Utrata masy ciała
Utrata masy ciała jest częstym niespecyficznym objawem u starszych kotów. Masę
ciała kota należy regularnie kontrolować co najmniej podczas każdej wizyty u lekarza
weterynarii. Kota najlepiej ważyć na wadze dla dzieci. Jeżeli takiej nie posiadasz, możesz
zważyć kota na wadze łazienkowej – po prostu weź go na ręce i wejdź na wagę. Odczytaj
i zapamiętaj wynik, odstaw kota i odejmij od wyniku własną masę ciała.
Jeżeli zauważysz, że kot z czasem traci na wadze, skonsultuj się z lekarzem weterynarii,
aby ustalić przyczynę.
Choroby zębów (patrz: poniżej) mogą być jednym z powodów, dla którego kot przestaje
jeść, ponieważ jest to zbyt bolesne. Utrata masy ciała może jednak wynikać z kilku innych
przyczyn.
Zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą ograniczać doznania smakowe i węchowe
kota, a także jego zdolność do trawienia tłuszczów i białek. Samo to może prowadzić
do powolnej utraty masy ciała. Gdy koty nie czują dobrze zapachu lub smaku jedzenia,
tracą apetyt lub stają się wybredne. Ograniczona zdolność do trawienia tłuszczu lub
białka ogranicza ilość przyjmowanych kalorii i prowadzi do utraty masy ciała, pomimo
że apetyt kota pozostaje bez zmian. W takich przypadkach zmiana diety na dietę
wysokoenergetyczną lub częstsze podawanie małych ilości jedzenia może pomóc
w ustabilizowaniu masy ciała. Delikatne podgrzanie jedzenia może zwiększyć smakowitość
i atrakcyjność jedzenia dla kota.
Utrata masy ciała może również wynikać z zaburzeń pracy przewodu pokarmowego lub
być objawem nieprawidłowego funkcjonowania wielu innych narządów, w tym nerek,
wątroby, trzustki lub tarczycy.

Najbardziej powszechne choroby starzejących się kotów
związane z utratą masy ciała:
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Przewlekła choroba nerek
Cukrzyca
Nadczynność tarczycy
Nowotwory
Nieswoiste zapalenia jelit
Przewlekłe zapalenie trzustki

Lekarz weterynarii może przeprowadzić kilka
badań klinicznych w celu zidentyfikowania
lub wykluczenia którejkolwiek z tych chorób
przewlekłych. Aby pomóc lekarzowi weterynarii
w diagnozie, możesz na bieżąco notować masę
ciała kota i poinformować podczas wizyty
o wszelkich zmianach związanych z jego
nawykami żywieniowymi.

