Kronisk nyrelidelse
Kronisk nyrelidelse hos kat er en tilstand, man hyppigt ser hos ældre katte.
Da sygdommen udvikler sig gradvist over flere måneder, nogle gange år, kan symptomerne i
begyndelsen være svage og lette at overse.
Symptomerne kan være
Øget drikkelyst og urinering
Vægttab
Nedsat appetit
Mat, kedelig pels
Manglende soignering
Dårlig ånde
Sover mere end normalt
Svaghed
Som man kan se, er disse symptomer ikke specifikke for en kronisk nyrelidelse og derfor kan det
være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser ud over den kliniske undersøgelse, bl. a
Urinprøve
Blodprøve
Scanning
Urinprøve:
Her vil det ofte vise sig, at katten ikke kan koncentrere urinen.
Her i klinikken har vi desuden laboratorieudstyr til at måle selv meget små mængder protein i
urinen. Det giver os muligheden for at stille diagnosen kronisk nyresvigt i det tidlige stadie, hvor
katten kun viser svage symptomer.
Vi er dermed i stand til langt hurtigere i forløbet at sætte ind med behandling og diæt og dermed
forhåbentlig være med til at sikre katten bedre livskvalitet og et langt liv.
Blodprøve:
Man måler her nyreværdierne, især BUN og creatinin har interesse.
Derudover udføres også en RBC og WBC, hvor der måles og vurderes på de røde og hvide
blodlegemer.
Scanning:
Her kan man se nyrernes fysiske form; om der er cyster på nyrerene, tumorer, om der er
ændringer i deres opbygning mv.
Behandling:
Når diagnosen kronisk nyrelidelse er stillet, er der flere ting, man kan gøre for at afhjælpe
tilstanden og bremse udviklingen.
Typisk vil din kat blive sat på en særlig nyre-diæt, der tilgodeser lige netop de behov, en nyrekat
har. Det fås både som tørfoder og vådkost.

Vådkost kan være medhjælpende til, at katten får dækket sit væskebehov, så hvis din kat kan lide
det, er det absolut en god idé.
Ofte vil man derudover give tilskud baseret på resultaterne af blodprøven:
En fosfat-binder, der binder fosfat i tarmen og dermed hindrer belastning på nyrerne
Et kalium-tilskud, hvis blodprøven viser lavt kaliumindhold i blodet
Et protein-bevarende stof, der mindsker tabet af protein via nyrerne
Hvis din kat grundet nedsat nyrefunktion har forhøjet blodtryk, vil den også få medicin for dette,
da forhøjet blodtryk har mange bivirkninger og er hårdt for kroppen og dens funktioner.
Når din kat har været i behandling i lidt tid, tager man fornyede blod- og urinprøver til kontrol.
Jo tidligere i forløbet, man kan stille diagnosen og starte den korrekte behandling og forebyggende
tiltag, jo bedre resultat opnås.

