A kutyák cukorbetegsége I.
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 Lyme-kór

A Lyme-kór vagy borrelliózis az ember és az emlősállatok Ixodes kullancsok
által terjesztett baktérium okozta megbetegedése. A Lyme-kórra az ember
a legfogékonyabb, a háziállataink közül viszont a leggyakrabban a kutyák
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