A kutyák hasnyálmirigy gyulladása

Állati

Az ember közelében élő állatok között egyre több olyan betegséget tapasztalhatunk,
ami korábban csak bennünk mintegy civilizációs betegségként fordult elő, ilyen a
hasnyálmirigy gyulladás is. A betegséget gyakorta a kutyák helytelen táplálása, a túl
sok zsírt tartalmazó házi koszt, a túltápláltság és kövérség váltja ki, de vannak egyéb
hajlamosító tényezők is. Gyakran hasmenés-bélgyulladás előzi meg, ami azután felszálló fertőzésként megbetegíti a pancreast.
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A heveny gyulladás akár egyik óráról
a másikra is kialakulhat. A kutya nem
eszik, folyamatosan hány, magas láz
alakulhat ki. Jellemző tünet a hasmenés, mely igen bűzös is lehet ebben az
állapotban. A kutya néhány óra alatt leesik a lábáról, akár a teljes járásképtelenségig. Közömbössé és érdektelenné
válik. A betegség szinte elviselhetetlen
fájdalommal jár, ha a kutya még képes
járni, a hátát púpozva megy, mintha folyamatosan székelni akarna. Az enyhe
megbetegedés sokszor különösebb tünetek nélkül zajlik és spontán gyógyul,
a súlyos megbetegedés viszont sokkos
állapotot, az állat halálát is okozhatja.
A heveny gyulladás az életet veszélyeztető állapot, azonnali orvosi kezelésre,
vagy még inkább állatkórházi felvételre van szükség. Elsődleges fontosságú
az infúziós folyadékpótlás, a hányinger
és a fájdalom csillapítása. Az első napokban szájon keresztül nem szabad
táplálni, a folyadékot is infúzióban kell

kapnia. Sajnos előfordulhat, hogy a leggondosabb kezelés ellenére sem lehet a
beteg állatot életben tartani, főként,
ha szövődmények jelentkeztek. Az állat akkor adható haza, ha laborértékei
javulnak, láztalanná válik, járóképes,
valamint elfogadja az ételt és vizet hányás nélkül. Javulás esetén lassan és
fokozatosan kell visszatérni a szájon át
való táplálásra, szigorúan zsírszegény,
de magas szénhidráttartalmú diétával.
Az ételt sokszor, de kis adagokban kell
adni. A krónikus gyulladás jelentkezhet
önállóan, vagy akut gyulladás maradványaként. Tünetei hasonlóak az akutéhoz, de jóval kisebb mértékűek. Étvágytalanság, gyakori szellentés, időnkénti
hányás, hasmenéses, zsíros széklet jelentkezhetnek. A kutya esetenként nem
viseli a hasa megnyomását a fájdalom
miatt. A gyulladás folyamatosan rombolja a hasnyálmirigy szövetét, a tünetek lassan romlanak, esetenként cukorbetegség alakulhat ki. Gyakori, hogy
a krónikus betegség akár egy egyszeri
nagyobb étkezéstől az életet veszélyeztető akuttá válik. Szigorúan zsírszegény
diéta szükséges, májvédő gyógyszerek,
B vitamin komplex adható. Cukros étel
adása is kerülendő (egészséges kutyák
esetében is). Kifejezetten a betegség
kezelésére kialakított gyógytápok is
kaphatók. A kutya alacsony zsírtartalmú ételekkel való táplálása szükséges.

Kolbász, szalonnavég, felvágott, zsíros
szaft, stb. nem alkalmas kutyák táplálására. Az egyszer már a betegségen
átesett kutyák esetén a komoly étrendi megszorítás elengedhetetlen. A betegség esélyét növelő rizikófaktorokat
csökkenteni kell (pl. túlsúly, túl magas
trigliceridszint), a szintén rizikófaktornak számító alapbetegségeket kezelni
kell. Sajnos előfordulhat, hogy a betegség minden elővigyázatosság ellenére
kiújul és végzetessé válik. Kórházunkban azonnali megalapozott diagnózist tudunk felállítani jó minőségű UH
készülék és a helyben elvégzett labor
vizsgálatok segítségével,ill. több napos
kórházi kezelés-intenzív ellátás során
jó eséllyel tudjuk kezelni kedvenceiket.
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