid) i linser med 
katarakt, jämfört med friska linser (1). 
För låg nivå av aminosyrorna histidin 
och arginin kan bidra till uppkomsten 
av katarakt hos kattungar (9,16). I 
en studie undersöktes hur mängden 
histidin i kattmat påverkar kattungars 
utveckling. Katterna fick dieter med 
identiskt innehåll, bortsett från inne-
hållet av histidin. Två katter i grupper 
med lågt innehåll av histidin i dieten 
utvecklade bilateral kortikal katarakt. 
I grupperna med högst innehåll av 
histidin var det ingen som utvecklade 
katarakt (16). 

I en fallstudie beskrivs utbredd bilat-
eral kortikal katarakt hos en kattunge 
som fötts upp på mjölkersättning in-
nehållande ett lågt innehåll av arginin. 
Katarakten hos denna kattunge var 
reversibel. Dieten ändrades och 12 
veckor senare var katarakten borta. 
Det finns även rapporterat andra fall 
där mjölkersättningsuppfödda kat-
tungar utvecklat katarakt, som efter 
diagnos har reverserats med hjälp av 
foderbyte (9). Katarakt som uppkom-
mit pga. felnäring karakteriseras av ett 
fjäderliknande utseende, vakuolisering 
av den bakre Y-suturen, samt diffusa 
oklarheter i främre och bakre kapseln 
(9, 20).

Trauma
Okulära trauman orsakade av en 
kattklo eller annan främmande kropp 
är vanligt (6, 13, 25). Denna typ av 
trauma ger ofta upphov till en aggressiv 
uveit med sekundärt glaukom, bakte-
riell infektion i ögat och katarakt. Den 
viktigaste prognostiska faktorn för att 

återfå en god syn är en snabbt insatt 
korrekt behandling (13). 

Systemisk sjukdom
Katarakt hos katt kan uppstå till följd 
av systemisk sjukdom, som t.ex. diabe-
tes mellitus (DM), dehydrering, infek-
tionssjukdomar och immunmedierede 
sjukdomar. Uveit är den vanligaste 
orsaken till sekundär katarakt hos katt 
(9, 22, 24, 26). 

Diabetes Mellitus
Katarakt i samband med DM är inte 
lika vanligt hos katt som det är hos 
hund. Detta kan bero på att katter 
>4 års ålder har en lägre aktivitet av 
aldosreduktas i linsen jämfört med 
hundar och yngre katter (11, 18, 22, 23). 
I en studie där man undersökte prev-
alens av katarakt hos ett stort antal 
katter hittades katarakt hos 48 av 50 
katter med DM. Man såg även att me-
delåldern för att utveckla katarakt var 
betydligt lägre hos de katter som led 
av DM jämfört med hos friska katter. 
Katterna med DM hade en medelålder 
på 5,6 år för diagnos av katarakt 
jämfört med 12,7 år hos friska katter. 
Katarakten hos katterna med DM var 
lokaliserad till den bakre barken och 
det subkapsulära området och liknade 
de förändringar som ses vid åldersre-
laterad katarakt (26). 

Katarakt som följd av DM har även 
beskrivits hos en 18 veckor gammal 
kattunge i Norge. Kattungen följdes 
under 10 veckors tid, varefter den 
avlivades då den inte svarade på be-
handling med insulin, och katarakten 
förvärrades (23).

Dehydrering
Hos katter som drabbas av upprepade 
episoder av dehydrering kan katarakt 
utvecklas. Utseendet liknar det som ses 
vid åldersrelaterad katarakt men den 
ses ofta hos något yngre patienter. Hos 
katter som drabbats av dehydrering var 
medelåldern för diagnos av katarakt 
9,9 år (26). 

Virussjukdomar
Olika virussjukdomar kan ge upphov 
till katarakt hos katt. Det beror på ett 
systemisk inflammatoriskt tillstånd 

som även drabbar ögonen. Felint 
Leukemivirus (FeLV), Felint Immu-
nodeficiency Virus (FIV) samt Felin 
Infektiös Peritonit (FIP) är exempel på 
virussjukdomar som samtliga kan ge 
upphov till katarakt hos katt (3, 22).

Som en jämförelse har katarakt setts 
hos HIV-transgena möss. Där föreslås 
det bero på att HIV-gener inducerar 
toxiska förändringar i epitel och fibrer 
i linsen och därigenom ger upphov till 
katarakt (10).

