A kutyák cukorbetegsége I.
A Brachycephal szindróma
„turcsiorr-tünetegyüttes”
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 Brachycephal szindróma súlyos légzőszervi betegség, ami rövid fejű kutyáknál fordul elő, és így persze a mopszoknál is. Nagyon gyakori például
angol és francia bulldogok esetében, de nagyobb testű bulldogoknál és rokonaiknál is előfordul. Ahogy minden olyan kutyafajta esetében, ahol az arcorri rész rövid, az orr rövid, turcsi.

Ha nincs inzulin, a sejt energia hiányossá válik, azaz éhezik. A szervezet
ilyenkor nem tehet mást, minthogy a
raktáraihoz nyúl: elkezdi lebontani a
zsírt és a fehérjéket. Ezek az úgynevezett
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típusú, vagy felnõttkori diabetes mellitus. Létezik veleszületett formája is,
amely kölykökben fordul elõ, ezt I-es típusú, vagy juvenilis cukorbetegségnek
nevezik. Utóbbi igen ritkán fordul elõ.
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ciát mutatnak. Ez a típus gyakran mutatkozik idõs, elhízott kutyákban. EmbeÁllati
reknél ez az a forma, ami szájon át adott
gyógyszerekkel kezelhetõ: ezek a megmaradt, mûködõképes ß-sejtek mûködését, inzulin termelését és kibocsátását
stimulálják, helyreállítva ezáltal a vér
cukorszintjét. Sajnálatos módon a kutyák nem reagálnak jól a szájon át adott
készítményekre, így tablettával nem kezelhetõk.
A cukorbetegség tünetei tehát a megnõtt vízfogyasztás, a megnõtt étvágy és
nagy mennyiségû vizelet ürítése.
A normál vércukorszint 4.4-6.6 mmol/l.
Ez étkezés után közvetlenül megemelkedhet (13.6-16.5 mmol/l-re), azonban
cukorbetegség fennállásakor akár 22
mmol/l fölé (általában 22-33 mmol/l) is
nõhet az érték. Extrém esetben 44
mmol/l vércukorszintet is mértek már.
Normális esetben a szervezet igyekszik
meggátolni a vizelettel történõ cukorvesztést (a vese nem filtrálja ugyanis a
vérbõl, tehát a vizelet egészséges állatban cukormentes), azonban egy bizonyos vércukorérték felett ez a szabályozás már nem mûködik. Ilyenkor kerül
glükóz a vizeletbe.
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Szentendrei Rendelõintézet és
Állatkórház

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással – 8-20h-ig,
(26-317-532,30-9370-863) – és állandó éjjel-nappali, és hétvégi ügyelettel( 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 mûszerezettséggel, több mint
20 év tapasztalattal, és fiatalos lendülettel, több mint
120 m2-en állunk az Önök rendelkezésére.
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