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w leczeniu wspomagającym przewlekłej niewydolności nerek
u kotów 

prof nadzw. dr hab Łukasz Adaszek – pracownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych UP w Lublinie. Specjalista 
Chorób Psów i Kotów, lekarz klinicysta, pracownik naukowo-dydaktyczny, konsultant naukowy. 
Autor ponad 200 publikacji z dziedziny medycyny weterynaryjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
Honorowany licznymi wyróżnieniami, w tym honorową odznaką Ministra Rolnictwa  „Zasłużony dla Rolnictwa”

Przewlekła niewydolność nerek (PNN) jest zaburzeniem czę-
sto notowanym u zwierząt towarzyszących. W jej przebie-
gu może dojść do upośledzenia czynności dowolnej części 
nerki jak: kłębuszki nerkowe, kanaliki nerkowe, tkanka śród-
miąższowa, czy naczynia nerkowe. Choroba na ogół manife-
stuje się zmianami strukturalnymi w nerkach oraz zaburze-
niem ich funkcji, efektem czego jest gromadzenie się toksyn 
mocznicowych w organizmie oraz zachwianie homeostazy 
organizmu. Przewlekła niewydolność nerek jest stanem nie-
odwracalnym i postępującym, nawet jeżeli pierwotna przy-
czyna prowadząca do jego rozwoju została wyeliminowana. 
Objawy kliniczne towarzyszące chorobie zalezą od rodzaju 
i nasilenia uszkodzenia nerek (Gram i in 2018; Polzin 2010). 

Celem leczenia PNN jest zahamowanie postępu choro-
by, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości życia pacjenta. 
Pierwsze z wymienionych osiągane jest poprzez stosowanie 
u zwierząt odpowiedniej diety, minimalizującej następstwa 
choroby oraz identyfikację i kontrolowanie czynników ry-
zyka, które mogą prowadzić do gwałtownego pogłębienia 
choroby. Postępowanie terapeutyczne należy podjąć nawet 
w sytuacji, gdy u pacjenta nie stwierdza się objawów klinicz-
nych. Istnieją mocne dowody na to, że stosowanie „diety 
nerkowej”  przyczynia się do spowolnienia rozwoju choroby 
oraz zapobiega wystąpieniu kryzysu mocznicowego (Jacob 
i in 2003; Ross i in 2006). Leczenie farmakologiczne dosto-

sowywane powinno być indywidualnie do pacjenta w za-
leżności od stadium choroby, nasilenia objawów klinicznych 
oraz obecności ewentualnych komplikacji jak: hiperfosfate-
mia, nadciśnienie, proteinuria, zaburzenia równowagi kwaso-
wo-zasadowej, niedokrwistość, zakażenia dróg moczowych 
i odwodnienie. Gdy wszystkie cele terapeutyczne zostały 
osiągnięte, jakość życia pacjenta prawdopodobnie poprawi 
się, a sama choroba będzie postępować wolniej.

Karmy przeznaczone dla zwierząt z przewlekłą niewydolno-
ścią nerek są modyfikowanymi karmami bytowymi, a mo-
dyfikacje prowadzone mogą być na kilka sposobów. Należy 
pamiętać, że samo obniżenie zawartości białka może nie 
przynieść zadawalających efektów. Nowa karma wprowa-
dzana powinna być stopniowo i tylko wtedy, gdy objawy 
kliniczne mogą być kontrolowane (Ross i in 2006; Gram i in 
2018; Polzin 2010).

W leczeniu dietetycznym kotów z PNN z pewnością można 
wykorzystać preparaty firmy Vetfood® jak  BB & Recovery 
Balance, czy Proamyl, przy czym idealnie jest, gdy ich sto-
sowanie połączone jest z aplikacją zwierzęciu odpowiedniej 
karmy leczniczej
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Zawarte w BB & Recovery Balance kompleksy Amino Matrix 
zawierają gotowe aminokwasy, które są odpowiedzialne za 
biosyntezę białka w organizmie (tzw. aminokwasy rozgałę-
zione) oraz argininę i glutaminę, które są najważniejszymi 
aminokwasami wspomagającymi proces rekonwalescencji, 
zaangażowanymi w produkcję i przemiany substancji wy-
twarzanych przez organizm w czasie stresu czy choroby. 
Z kolei kompleks Power blend i Recovery Mix zwierają m in 
kwas alfa-liponowy (wspomaga neutralizację wolnych rod-
ników powstających w przebiegu chorób nerek) oraz L-kar-
nityne (wspomaga  spalanie kwasów tłuszczowych i wytwa-
rzanie energii z tłuszczu w efekcie czego organizm nie. na 
cele energetyczne białek i nie obciąża nerek produktami 
jego metabolizmu), a także beta-glukan pobudzający od-
porność, która u pacjentów z PNN jest na ogół zaburzona. 
VitaminComplex i MineralComplex dostarczają pacjentowi 
wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych. 
Witamina D zawarta w preparacie BB & Recovery Balance  
ma przede wszystkim być traktowana jako uzupełnienie po-
tencjalnych niedoborów tej substancji spowodowanych nie-
wydolnością nerek. Jony wapnia zawarte w preparacie wiążą 
się ze znajdującym się w pokarmie fosforanem, tworząc nie-
rozpuszczalny i niewchłanialny fosforan wapnia. Dzięki temu 
dochodzi do obniżenia ilości fosforu wchłanianego z pokar-
mu. Kompleks EnzymeShot zawiera enzymy trawienne, któ-
re wspomagają trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów 
w przewodzie pokarmowym

