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olezen ledvic se lahko poiavi v dveh oblikah. Za
kroniino obliko je znadilen podasen zadetek bolezni, pa tudi
bolezenski znaki na zadetku niso znadilni, kar mnogi skrbniki opiSejo,da se
pes "ne poduti dobro". Lahko pa se bolezen pojavi tudi v akutni obliki, zakatero je znadilen hiter potek in izrazTti
bolezenskirni znaki. V kakSni obliki se
bo bolezenledvic pojavila, pa je v najvedji meri odvisno od vzroka zanjo.
Bolezniledvic so lahko posledica5tevilnih dejavnikov. Najprej naj omenim
staranje Livali, bolezni ledvic lahko
povzrodijo tudi razlidni virusi, bakterije, glive in zajedavci.Lahko pa delovanje ledvic okvarijo rakava obolenja,nenormalna nalaganjadolodenihbeljakovin v ledvicah, razlidna vnetja, avtoimuna obolenja, fizikalne poSkodbe,
strupi, zdravlla ... Bolezni ledvic so
lahko tudi posledica prirojenih in dednih motenj. MoZnih vzrokov pa je 5e
vei, zato bo imel veterinar kar precej
dela, preden bo ugotovil vzrok zabolezen ledvic.
Bolezenski znakj., ki jih imajo psi z
obolenji ledvic, so tudi lahko razlidni.
Precej je neznadilnih, kar pomeni, da
so dokaj sploini in neposrednone kaLejona obolenje kakega organa. Podobni neznadilni znaki se namred kaLejo
tudi pri drugih obolenjih, denimo pri
boleznih jeter, trebuine slinavke, sedil ...
Kdai posumimo na bolezen ledvic?
Ponavadi so znaki bolezni ledvic povezani z obdutno poveiano kolidino popite vode in posledidnotudi z vedjo kolidino izlodenega urina. MoZno pa je
tudi, da se kolidina izlodenegaurina
zmanjSa, proizvodnja urina pa lahko

celo presahne.Pri nekaterih psih se ponodi pojavi tudi pritisk na vodo, tako
da Zivali niso ved sobno diste. Ob obolenjih ledvic v urinu kdaj pa kdaj opazimo tudi kri.
Pogosto se pri obolenjih ledvic
zmanjia tek, psi lahko tudi bruhajo.
Posledica je tudi izgubljanje telesne
teL,e,zaspanost, otopelost, driska, koLuh :.zgubisijaj, pes pa ima lahko tudi
zgrbljeno drZo in se le nerad grblje.
Med pregledom lahko veterinar
opazi blede sluznice, spremembev velikosti in strukturi ledvic, ki so lahko na
dotik modno bolede. Zaradi izlodanja
strupenih snovi v slino ima lahko pes
neprijetenzadah in razjedev ustih. Pes
je lahko tudi dehidriran ali pa mu v trebuhu in pod koZo zastaja tekodina in
nastajajoobseZneotekline.
Za ugotavljanje bolezni ledvic, stopnje bolezni in vzroke ima veterinar na
voljo ved razlidnih preiskav. Poleg preiskave urina, u.ltranrotnega pregleda
ledvic, se lahko odlodi tudi za razlidne
laboratorijske preiskave krvi, rentgensko slikanje in druge preiskave, odvisno pad od posameznega primera. Z
dobrim opisom bolezn| s pregledom in
z razliinimi preiskavami, ima veterinar
vei moZnosti, da postavi diagnozo in
ugotovi pravi vzrok za bolezen in se
lahko odlodi tudi za nadin zdravljenja.
Zaradi zelo razlidnih vzrgfov za o&
poved ledvic je tudi ved vrst zdravljenja. Polegzdravljenjaprimarnegavzroka je zelo pomembno blaLiti ali odpravljati nekatere klinidne znake, kot so
bruhanje ali dehidracija. Psu z odpovedjo ledvic veterinar ponavadi predpi5e tudi ledvidno dieto, se pravi hrano,
ki v kar najmanjSi meri obremenjuje
ledvica, poleg tega pablaLi ali prepre-
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duje pojav nekaterih klinidnih znakov
bolezni.
Kai lahko storimo, da zmanjiamo
moinost pojava bolezni ledvic pri psu?
Izogibajmo se vsemu, kar lahko kakorkoli po5koduje ledvica. Najvedkrat po5kodbe ledvic nastajajo podasi, v daljSem dasovnem obdobju in bolezen izbruhne, ko je pes v zrelih letih. Zato Le
mlajSe pse hranimo s kakovostno
hrano, s hrano, ki vsebuje manj soli in
drugih mineralov ter ne vsebuje (nepotrebnih) visokih deleZev beljakovin.
Vse te snovi namred po nepotrebnem
obremenjujejo ledvica in tudi druge organe.Pomembnoje 5e,da svojemupsu
zagotovimo dovolj sveZepitne vode in
poskrbimo, da jo tudi zarespije. Po potrebi si omislimo tako imenovane fontane za pse in madke - posebne posode. v katerih voda stalno kroZi. Poskrbimo 5e za to, da so razlidnaiistila in kemikalije varno spravljena. Zelo strupena za ledvicaje tekodinaproti zmrzovanju (antifriz), ki jo psi in madke rade
poliL,ejo,saj je sladkegaokusa.
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