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Nerodna reč pri mačkah je, da so kljub vsemu zveri in zveri ne pokažejo, da je z njimi kaj
narobe, dokler ni že precej hudo. Mačke, za razliko od psov, tudi ne iščejo človeške pomoči in
ne "povejo", da jih kaj boli, zato je še težje opaziti, da se z njimi nekaj dogaja. Poleg tega imajo
ledvice tudi nekaj "rezerve" in zdrav del precej dolgo nadomešča izpad okvarjenega. Tako se
znaki pokažejo, ko je okvarjen že precej velik del ledvic. Simptomi, po katerih lahko sklepamo,
da gre za okvaro, so:

- BRUHANJE pene, ki ga običajno povzroča povečana želodčna kislina.
Ledvice so organ, ki čisti telo, zato njihovo slabše delovanje povroči, da se v krvi kopičijo strupi
(kreatinin in urea), ki povzročijo povečano želodčno kislino,ta pa bruhanje.

- Slabo delovanje ledvic povzroči DEHIDRACIJO. Telo poskrbi, da nadomesti tekočino iz vseh
možnih virov, zato uporabi tudi tisto iz črevesja, kar povzroči ZAPRTJE, to pa lahko povzroči
bruhanje. Maček, ki trpi za zaprtjem, ima lahko tudi drisko!

- Strupi v krvnem obtoku lahko povzročijo nastanek RAN v USTNI VOTLINI.

- CRF mački so pogosto SLABOKRVNI, saj poškodovane ledvice ne proizvajajo več dovolj
eritropoetina. To lahko povzroči splošno oslabelost mačke, predvsem njenega zadnjega dela.

- Splošno OSLABELOST in pomanjkanje energije lahko povzroči tudi dehidracija ali pa
porušeno ravnotežje mineralov: visok nivo fosforja, nizek kalija npr.

- NEJEŠČNOST. Mačke, ki trpijo za CRF pogosto nočejo jesti. To je običajno posledica visoke
želodčne kisline ali drugih zgoraj opisanih težav.

- SLABOKRVNOST. Slabokrvni mački ali tisti z neravnovsejem kalcija pogosto jejo svoje
iztrebke.
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- TRZANJE. Porušeno ravnotežje mineralov ali visok nivo strupov v krvi povzročita trzanje
mačke.

- Ker ledvice ne koncentrirajo urina, mački POGOSTEJE URINIRAJO, ko je bolezen v svoji
zaključni fazi pa vedno redkeje, dokler ledvice povsem ne nehajo proizvajati urina.

- OBLIZOVANJE USTNIC;

- IZGUBA TEŽE in MIŠIČNE MASE;

- SLABA DLAKA;

- VONJ po amoniaku....

znakov je še nekaj, noben od simptomov (razen v zaključni fazi odpovedi ledvic) pa ni smrtno
nevaren in se da z vsemi sorazmerno enostavno upravljati. Maček s kronično boleznijo ima ob
zavzetem skrbniku vse možnosti, da povsem kvalitetno preživi še od nekaj mesecev, pa do
nekaj let. Če ima torej maček katerega (ali več) od zgoraj naštetih simptomov - čimprej k
dobremu veterinarju.
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