INSUFICIÈNCIA RENAL CRÒNICA EN EL GAT
Què és?
La insuficiència renal crònica (IRC) és un mal funcionament dels ronyons que
no els permet dur a terme la seva tasca vital: depurar la sang de tòxics (entre
altres funcions). És una malaltia crònica, és a dir, que no es pot arribar a curar
mai sinó que un cop detectada sempre més el nostre animal la patirà i s’anirà
agreujant. Podrem intentar alentir el procés de la malaltia amb medicació i
d’aquesta manera allargar la vida del nostre animal, i sobretot, donar-li una
millor qualitat de vida.
Què ho pot provocar?
La insuficiència renal pot ser deguda simplement a una edat avançada i un
deteriorament “senil”, o pot ser causada per l’evolució de una insuficència renal
aguda causada per infeccions d’orina que han ascendit fins al ronyó,
obstruccions uretrals o ureterals, tòxics, virus, etc... Poden tenir també una
causa genètica/hereditaria.
Quins símptomes pot donar?
Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar a casa de que alguna cosa no
va bé. Aquests símptomes també poden ser a causa de altres malalties i en tot
cas heu d’acudir al vostre veterinari perquè us faci un diagnòstic correcte:
-

poliúria i polidípsia: augment de la ingesta d’aigua de beguda i augment
de la quantitat d’orina. Generalment la orina és molt més clara (com
aigualida) del normal
orina de color anormal (més clar o més fosc, amb sang...)
vòmits constants: pot ser normal en algun gat els vòmits esporàdics,
però si aquests es tornen més freqüents cal controlar-los
anorèxia: disminució de la gana o desaparició total de la ingesta de
menjar
deshidratació
aprimament progressiu
apatia: el gat es mou menys, no juga... (aquests 2 últims símptomes són
molt inespecífics i molt comuns per moltes altres malalties, sempre cal
consultar un veterinari)

Importància del tractament i de la dieta
Com ja hem dit abans, es tracta d’una malaltia crònica, és a dir que el
tractament que li donarem no serveix per curar. El tractament es basa en una
sèrie de medicaments per fan que el ronyó “treballi” amb menys esforç, i uns

altres que ajuden a l’animal a controlar els efectes secundaris de la IRC, com
són antiemètics, medicació per a l’anèmia...
La dieta que menja l’animal també té un paper molt important, ja que d’ella
depèn el tipus i quantitat de metabòlits que haurà de detoxificar el ronyó.
Existeixen dietes específicament formulades que fan que el ronyó tingui menys
“desgast”, i ens ajuden molt a allargar el funcionament renal i per tant la vida
del nostre animal.
Amb aquesta medicació i la dieta adequada, el que pretenem aconseguir és
allargar l’esperança de vida de l’animal i a la vegada augmentar-ne la qualitat
de vida.

Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu
tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a
fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.
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