Encephalitozoon cuniculi 
Encephalitozoon cuniculi (E cuniculi) 
är en obligat intracellulär sporbildande 
parasit tillhörande mikrosporidierna. 
Den infekterar flertalet däggdjur, däri-
bland katter. Parasitens sporer smittar 
via kroppsvätskor, huvudsakligen urin. 
Sporer kan även föras över via placenta 
från mor till avkomma (4). Njurarna, 
det centrala nervsystemet och ögonen 
är de organ där parasiten oftast påträf-
fas. I ögat kan den orsaka både uveit 
och katarakt (3). 

I en studie undersöktes 11 katter av 
rasen Europeiskt korthår, med uveit 
samt katarakt i linsens främre bark 
(3, 20), för förekomst av E cuniculi. 
Katterna undersöktes även för andra 
sjukdomar som FIV, FeLV, FIP och 
Toxoplasma gondii (T gondii), för att 
kunna utesluta dem som orsak till 
katarakten. Av 11 katter var 4 seropos-
itiva för T gondii. Samtliga katter var 
seropositiva för E cuniculi. Ingen katt 
visade positivt för de övriga sjuk-
domarna de testades för.  I en grupp på 
100 kliniskt friska katter var endast 2 
seropositiva för E cuniculi. Av katterna 
med katarakt påvisades E cuniculi i 
linsmaterial från samtliga drabbade 
ögon. T gondii kunde inte påvisas i 
någon lins. Katterna behandlades med 
operation och antiparasitär behan-
dling. Efter behandling upplevdes de 
obesvärade av sina ögon och de återfick 
synen (3).

Chediak-
Higashi-syndromet
Katarakt har även beskrivits hos katter 
med Chediak-Higashi-syndromet. (5, 
11, 22). Chediak-Higashi-syndromet 
är en medfödd sjukdom som påverkar 
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immunförsvaret negativt. Det ger även 
en uttunning av färgpigment i päls och i 
ciliarkroppen i ögat (7). Hos katter sker 
pigmenteringen i ögonen normalt om-
kring dag 26–27 under embryogenesen 
(15). Exakt hur Chediak-Higashi-syn-
dromet ger upphov till katarakt har 
inte gått att fastställa genom littera-
turgenomgången.

Ålderdom
Hos människa har det visats att oxida-
tiv stress, fria radikaler samt längden 
på telomererna i linscellernas DNA är 
viktiga faktorer när det gäller utveck-
lingen av åldersrelaterad katarakt (1). 
Även exponering för toxiner, röntgen-
strålar och ultraviolett ljus är några av 
de faktorer som kan leda till åldersor-
sakad katarakt genom apoptos av epi-
telceller (19). Katarakt som uppkom-
mer till följd av ålderdom ses typiskt 
först i barken, för att senare komma att 
involvera även kärnan och det bakre 
subkapsulära området. Man har hittat 
åldersrelaterad katarakt hos ett stort 
antal katter i en studie där medelåldern 
för diagnos var 12,7 år (26).

Följdsjukdomar 
Katarakt kan ge upphov till andra int-
raokulära sjukdomar som linskapsel-
ruptur och linsinducerad uveit (LIU). 
LIU kan leda till glaukom, luxation 
eller subluxation av linsen, oklarheter 
i kornea, degeneration av glaskroppen 
samt avlossning av näthinnan (21, 25).

Behandling och prognos
Behandling av katarakt hos katt är 
samma som behandling av katarakt hos 
hund. Det finns mycket lite publicerat 
material om behandling av katarakt 
hos katt och den information som följer 
är därför främst baserad på behandling 
av katarakt hos hund. 

Medicinsk behandling
Katarakt kan inte behandlas 
medicinskt (25). Det har dock föresla-
gits att melatonin, genom egenskaper 
som bl.a. COX-inhibering och motver-
kande av fria radikaler, kan ha en 
skyddande effekt vad gäller utveck-
lande av uveit och därmed nedsatt risk 
for sekundär katarakt (21). Hos män-
niska har man visat positiva effekter 
vid behandling med N-acetylkarnosine 
(NAC), en histidin-innehållande 
dipeptid. Man har visat att NAC delvis 
kan reversera en katarakt och därmed 
förbättra patientens syn. Denna effekt 
tillskrivs antioxidativa egenskaper som 
minskar nivåerna av fria radikaler (1).

