
o je ov‰em mezi psy spí‰e vzácná
forma cukrovky. V pozadí této
choroby se skr˘vá naru‰ená souhra

hormonu inzulinu a bunûk, na které má
tento hormon pÛsobit. Inzulin má v tûle

za úkol pomoci pfii zpracování cukrÛ,
které se uvolÀují z uhlovodanÛ
obsaÏen˘ch v potravû (tedy také
z brambor, obilovin apod.) a které jsou
dopravovány do jednotliv˘ch bunûk

v tûle. Vzniká ve slinivce bfii‰ní. U vût‰iny
psÛ, ktefií onemocní cukrovkou, zaãnou
ve slinivce bfii‰ní ub˘vat buÀky, které
produkují tento hormon, aÏ nakonec
jeho produkce nestaãí. DÛvody tohoto
procesu nejsou známy. V uvedeném
pfiípadû jde jednodu‰e o nedostatek
inzulinu, kter˘ odpovídá za naru‰enou
rovnováhu v tûle. Tato nemoc se ov‰em
mÛÏe projevit také u onemocnûní
slinivky bfii‰ní napfiíklad následkem
zánûtu nebo nádoru. Existují v‰ak také
komplikované formy cukrovky, pfii
kter˘ch sice existuje dostatek inzulinu
v krvi, ale jiné hormony v tûle naru‰ují
jeho souhru s buÀkami organismu. 
To se stává pfiedev‰ím u fen, protoÏe
u nich mÛÏe b˘t za cukrovku odpovûdná
zv˘‰ená produkce urãitého sexuálního
hormonu v dobû mezi dvûma háráními.
Stejn˘ sexuální hormon se mimochodem
vstfiikuje fenám k potlaãení hárání –
a tedy i tento zákrok mÛÏe u feny vyvolat
cukrovku! Cukrovka mÛÏe b˘t navíc
prÛvodním jevem jiné hormonální
poruchy, pfii které organismus
produkuje pfiíli‰ vysoké mnoÏství
kortizonu. Kortizon opût naru‰uje
citlivou rovnováhu mezi inzulinem
a buÀkami, na které inzulin pÛsobí.
Následkem toho mÛÏe cukrovku 
vyvolat také dlouhodobé podávání
vy‰‰ích dávek kortizonu.

Jak majitel pozná 
zaãínající cukrovku? 
Typick˘m pfiíznakem je zv˘‰ená ÏízeÀ.
Paniãce nebo páneãkovi zpoãátku
nemusí b˘t vût‰í ÏízeÀ psa nijak
nápadná, spí‰e si pov‰imnou toho, Ïe
pes musí ãastûji ven neÏ dfiív, nebo Ïe za
sebou zanechává v bytû louÏiãky. Vy‰‰í
spotfieba vody b˘vá pomûrnû ãasto
provázena nechutenstvím, hubnutím
a zvracením. Inzulin reguluje v tûle také
dal‰í pochody, a proto se v prÛbûhu
nemoci mohou projevit váÏné
komplikace zpÛsobené odpadními
látkami z látkové v˘mûny tukÛ. Ty 
jsou pak provázeny nechutenstvím,
vysycháním a celkovou slabostí, která
mÛÏe vyústit aÏ v kóma. Proto je
dÛleÏité, abychom na zv˘‰enou ÏízeÀ psa
reagovali velmi citlivû a vãas nechali
vy‰etfiit její pfiíãiny, neÏ se zaãnou
projevovat tyto závaÏné pfiíznaky
onemocnûní. Definitivní diagnózu
cukrovky mÛÏe stanovit jedinû
zvûrolékafi. Prokázat cukr lze 
v moãi a zv˘‰enou hladinu v krvi.
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PostiÏeni jsou dokonce i psi

CUKROVKA
Cukrovka – nemoc s lékafisk˘m názvem diabetes mellitus
– se nevyskytuje jen u ãlovûka, ale také u psÛ. Na rozdíl
od bûÏn˘ch pfiedstav totiÏ nemusí mít nic spoleãného
s cukrem pfiijíman˘m s potravou a uÏ vÛbec ne v podobû
dortÛ se ‰lehaãkou. Nicménû jedinci s nadváhou, 
ktefií dostanou ve stáfií cukrovku, existují i mezi psy. 
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léãba inzulinem
Jakmile je diagnóza nezvratnû zji‰tûna,
zaãne celoÏivotní léãba psa inzulinem.
Injekce inzulinu mÛÏe psovi dávat
majitel sám. U fen bychom ov‰em mûli
v první fiadû provést kastraci. Podle
okolností se tímto zákrokem mÛÏe
u fen dostat hladina cukru v krvi opût
do normálu. Bûhem sexuálního cyklu
feny znaãnû kolísá hladina hormonÛ
v krvi, a proto by bylo pfiesné stanovení
správné dávky inzulinu prakticky
nemoÏné. Psi s nadváhou by rozhodnû
mûli zhubnout, pfiiãemÏ je tfieba 
opût dbát na individuální 
pfiizpÛsobení dávek inzulinu.
V prvních dnech a t˘dnech podávání
inzulinu se musí pomocí kontroly
hladiny cukru v krvi peãlivû vyzkou‰et,
kolik inzulinu potfiebuje zvífie dennû.
Bûhem léãby je nutné podávat psovi
vÏdy stejné mnoÏství stejného krmiva,
protoÏe dávka inzulínu je úãinná právû
pro dané sloÏení potravy. Jakmile je
jednou stanovena správná dávka
inzulinu, je léãba pro psa i pro jeho
majitele zpravidla pomûrnû snadná

a úspû‰ná. DÛleÏité je b˘t vÏdy
dÛsledn˘, protoÏe jak˘koliv pamlsek
mimo základní krmení mÛÏe ihned
naru‰it namáhavû vytvofienou
hormonální rovnováhu. Psovi
s cukrovkou se musí podávat speciální
krmivo, které obsahuje vysok˘ podíl
balastních látek a syrové vlákniny. Chce-
li si majitel pfiipravovat vhodné krmivo
pro psa sám, mûl by smíchat dvû tfietiny

masa a jednu tfietinu smûsi uhlovodanÛ
(r˘Ïe, brambory) se zeleninou.
Jednodu‰‰í ale vÏdycky je podávat 
psovi s cukrovkou dietní krmivo
s odpovídajícím sloÏením. Pak se
mÛÏeme spolehnout na to, Ïe psovi
podáváme krmivo se správn˘m
pomûrem masa k vlákninû, jeÏ dokonale
odpovídá mnoÏství podávaného
inzulíinu. dr. Katja Sauerová
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