Mérgező falatkák

Állati

Így a karácsony közeledtével, a nagy készülődések, sütögetések közepette kis
kedvenceink sok ínycsiklandozó falat illatának vannak kitéve. Nagy a kísértés,
így sok esetben, mikor felügyelet nélkül maradnak, el-el csennek pár vagy akár
több ízletes, de számukra annál mérgezőbb falatot. Bizonyos alapanyagok
ugyanis toxikusak lehetnek kedvenceink számára. Mint például az étcsokoládé
vagy éppen a xilitol. Következzenek tehát a legközismertebbek…

12

Csokoládé: A csokoládé kakaóból készül, a kakaóbab
pedig koffeint, és egy bizonyos teobromin nevezetű
anyagot is tartalmaz. A kutyák esetében ez utóbbi a
nagyobb probléma. A kutyák ugyanis ezt a vegyületet
sokkal lassabban bontják le, mint az emberek. A kutya
vérében akár 20 órán keresztül jelen van a teobromin.
Az édesség, amely nélkül emberek tömkelege nehezen
tudna élni, nyégylábú kedvenceinkek közel sem olyan jó.
A csokikban található teobromin (a kakaónövény által
termelt keserű alkaloid) hányást, hasmenést, szívritmuszavart, rohamokat és legrosszabb esetben halált is
okozhat kedvenceinknek.
Nyírfacukor (xylitol) - Gyakran használt cukorpotló
szer, melyet cukormentes rágógumi, cukorka, fogkrém,
sütemények összetevőjeként gyakran használják. Embereknél az egészségre ártalmatlan anyag, viszont kutyáknál és vadászgörényeknél komoly mérgezést okozhat.
Ezekben a fajokban a xilitol felvétele a vércukorszint
hirtelen leesését és súlyos, heveny májkárosodást
okoz. A vércukorszint leesése, amelyet hipoglikémiának
nevezünk, a xilitol felvétele után 30-60 percen belül következik be. Ennek oka a nyírfacukor által kiváltott erős
inzulin szint emelkedés, amely emberben nem áll elő, de
kutyában igen. Az inzulin hormon felelős a vércukorszint
csökkentéséért a szervezetben.
A májkárosodás 9-72 órán belül lép fel, ekkorra a májsejtek elhalása alakul ki. Sajnos a nyírfacukor mérgezés
még komoly orvosi beavatkozás mellett is a legtöbbször
rossz kimenetelű, egy felmérésben orvosi kezelés mellett is 63 %-os volt az elhullás.
A leggyakrabban jelentkező tünetek először hányás,
hasmenés, majd a hipoglikémia tünetei alakulnak ki,
azaz erős levertség, imbolygó járás, izomremegés, görcsök, esetleg kóma.
Szőlő, mazsola: kevesen tudják, hogy a szőlő vagy a
mazsola lenyelése kutyákban és macskákban halálos
kimenetelű veseelégtelenséget okozhat. Az alábbi,
legkissebb dózisú szőlő vagy mazsola elfogyasztása
után heveny veseelégtelenség alakult ki kutyákban és
macskákban:

Szőlő: 20 gramm szőlő / állat testsúlykg
Mazsola: 3 gramm mazsola / állat testsúlykg. A lenyeléstől számítva néhány órán belül hányás, esetenként
hasmenés, levertség, ataxia, fokozott vízfogyasztás és
vizelés. Dehidráció, hasi fájdalom, tántorgás, nyálzás,
izomremegés. Hogyha nagyobb mennyiségű szőlőt,
vagy mazsolát evett meg a kutya, akkor a lenyeléstől
számítva 2-4 órán belül érdemes meghánytatni.
Makadámdió: Nehéz elhinni, hogy a vitamindús makadámdió nyers és sült állapotban is beteggé teheti a
kutyákat. A tünetek között ott van a fáradékonyság, a
depresszió, a hányás és a remegés is.
Hagyma, fokhagyma, metélőhagyma: a hagymák
családjába tartozó zöldségek mindegyike gyomorégéshez vezethet a kutyáknál, sőt, pusztítják szervezetükben
a vörösvérsejteket, ami vérszegénységet idézhet elő.
Hadd soroljunk fel néhány kevésbé ismert de kutyák
számáraszintén mérgező élelmiszert:
Avokádó: Az avokádó növény minden része (levél,
kéreg, gyümölcs, mag) tartalmaz egy persin nevű gombatoxint, ami emberekre nézve a tudomány mai állása
szerint veszélytelen. Számos állatfajra azonban veszélyes lehet.A kutyák és macskák esetében enyhe emésztőrendszeri tüneteket, elsősorban hányást és hasmenést
okoz.
Alkohol / alkoholos sütemények: Sör, bor, koktélok
és a röviditalok alkoholt tartalmaznak , ami nagyon nem
tesz jót a kutyáknak. A kutyák esetében is azt váltja ki a
szervezetben, amit az embereknél, az agyra és a májra
gyakorol káros hatást, azzal a különbséggel, hogy kutyák
esetében sokkal kevesebb is elegendő ehhez. Egy kevés
is elég, hogy hányást, hasmenést, koordinációs problémákat, a központi idegrendszerre nem kívánt hatást ,
nehéz légzést, kómát vagy éppen halált okozzon. Minél
kisebb a kutya annál erősebb a hatás.
Kelésben levő tészta: A test melegének hatására az

élesztő dolgozni kezd és nem csak gázokkal telíti meg
a gyomrot és bélcsatornát, ami fájdalmas feszüléshez,
esetenként görcsökhöz vezet, hanem az erjedés során
keletkező alkohollal is súlyosbítja a helyzetet. A fentiekben részleteztük, hogy ez miért veszélyes és milyen
tünetekkel jár kedvencünk esetében. Hogy ezt a balesetet elkerüljük, a kelésben levő tésztát mindenképp olyan
helyre rakjuk, ahol a kutyus és cicus véletlenül sem férhetnek hozzá.
Zsír, tepertő, kocsonya: Nem mérgező, de könnyen
hasnyálmirigy gyulladást okozhat.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy inkább simogatással, sétáltatással, játékkal fejezzük ki szeretetünket házi
kedvencünk felé, nem pedig csokoládéval, sütivel, kocsonyával kényeztessük kedvencünket a karácsonyi asztal
mellől.Ha esetleg észreveszi, hogy kutyája a fentiekből
bármit rág, esetleg lenyelt akkor, keresse fel állatorvosát, vagy vigye el a kutyáját egy éjjel nappal nyitva tartó
állatkórházba, mint a Hegyvidéki Kisállatklinika!

Dr. Szolnoki János

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,
(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863) és állandó
éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel
(06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket
Szentendre központjában.
Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi
kedvezményekkel,
házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –,
kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és
sokféle szakrendeléssel,
kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év
tapasztalattal és fiatalos lendülettel állunk
az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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