A kutyák cukorbetegsége I.
Mi rejtőzik az epehólyagomban?
A cukorbetegség a hasnyálmirigy megbetegedése miatti túlzottan magas vércukorszint okozta betegséget jelent. A hasnyálmirigy egy kicsi, de létfontosságú szerv a gyomor közelében. Sejtjeinek egyik csoportja emésztõenzimeket termel, másik pedig az inzulin nevû hormont. Alapvetõen tehát a
cukorbetegség a hasnyálmirigy vércukor szabályozó mûködésének az elégtelenségét jelenti.

A kutyák epekövessége
Az epekövek nemritkán észlelhetők a boncolás során az epehólyagban, főleg
májbeteg kutyák esetén. Ilyenkor a tartós epepangás és az epe besűrűsödése
vezet a főleg nyálkából és epefestékből álló konglomerátumok keletkezéséhez. A képződmények kimutathatók az állat életében is röntgen- vagy még
inkább ultrahangvizsgálattal.

Ha nincs inzulin, a sejt energia hiányossá válik, azaz éhezik. A szervezet
ilyenkor nem tehet mást, minthogy a
raktáraihoz nyúl: elkezdi lebontani a
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típusú, vagy felnõttkori diabetes mellitus. Létezik veleszületett formája is,
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Állatkórházunk hosszú nyitvatartással – 8-20h-ig,
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