Proamyl to odżywka białkowa dla psów i kotów, będąca źró-
dłem wysokiej jakości hydrolizowanego białka drobiowego 

(88% pełnowartościowego białka), enzymów trzustkowych, 
kwasów tłuszczowych Omega-3, inuliny – prebiotyku oraz 
beta-glukanu. Produkt jest przeznaczony do odżywiania 
zwierząt wyniszczonych i może być stosowany u osobników 
z utratą masy ciała w przebiegu przewlekłej niewydolności 
nerek. Hydrolizat białkowy zawarty w produkcie dostarcza 
wysoce przyswajalny komplet aminokwasów, które wspo-
magają wzrost masy mięśniowej oraz regenerację całego or-
ganizmu, bez obciążania nerek (lub obciążają je w niewielkim 
stopniu). Zawartość proteaz ułatwia trawienie i wchłanianie 
białek co umożliwia znacznie lepsze ich wykorzystywanie 
przez organizm. Odżywka zawiera również ekstrakt z droż-
dży Saccharomyces cerevisiae standaryzowany na zawartość 
beta-glukanu pobudzający odporność organizmu, co jest 
wyjątkowo istotne w stanach ogólnego osłabienia organi-
zmu.

Stosowanie takiej mieszaniny odżywek może być traktowa-
ne jako alternatywa  i wspomaganie diet weterynaryjnych 
przeznaczonych dla kotów z niewydolnością nerek.  

Spadek apetytu i utrata masy ciała są głównymi objawami 
klinicznymi zaawansowanego stadium przewlekłej niewy-
dolności nerek u zwierząt (Gram i in 2008; Polzin 2010). Gdy 
wykazują one niechęć do pobierania karmy, właściciele czę-
sto zastępują karmę leczniczą bardziej smakowitą jednak-
że takie postępowanie może przyczynić się do zaostrzenia 
objawów klinicznych choroby (na skutek nasilenia azotemii, 
hiperfosfatemii oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasa-
dowej) i w konsekwencji pogłębienia procesu chorobowego. 
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Gdy zwierzęta nie chcą pobierać karmy, sytuacja taka może 
być postrzegana przez ich właścicieli jako znaczne pogorsze-
nie komfortu życia, co może w dalszej kolejności skutkować 
skłonnościami do rozważania eutanazji zwierząt. (Gram i in 
2018; Polzin 2010).

Dlatego też stosowanie odżywek BB & Recovery Balance 
i Proamyl (Vetfood®) stanowi alternatywę i wspomaganie 
diety nerkowej  będąc jednym z elementów zapobiegania 
pogłębianiu się przewlekłej niewydolności nerek. Przyczy-
niają się do polepszenia komfortu życia i wydłużonej prze-
żywalności zwierząt z tą chorobą. Jak wskazują obserwacje 
kliniczne preparaty zapobiegają wzrostowi stężenia: kreaty-
niny, mocznika, fosforu i SDMA w surowicy oraz pogłębianiu 
się białkomoczu. Dzięki temu pomagają zmniejszyć obcią-
żenie nerek. Dodatkowo preparaty posiadają odpowiedni 
profil aromatyczny dzięki czemu są chętnie pobierane przez 
zwierzęta.

Pomimo wszystkich zalet preparatów BB & Recovery Balan-
ce i Proamyl (Vetfood®) nie należy zapominać, iż ich skutecz-
ność w hamowaniu rozwoju przewlekłej niewydolności ne-
rek będzie odpowiednia wtedy, gdy koty poddawane będą 
obok leczenia dietetycznego jednocześnie terapii farmako-
logicznej obejmującej:

1. Płynoterapię celem obniżenia stężenia mocznika 
we krwi,

2. Hamowanie wymiotów i biegunek,

3. Kontrolowanie niedokrwistości,

4. Niwelowanie kwasicy,

5. Podawanie leków moczopędnych,

6. Obniżanie stężenia fosforu,

7. Kontrolowanie nadciśnienia.
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