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L'Artrosis	  

L'artrosis	  és	  una	  patologia	  molt	  freqüent	  en	  les	  nostres	  mascotes	  de	  més	  de	  7-‐8	  anys,	  molt	  
sovint	  no	  és	  diagnosticada	  ni	  tractada	  com	  caldria	  perquè	  s'assumeix	  que	  la	  nostra	  mascota	  es	  
fa	  gran	  i	  pensem	  que	  el	  fet	  que	  no	  vulgui	  moure's	  és	  cosa	  de	  l'edat,	  ignorant	  que	  pot	  patir	  

dolor	  en	  silenci.	  

L'artrosis	  és	  el	  desgast	  del	  cartílag	  que	  protegeix	  l’articulació.	  Pot	  ser	  primària	  o	  
secundària	  a	  traumatismes	  o	  a	  malformacions	  de	  l’articulació.	  Així	  com	  els	  signes	  
d’artrosis	  en	  gossos	  són	  fàcilment	  identificables	  tant	  pels	  	  propietari	  com	  pel	  

veterinari,	  l’artrosis	  felina	  no	  és	  diagnosticada	  ni	  tractada	  amb	  	  regularitat	  degut	  	  
principalment	  a	  l’instint	  de	  supervivència	  dels	  gats,	  que	  fa	  que	  emmascarin	  el	  signes	  de	  

dolor,	  passant	  desapercebuts	  tant	  pels	  propietaris	  com	  pel	  veterinari.	  

L'atrosis	  Felina	  

	  A	  continuació	  us	  donem	  una	  mica	  d'informació	  i	  consells	  sobre	  l'artrosis	  enfocada	  	  als	  felins	  
per	  ajudar-‐vos	  a	  reconèixer	  els	  signes	  d'artrosis	  en	  les	  vostres	  mascotes	  i	  animar-‐vos	  a	  

demanar-‐nos	  consell.	  

Fins	  al	  90%	  dels	  gats	  majors	  de	  12	  anys	  presenten	  signes	  de	  degeneració	  articular!	  

	  

Factors	  que	  poden	  contribuir	  en	  el	  desenvolupament	  de	  l’artrosis:	  

• Genética:	  Raçes	  com	  el	  Main	  con,	  Abisinis,	  Scottish	  fold	  i	  Burmesos.	  

• Traumatismes:	  Fractures,	  dislocacions….	  	  

• Obesitat:	  Tot	  i	  no	  ser	  la	  causa	  directe,	  la	  pot	  agreujar.	  	  

• Acromegalia:	  es	  una	  malaltia	  hormonal	  molt	  infreqüent	  que	  causa	  diabetes	  
mellitus	  i	  en	  ocasions	  artrosis.	  	  

Quins	  son	  el	  símptomes?	  

Com	  ja	  em	  explicat,	  en	  gats	  pot	  resultar	  molt	  difícil	  identificar	  els	  signes	  ja	  que	  no	  
demostren	  signes	  de	  dolor	  i	  al	  no	  treure’ls	  a	  passejar	  com	  ho	  fem	  amb	  els	  gossos,	  pot	  
ser	  complicat	  identificar	  les	  restriccions	  de	  moviment.	  

Els	  signes	  més	  habituals	  relacionats	  amb	  l’artrosis	  son	  els	  següents:	  

• Creixement	  de	  les	  ungles	  més	  	  ràpid.	  

• Juguen	  menys.	  

• Miolen	  més.	  

• No	  es	  renten	  tant.	  

• El	  pèl	  és	  més	  mat,	  mal	  aspecte.	  



	  

	  

• No	  fan	  servir	  l’assafata	  de	  la	  sorra.	  

• Mal	  humor.	  

• Dormen	  a	  un	  lloc	  diferent	  de	  l’habitual.	  

• Menys	  actius.	  

• Mostren	  signes	  de	  dificultat	  de	  pujar	  i	  baixar	  del	  sofà,	  llit,	  rascadors,	  arbres.	  

• Es	  tornen	  més	  solitaris.	  

	  Diagnòstic:	  

El	  veterinari	  realitzarà	  una	  exploració	  física	  a	  la	  mascota,	  i	  potser	  la	  necessitat	  de	  
confirmació	  radiológica	  i	  de	  cares	  al	  tractament	  amb	  antinflamatoris,	  un	  a	  analítica	  de	  
control	  per	  valorar	  integritat	  del	  fetje	  i	  ronyó.	  

El	  tractament	  	  depenguent	  del	  signes	  i	  nivel	  d’artrosis	  valorats	  pel	  veterinari	  s’obtarà	  a	  
l’ús	  dtemporal	  d’antinflamatoris	  i	  a	  llarg	  plaç	  l’us	  de	  condroprotectors	  i	  antinflamatoris	  
naturals	  i	  dieta	  de	  règim	  en	  cas	  que	  hi	  hagi	  sobrepes.	  

Consells	  per	  millorar	  a	  casa	  la	  qualitat	  de	  vida	  del	  gat	  amb	  artrosis:	  

• Col.locar	  llitets	  tous	  i	  comfortables,	  en	  llocs	  tranquils	  i	  fàcilment	  accesibles,	  
sense	  corrents	  d’aire.	  

• Col.locar	  escalons	  per	  facilitar	  l’accès	  al	  llit,	  sofà…	  

• Posar	  assafates	  de	  sorra	  de	  poca	  altura.	  

• Ajuda'l-‐se	  a	  mantenir-‐los	  nèts,	  passant	  tovalloletes	  humides	  i	  netejant	  els	  ulls	  i	  
orelles	  amb	  gasses.	  

	  

	  


