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V¯ÎIVA

Nemocné ledviny

ZDRAVÁ VÝŽIVA
pro nemocné ledviny
Zdravé ledviny tûlo dokáÏou zbavit mnoha odpadních látek, které jsou pfiená‰eny krví.
Prostfiednictvím ledvin jsou pfiednostnû vyluãovány pfiedev‰ím minerální látky (napfiíklad
sÛl nebo kalium) a koncové produkty v˘mûny látkové bílkovin, jako jsou moãovina nebo
fosfáty. Ledviny mají je‰tû jinou dÛleÏitou úlohu: fiídí krevní tlak, kdyÏ zpûtnû získávají
z moãi dostatek vody pro krevní obûh. Kromû toho zabezpeãují, aby v krvi byl dostatek
ãerven˘ch krvinek, které do v‰ech bunûk pfiivádûjí Ïivotnû nezbytn˘ kyslík. 

Psi s nemocn˘mi
ledvinami se
rychleji unaví,
proto byste
s nimi nemûli
podnikat
namáhavé
dálkové pochody
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emocné ledviny v‰ak
v‰echny tyto úkoly
plnit nedokáÏou, nebo

je ãásteãnû. UÏ tedy nejsou
schopny krev dokonale
zbavit odpadních látek, takÏe
ty se ve stále vût‰ím mnoÏství
hromadí v krvi. V nejhor‰ím
pfiípadû v dÛsledku toho
mÛÏe dojít napfiíklad
k zánûtu Ïaludku nebo
stfievních sliznic. V takovém
pfiípadû mohou b˘t
dÛsledkem onemocnûní
ledvin také pfietrvávající
prÛjmy a/nebo zvracení. 

KdyÏ selÏou ledviny,
psi ãasto pijí
Nejãastûj‰í dÛvod, proã 
se zvífiata dostávají do
veterinárních praxí
v dÛsledku ledvinové
insuficience
(nedostateãnosti), je
abnormální spotfieba vody
nebo náhlá zdánlivá
neãistotnost, protoÏe pes
musí neustále moãit. 
Také chování postiÏen˘ch
psÛ se mÛÏe zmûnit; chodí
vratce, jsou apatiãtí
a neÏerou. Tyto symptomy
vznikají v dÛsledku toho, 
Ïe se v tûle shromaÏìují
jedovaté látky a do procesu
vtáhnou i ústfiední nervov˘
systém. Nemocné ledviny
také dostateãnû nekontrolují
poãet ãerven˘ch krvinek,
proto pacienti s nemocn˘mi
ledvinami b˘vají ãasto 
skleslí a bledí.

Správná potrava se
k ledvinám nedostane
BohuÏel je prakticky
nemoÏné, aby se naru‰ené
tkánû ledvin opût
regenerovaly. NejdÛleÏitûj‰ím
cílem léãby proto je udrÏení
funkce té ãásti ledvin, která
je‰tû pracuje. Toho lze
dosáhnout mj. medikamenty,
které podporují prokrvování
ledvin a tím také v˘mûnu
odpadních látek. 
Dal‰ím dÛleÏit˘m
terapeutick˘m opatfiením je
zmûna krmení, které musí
mít takové sloÏení, aby se do
ledvin dostalo co nejménû
odpadních látek. ProtoÏe

zatíÏení ledvin musí b˘t co
nejmen‰í, jsou v‰echny
pfiísady pro ledvinové diety
(jak konzervované, tak
granulované) pod pfiísnou
kontrolou a sestavovány jsou
v pfiesnû definovaném
mnoÏství. DÛleÏitá pfii tom je
pfiedev‰ím redukce mnoÏství
fosforu a obsahu bílkovin
podle stupnû a pfiíznakÛ
insuficience ledvin.