Operation
Operation av katarakt är indicerat hos 
patienter med en katarakt-orsakad 
blindhet, kraftig synnedsättning, eller 
hos patienter som drabbas av följdsjuk-
domar till katarakten. Innan beslut om 
operation fattas bör patienten genomgå 
en noggrann ögonundersökning med 
spaltlampa och indirekt oftalmosko-
pi, tonometri, fluoresceinfärgning, 

elektroretinogram och ultraljud av 
ögat. Även en fullständig klinisk 
undersökning inklusive urinprov och 
blodprov görs. Detta för att utesluta 
annan samtidig sjukdom som påverkar 
resultatet av operationen eller patien-
tens förväntade livslängd (25). 

Operation av katarakt görs via 
phacoemulsification. Vid den metoden 
används högfrekventa ultraljudsvi-
brationer för att fragmentera linsma-
terialet, som sedan sugs upp. Denna 
metod lämnar kvar linskapseln, vari 
en linsprotes kan sättas. Hos hundar 
som inte får någon protes har man 
kunnat visa en grav post-operativ 
långsynthet motsvarande 14 dioptri-
er (25). Phacoemulsification har lika 
bra resultat hos katt som hos hund (6, 
11). Prognosen är god men kräver en 
noggrann och regelbunden uppföljning. 
Den är även beroende av kirurgens 
skicklighet och att man väljer rätt 
patient till ingreppet (6, 11, 25).

Diskussion
- Orsaker till katarakt
I en stor studie från 2006 påvisades 
åldersrelaterad katarakt hos hälften 
av de undersökta katterna vid en 
medelålder av 12,7 år. I samma studie 
sågs även en tidigare debut av katarakt 
för katter som drabbats av upprepade 
episoder med dehydrering, där var me-
delåldern för diagnos 9,9 år. Hos katter 
med DM sågs en signifikant lägre me-
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Europeiskt korthår, 4 år, kortikal och kapsulär främre katarakt med kraftig uveit, associerad med E. cuniculi.
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delålder för diagnos, där hälften av kat-
terna med DM hade utvecklat katarakt 
vid 5,6 års ålder (26). Detta talar emot 
den tidigare uppfattningen att katarakt 
hos katt som följd av DM är ovanligt 
(22). En förklaring som föreslagits till 
skillnaden i utveckling av katarakt hos 
katt jämfört med hund är att katter ofta 
debuterar med DM senare i livet än vad 
hundar gör. De har då har en minskad 
aldosreduktas-aktivitet i linsen vilket 
gör den mer okänslig för blodsockrets 
påverkan (18,22). Detta skulle även 
kunna vara en förklaring till att det, 
i studien nämnd ovan (26), hittades 
katarakt hos ett förhållandevis stort 
antal katter med DM. Då medelåldern 
var låg när de debuterade med DM 
har de även haft en högre aktivitet 
av aldosreduktas (18). Katarakt sågs 
framför allt i den bakre barken, men 
även i kärnan och subkapsulärt, oavsett 
om orsaken var ålder, dehydrering 
eller DM (26). Detta tyder på att det 
kan vara samma patogenes och att 
dessa processer påskyndas av både 
DM och av uttorkning. En begränsning 
i den här studien var att även om en 
del katter hade tecken på trauma eller 
inflammation i ögonen blev detta inte 
inkluderat i analyserna. (26)

Att miljöfaktorer har en viktig roll 
i utvecklingen av katarakt är välkänt 
(19, 26). Även dieten spelar en vik-
tig roll och hos kattungar finns flera 
rapporter om katarakt som följd av 
undernäring (9, 16). Det är framförallt 
innehållet av två aminosyror; histidin 
och arginin, som visat sig vara viktiga 
för utvecklandet av katarakt. En orsak 
till att bristande intag av aminosyror 
ger upphov till katarakt kan vara att 
linsen har ett mycket högt proteinin-
nehåll. Finns det inte tillräckligt med 
aminosyror vid utvecklandet av linsen 
kan det ge katarakt som följd. Drab-
bade individer kan dock hjälpas om 
katarakten diagnosticeras i ett tidigt 
skede. Då kan dieten korrigeras vilket 
ger goda möjligheter till hel eller delvis 
uppklarning av katarakten. Gemens-
amt för de dietorsakade katarakterna 
är att förändringarna framför allt 
setts som vakuolisering av den bakre 
Y-suturen och förtätningar i kapseln. 
Vakuoliseringen av Y-suturen skil-

