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Ερώτηση:

Ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με τον γάτο μου. Να σημειώσω ότι μένω σε χωριό και είναι
γάτος αυλής πιο πολύ και μη στειρωμένος. Είναι 13 χρονών περίπου και εδώ κ περίπου 2
μήνες τρώει πάρα πολύ, πίνει πολύ νερό και έχει ακράτεια ούρων. Σταγόνες κατά την
διάρκεια της ημέρας. Του δίνω χάπι για τα σκουλικάκια. Η μεταφορά του σε κτηνίατρο ( 1
ώρα απόσταση) είναι αρκετά δύσκολη γιατί δεν μπαίνει μέσα σε κλουβί και αν χρειαστεί να
γίνει θα πρέπει να του δώσω χάπι ηρεμιστικό. Είχα καταφέρει να συλλέξω μερικά ούρα, τα
είχα πάρει στον κτηνίατρο κ είχε ουρολοίμωξη. Του δώσαμε αντιβίωση κτηνιατρική και
μπορώ να πω ότι η ακράτεια μειώθηκε κατά πολύ αλλά όχι εντελώς. Του έκανα άλλες 2
φορές αναλύσεις ούρων και συνέχιζε να έχει ουρολοίμωξη με αποτέλεσμα να πάρει
αντιβίωση σχεδόν 1 μήνα. Τώρα δεν του δίνω τίποτα γιατί δεν θέλω να τον επιβαρύνω άλλο
με αντιβιώσεις. Υποπτεύομαι νεφρική ανεπάρκεια.

Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:

1) Μπορεί να έχει για τόσο μεγάλο διάστημα ουρολοίμωξη και να μην του περνάει με τις
αντιβιώσεις?
2) Πόσο επικίνδυνο είναι το ηρεμιστικό χάπι για την ηλικία του και σε περίπτωση που έχει
νεφροπάθεια?

Απάντηση:

Κα Κωνσταντίνα, η περιγραφή θυμίζει ζώο με διαβήτη. Ναι μεν στην ουρολοίμωξη (που
μπορεί να συνυπάρχει) το ζώο ουρεί πιο συχνά -αλλά με μικρές ποσότητες ούρου- Αλλά
αυτό δεν συνδυάζεται με υψηλή πρόσληψη νερού και φαγητού...πράγμα που το κάνει ο
διαβήτης. Ζώα με νεφρική ανεπάρκεια συνήθως έχουν αντίθετη συμπεριφορά (μικρή
πρόσληψη νερού και φαγητού- αδυνάτισμα-αφυδατωμένη εικόνα)

Για τις ερωτήσεις σας:
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1) Έγινε καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα; Δηλαδή ταυτοποιήθηκε μικρόβιο και η αντίστοιχη
αντιβίωση που το πιάνει; Χορηγήθηκε η αντιβίωση στη σωστή δοσολογία και για ικανό
συνεχές διάστημα (πχ πρωί - βράδυ επί δυο εβδομάδες);
Μπορεί
να υπάρχει άλλη αιτία που πυροδοτεί τις ουρολοιμώξεις (πέτρες ή άμμος στην κύστη,
διαβήτης, ανατομικές ανωμαλίες ουροποιητικού)

2)Τα συνήθη ηρεμιστικά χάπια ειδικά για ζώα (δυο γνωρίζω, χάπι και κάψουλα) έχουν
μηδαμινή επίδραση στα νεφρά εφόσον δίνονται στη σωστή δόση.

Ελπίζω να σας κατατόπισα. Εύχομαι γρήγορη λύση του προβλήματος.
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