Mój kot cierpi na przewlekłą
chorobę nerek – co teraz?
Wykrycie przewlekłej choroby nerek u ukochanego kota może być bardzo stresującym
przeżyciem. Dobra wiadomość jest taka, że ta choroba nie jest już wyrokiem.
Zrozumienie przewlekłej choroby nerek u kotów
Wielu właścicieli kotów zdaje sobie sprawę z faktu, że koty mogą chorować na przewlekłą
chorobę nerek, jednak wykrycie tego powszechnego schorzenia u ukochanego przyjaciela
często powoduje ogromny szok. Ta ulotka wyjaśnia, czym jest przewlekła choroba nerek,
opisuje wymagane działania i podaje wskazówki na temat tego, w jaki sposób można pomóc
kotu.

Jaką funkcję pełnią nerki?
Tak jak u ludzi, nerki kotów filtrują i usuwają produkty uboczne przemiany materii z krwi, a
przy tym wytwarzają mocz.

Czym jest przewlekła choroba nerek?
Przewlekła choroba nerek jest jednym z najczęściej występujących schorzeń u kotów.
Dochodzi do niej w przypadku długotrwałego, nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Takie
uszkodzenie uniemożliwia prawidłowe filtrowanie krwi przez nerki. W większości przypadków
przyczyny uszkodzenia nie są znane, jednak na ogół jest ono wynikiem procesu starzenia się.

Czy przewlekła choroba nerek jest chorobą postępującą?
Przewlekła choroba nerek jest schorzeniem postępującym, jednak szybkość jej progresji może
znacznie się różnić w zależności od kota. Niektóre koty z przewlekłą chorobą nerek dożywają
sędziwego wieku, jednak z czasem zazwyczaj następuje stopniowe nasilenie objawów
klinicznych. Im szybciej zostanie podjęte odpowiednie leczenie, tym skuteczniej lekarz
weterynarii będzie w stanie pomóc kotu.

Czym objawia się przewlekła choroba nerek?
Przewlekła choroba nerek rozwija się na przestrzeni
wielu miesięcy, a niekiedy lat. Jej objawy mogą
zatem pojawiać się u kota stopniowo i być trudno
dostrzegalne
Do objawów przewlekłej choroby nerek
zaliczają się m.in.:
Utrata masy ciała
Picie większej ilości
płynów i częstsze
oddawanie moczu
Utrata apetytu
Odwodnienie

Matowa, zmierzwiona sierść
Zwiększona ilość snu
Zaprzestanie
pielęgnowania sierści
Matowe oczy
Nieświeży oddech
Osłabienie

Niestety żaden z tych objawów nie jest oznaką
tylko i wyłącznie przewlekłej choroby nerek
u kotów. Aby ustalić ich przyczynę, lekarz
weterynarii musi przeprowadzić szereg badań.
Należy obserwować, czy u kota występują te
objawy. Jeżeli zauważyliśmy niektóre z nich
i skonsultowaliśmy się już z lekarzem, powinniśmy
sprawdzać, czy stan zwierzęcia się nie pogarsza.

My cat has chronic kidney disease - what happens next?

W jaki sposób lekarz weterynarii diagnozuje
przewlekłą chorobę nerek?
Dostępnych jest wiele badań, które lekarz weterynarii może zalecić w celu zdiagnozowania
i monitorowania przewlekłej choroby nerek. Najczęściej, zwykle w tym samym czasie,
przeprowadza się badanie krwi i badanie moczu.
Zazwyczaj u kotów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek stwierdza się podwyższony
poziom mocznika i kreatyniny we krwi, a także rozrzedzenie moczu i odpowiednie objawy
kliniczne.
Czasami lekarz weterynarii może zaproponować przeprowadzenie dodatkowych badań,
takich jak pomiar ciśnienia krwi kota, badanie RTG lub badanie USG jamy brzusznej.

Jak przebiega leczenie przewlekłej choroby nerek?
W większości przypadków nie można wskazać przyczyny przewlekłej choroby nerek, a zatem
leczenie polega na kontrolowaniu jej do tego stopnia, by kot jak najdłużej mógł prowadzić
normalne i szczęśliwe życie.

Przyjmowanie płynów
Koty cierpiące na przewlekłą chorobę nerek mogą bardzo szybko się odwodnić, a zatem
bardzo ważne jest zapewnienie im stałego dostępu do świeżej wody. Lekarz weterynarii
doradzi, w jaki sposób zwiększyć ilość płynów przyjmowanych przez kota. Można np. ustawić
w mieszkaniu wiele misek z wodą, dodawać wodę do jedzenia, podawać kotu karmę
weterynaryjną (w puszkach lub saszetkach), a nawet zakupić dla niego poidełko-fontannę.

Zmiany w diecie
Lekarz weterynarii może zalecić zmianę karmy na specjalistyczną karmę dla kotów
cierpiących na przewlekłą chorobę nerek. Zawiera ona zazwyczaj niewielkie ilości białka
i fosforanów oraz zapobiega dalszym uszkodzeniom nerek lub gromadzeniu się nadmiernych
ilości produktów ubocznych przemiany materii we krwi.

Inne sposoby leczenia
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Czasami lekarz weterynarii może zasugerować dodatkowe sposoby leczenia, np. w celu
utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i odpowiedniego poziomu potasu i fosforanów.
Może także przepisać dodatkowe leki, aby zmniejszyć ilość białka wydalanego wraz
z moczem, ponieważ utrata zbyt dużej jego ilości niekorzystnie wpływa na przewidywaną
długość życia u kotów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek. Lekarz weterynarii może
również zasugerować inne zmiany stylu życia, które ułatwią kontrolowanie stanu nerek
chorego kota.