jer utseendet av katarakten från den 
som ses till följd av ålder, uttorkning 
och DM (9, 16, 26). Detta kan vara 
en indikation på att patogenesen vid 
katarakt till följd av undernäring skiljer 
sig från t.ex. åldersrelaterad katarakt. 
Även ålder på de drabbade individerna 
skiljer sig markant, då dietorsakade 
katarakter rapporterats hos kattungar 
(9, 16), medan de andra setts hos vuxna 
katter (26), förutom i ett fall av DM hos 
en kattunge (23).

Det finns flera fall av misstänkta 
ärftliga katarakter beskrivna inom 
flera olika kattraser, bl.a. Bengaler, 
Perser, Himalayan, Russian Blue, Brit-
tiskt korthår och Birma. Det har hittills 
inte kunnat fastslås med säkerhet att 
det verkligen är ärftliga katarakter, 
men studier av stamtavlor och släkts-
kap ger starka indikationer på att det 
handlar om en autosomalt recessivt 
nedärvd sjukdom (5, 8, 11, 12). De ärft-
liga katarakterna har upptäckts både 
hos kattungar och hos vuxna individer, 
något som kan förklaras av att få katter 
genomgår regelmässiga oftalmologiska 
undersökningar i tidig ålder. Många 
katter har även så små förändringar att 
de upplevs symptomfria av sina ägare. 
De ärftliga katarakterna är framförallt 
lokaliserade till linsens kärna, vilket 
skiljer dem från de åldersrelaterade 
katarakterna. Förändringar i barken 
och i det subkapsulära området kan 
också ses (5, 8, 12). 

Följder av katarakt
Katarakt påverkar synen hos den 
drabbade individen och kan leda till 
blindhet och försämrad livskvalitet. In-
traokulära följdsjukdomar till katarakt 
kan också ge upphov till lidande och 
bidra till försämrad syn. Det är därför 
viktigt att patienter med konstaterad 
katarakt följs upp regelbundet så att 
eventuella komplikationer kan han-
teras och behandlas i tid. 

Behandling och prognos
Katarakt hos katt kan inte behandlas 
medicinskt men det kan finnas under-
liggande sjukdomar som kan och måste 
behandlas. Om katarakten orsakar 
följdsjukdomar, eller om den är utbredd 
eller progressiv, kan en operation 

genomföras för att förbättra kattens 
livskvalitet. Detta är en behandling 
med god prognos. Hos katter som 
har ett bra hälsotillstånd för övrigt 
bör denna behandlingsmetod absolut 
övervägas. Beslutet om operation eller 
ej måste fattas i samråd med ägaren, då 
det kräver täta återbesök och frekvent 
medicinering postoperativt. 

Konklusion
Katarakt hos katt är ett komplicerat 
tillstånd, ofta med andra samtidiga 
problem. Hur en katt med katarakt bäst 
hanteras beror på orsaken till katarak-
ten och självklart även ägarnas vilja 
och förmåga att fullfölja behandling-
splanen. 

Katarakt hos katt är ett ämne som 
inte täcks ordentligt i tillgänglig littera-
tur och det behövs mer forskning inom 
ämnet. Det har varit svårt att hitta 
heltäckande information om katarakt 
hos katt och en del av innehållet i detta 
arbete baseras därför delvis på infor-
mation tillgänglig kring katarakt hos 
andra djurslag. 

Summary 
Cataract is a cloudiness of the eye’s 
lens. Cataract in cats can lead to blind-
ness and have a negative impact on the 
life quality of the cat. The cataract can 
also lead to other intraocular diseases, 
further decreasing the cat’s quality of 
life. 

Cataract in cats is a challenge both 
in regards to finding the cause of the 
cataract, but also in determining the 
proper course of treatment. The cause 
of cataract can come from heritage, 
environmental factors, systemic and 
intraocular diseases, and trauma. To 
date there are no medical treatments 
available for treating cataract in cats, 
but surgery is an option. The medical 
treatment is directed towards the un-
derlying and complicating diseases. 
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