·etfiení místo odfiíkání
Pfii chronickém selhání
ledvin se obecnû doporuãuje
speciální dieta. Není sice
moÏné ‰kody na ledvinách
odstranit, ale za pomoci
ledvinové diety lze alespoÀ
ulehãit prozatím zdrav˘m
ledvinov˘m tkáním. Vhodná
dieta také omezí nutkání na
moãení. Ledvinová dieta tedy
pfiedchází otravû organismu
odpady v˘mûny látkové
bílkovin a kromû toho chrání
doposud zdravé tkánû ledvin.
Tato speciální dieta obsahuje
ménû bílkovin neÏ 

normální potrava. 
ProtoÏe v‰ak organismus 
je na bílkoviny odkázán,
neboÈ jsou to dÛleÏité
stavební sloÏky pro tvorbu
tûlních tkání, nesmí jich pes
dostat ani pfiíli‰ málo.
Nejvhodnûj‰í jsou bílkoviny,
které jsou tak vysoce
hodnotné, Ïe je 
tûlo dokáÏe takfika úplnû
zpracovat a vzniká jen málo
odpadních produktÛ. 
Aby se obsah substancí
nutících k moãení v krvi
dostal na normální úroveÀ, 
je nutno sníÏit v potravû
obsah bílkovin a fosforu. 
K zastavení postupu nemoci
jsou ideální speciální diety,
které mají jen velmi mal˘
podíl fosforu, ale obsahují
rozdílná mnoÏství
plnohodnotn˘ch proteinÛ.
Pfii v˘bûru diety je 
dÛleÏité brát ohled 
na individuální stav pacienta
a na stupeÀ postiÏení. 
Pokud se to podafií, lze
pfiíznaky onemocnûní 

ledvin pfiinejmen‰ím zmírnit. 

Povzbuzovat chuÈ
k jídlu a kvalitu Ïivota
ProtoÏe psi, kter˘m selÏou
ledviny, nûkdy nemívají 
chuÈ k jídlu, je nutno je
k pfiijímání potravy
povzbuzovat. Ledviny navíc
zatûÏuje úbytek na váze,
zvlá‰tû opadnutí svalové
hmoty. V ideální potravû jsou
kalorie obsaÏeny ve vysoce
koncentrované podobû, je
tam málo bílkovin a fosforu.
Abychom jídlo zatraktivnili,
mÛÏeme ho ohfiát na 36° aÏ
37° C a psu ho nabízet
v mal˘ch dávkách. 
ProtoÏe nemocné ledviny 
uÏ nekoncentrují moã, tedy
nezískávají zpátky vodu,
musí b˘t stále k dispozici
ãerstvá voda, aby pes
s nemocn˘mi ledvinami
mohl vyrovnávat ztrátu
tekutin. To znamená, Ïe pes
s nemocn˘mi ledvinami bude
muset pít víc neÏ zdravé
zvífie. Stále tedy musí mít
pfiístup k ãerstvé ãisté vodû. 
Nûkdy lze doporuãit navíc
je‰tû podávat vitamin B,
protoÏe vitaminy komplexu
B se cestou pfies moã ztrácejí
a musí b˘t nahrazovány. 
V‰emi tûmito opatfieními lze
zmírnit nûkteré pfiíznaky
onemocnûní ledvin
a dosáhnout vy‰‰í 
kvality Ïivota. DÛleÏité je
doporuãenou dietu
dodrÏovat naprosto striktnû.
Kdo trpí v dÛsledku selhání
ledvin, mÛÏe pfiijímat pouze
speciální dietní krmení. Ani
v meziãasech mezi krmeními
tedy nepodávejte Ïádné
pamlsky za odmûnu.

HODNù PÉâE 
– MÁLO NÁMAHY
Nemocn˘ pes vyÏaduje více
péãe neÏ zdrav˘. Kromû toho
se psi s nemocn˘mi
ledvinami rychleji unaví;
proto byste se mûli vzdát
dlouh˘ch namáhav˘ch
pochodÛ. Ov‰em umírnûn˘
pohyb a pfiimûfiené
procházky psu pomohou
k udrÏení radosti ze Ïivota.

MVDr. Astrid Heinlová
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KdyÏ selÏou
ledviny, psi
ãasto pijí
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