
Dzięki poprawie standardów opieki nad zwierzętami domowymi (np. dobra jakość karmy, 
szczepienia) wzrasta liczba starszych kotów. Obecnie koty dożywają sędziwego wieku, ale 
niestety wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu.

Z tego względu przeprowadzanie regularnych kontroli i wykonywanie badań 
profilaktycznych jest bardzo istotne u starszych kotów. 

Typy nowotworów i diagnoza
Nowotwory mogą być łagodne lub złośliwe, w zależności od ich tendencji do atakowania 
otaczających je tkanek lub rozprzestrzeniania się do innych miejsc w organizmie. Z uwagi 
na ich agresywny charakter, nowotwory złośliwe często powodują poważniejsze choroby  
i są trudniejsze do wyleczenia. Przyczyny nowotworów w wielu przypadkach pozostają 
nieznane.

W celu postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoznania czy nowotwór jest złośliwy, czy 
łagodny, lekarz weterynarii wykona biopsję guza (wytnie małą część zaatakowanej tkanki), 
aby pobrać próbkę komórek. Komórki te zostaną następnie wysłane do patologa w celu 
przeprowadzenia badania mikroskopowego. 

Najbardziej powszechne miejsca występowania nowotworów u kotów:

 Skóra i gruczoł sutkowy 

 Krwinki białe i układ chłonny, w tym węzły chłonne

 Przewód pokarmowy 

Nowotwory skóry często mogą zostać wykryte w dość wczesnym stadium przez 
właściciela lub lekarza weterynarii, natomiast guzy innych narządów są o wiele trudniejsze 
do rozpoznania. Bardzo często są diagnozowane dopiero wtedy, gdy u kota występują już 
poważne objawy kliniczne, a guz osiągnął znaczne rozmiary.
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Niektóre objawy, które mogą wskazywać na nowotwór
 Grudki lub guzy

 Utrata masy ciała i/lub utrata apetytu 

 Biegunka i wymioty

 Senność lub ospałość

 Nabrzmienie brzucha 

 Trudności z oddychaniem

 Ostra kulawizna

 Powolne gojenie się ran

 Drgawki

W przypadku zauważenia co najmniej  
jednego z tych objawów należy zasięgnąć 
porady lekarza weterynarii.



Leczenie i opieka w domu
Postępy w medycynie weterynaryjnej pozwalają na medyczne, chirurgiczne  
i radiologiczne leczenie niektórych typów nowotworów u kotów, dzięki czemu możliwe 
jest dość skuteczne kontrolowanie tej choroby, a często jej wyleczenie, jeżeli zostanie 
wcześnie rozpoznana i będzie odpowiednio leczona. Dziś wykrycie nowotworu nie 
oznacza już „wyroku śmierci” dla kota.

Zabiegi chirurgiczne są najbardziej powszechnie stosowanym sposobem leczenia, 
a jeżeli guz jeszcze się nie rozprzestrzenił i zostanie usunięty w całości, takie leczenie 
najprawdopodobniej okaże się wystarczające. Dlatego tak ważne jest, aby jak 
najwcześniej usuwać nawet małe guzy lub przynajmniej wykonywać ich biopsję. 
We wszystkich przypadkach usunięte tkanki należy wysłać do laboratorium w celu 
przeprowadzenia badania mikroskopowego.

Dodatkowo w leczeniu można zastosować środki chemioterapeutyczne. W ciągu 
ostatnich 20 lat znacznie poszerzono wiedzę na temat ich wykorzystania w medycynie 
weterynaryjnej. Obecnie stosuje się wiele sprawdzonych kombinacji leków. Ze względu 
na różne dawkowanie, środki chemioterapeutyczne są bardzo dobrze tolerowane przez 
koty, a skutki uboczne występują rzadko i mają łagodniejszy przebieg. To główny sposób 
leczenia nowotworu u kotów, gdy wykonanie zabiegu chirurgicznego nie jest możliwe.

Radioterapia jest najbardziej zaawansowanym i nowoczesnym sposobem leczenia 
raka w medycynie weterynaryjnej. Opcja ta jest również stosowana, gdy nie można 
przeprowadzić leczenia chirurgicznego lub zagwarantować całkowitego usunięcia 
nowotworu.

W celu jak najskuteczniejszego leczenia raka w nowoczesnej medycynie weterynaryjnej 
można zastosować dowolne połączenie tych metod. Może to zwiększyć skuteczność 
leczenia, wydłużyć czas przeżycia i podnieść jakość życia kota.
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