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bolezen
zatoje tev krviprevei.Sladkorna
Sladkornabolezenje bolezenskostanje,
ki se ponavadipojavi zaradi primanjkovanja
hormonainzulina.Inzulinje hormon, ki ga
telo nujno potrebujeza udinkovitej5ouporabo krvnegasladkorja- glukoze.Zmanj5ano
nastajanje inzulina je obidajno posledica
po5kodbe trebu5ne slinavke (pankreasa).
Pri nekaterihZivalihpa lahko do pomanjkanja inzulinaprivedejotudi hormonalnespremembe ali zdravila,ki zmanj5ajoudinek inzulina.
Zdravilaza samo sladkornobolezensicer
ni, se pa lahko bolezenumiriz ustreznoprehrano,aktivnostjoin, v ve6iniprimerov,z injekcijami inzulina.Kot pri ljudeh, je tudi pri
Zivalihve6 tipov sladkorne bolezni. Nadin
zdravljenjaje sevedaodvisen od tipa bolezni. Zelo pomembnoje zgodnje prepoznavanje in ustrezna oskrba Zivali, s 6imer se
zmanjSaali prepre6inadaljnjekomplikacije.
Hi5ni ljubljenci s sladkorno boleznijo
lahkokaiejo razlidnebolezenskeznake.Dlje
dasa, kot se bolezni ne zdravi, bolj izrazite
postajajorazlidnekomplikacije,kot je denimo, katarakta.Znaki sladkorne bolezni so
teZko prepoznavniin so zelo podobni znakom drugih obolenj. ee opazite katerega
koli od navedenihznakov,pomislitena sladkorno bolezen:
O PovedanaZeja
O Katarakte(pripsih)
O Bruhanje
O Zaspanost in oslabelost
O lzgubatelesneteZe
O Sprememba apetita - sprva pove6an,
nato se zmanj5a
O Povedano in pogostej5e uriniranje (pri
madkah- ved grudic v ma6jemstrani5du
in potrebno pogostej5emenjavanjemadjega peska)

Hormonalne srymembe
Kratkorodnehormonalnespremembepri
psicah,povezanez bliZajodogonitvijoali dolodena zdravilalahko povzrodijosladkorno
bolezen.
Pasma
Nekatere pasme psov kot so samojed,
pritlikaviSnavcer,pritlikavikoder in frizijski
bi5on so bolj nagnjenek sladkorni bolezni
kot druge. Pri madkahso sladkornibolezni
bolj izpostavljeneburmanke.

Za ugotovitevsladkorneboleznibo veterinar va5ega ljubljencapregledal in najve6krat tudi preiskalkri in urin. Z zgodnjimodkritjem sladkorne bolezni in ustrezno oskrbo, ima vedinabolnikovveliko moZnosti,da
bodo Zivelipolno, kakovostnoin aktivnoZivljenje.
Poznamo dva tipa sladkorne bolezni in
deprav nista ozdravljiva,ju lahko uspe5no
uravnavamos pomodjo prehrane,s telesno
aktivnostjoZivaliin po potrebi tudi z zdravili.
Prvi tip je tako imenovanainzulinskoodvisna sladkornabolezen(IDDM).Je najpogoNa razvoj, oziroma pove6ano moZnost stej5aoblika diabetesa.Zwal v tem primeru
nastankasladkorneboleznivplivaved dejav- potrebujeredne odmerke inzulina.Drugi tip
imenujemood inzulinaneodvisnasladkorna
nikov,med njimiso najpogostej5i:
Telesno sbnje
bolezen(NIDDM).To obliko boleznilahko
Madke in psi s prekomernotelesno teZo uspe5nouravnavamotudi brez inzulina,deprimernetelesneteZe.
pogostejezbolijoza sladkornoboleznijo.
nimo z vzdrZevanjem
S pravilnoprehranoin nasvetomva5egaveStarosf
Sladkornabolezense lahko pojavipri ka- terinarjalahko va5 ljubljenectudi s sladkorteri koli starosti, najpogosteje pa se pojavi no boleznijoZiviaktivnoin sre6noZivljenje.
Veterinarse bo za dolo6en nadin oskrbe
okoli 8. leta starosti.

YvnwWS

in zdravljenjaodlodil glede na stopnjo napredovanjasladkornebolezni.
Veterinar vam bo priporocil tudi
posebej formulirano hrano, ki
jo potrebujejo Zivali s sladkorno boleznijo. Prescription Dietil w/dil je popolna, uravnoteZenaprehrana z vi5jo vsebnostjovlaknine, ki pomaga zmanj5ati
nihanja krvnega sladkorja in
lahko izboljSaodgovor organizma
na inzulin.Vsebuietudi L-karnitin.ki
pomaga udinkovito porabljati telesno
ma56obo.
Pri psih in madkahs prekomernotelesno
teZo sladkornobolezenuravnavamoz dieto
Prescription Dietil r/dil in hkrati spodbujamo zelo u6inkovito izgubljanje telesne
teZe.Dieta r/d je bogata z vlakninoin pomaga ljubljencem izgubljati odve6no telesno
teZo ter vzdrZevatinormalennivo krvne glukoze. Dodatek L-karnitinapomaga vzdrlevati mi5i6nomaso med izgubljanjemtelesne
teZe.
Pri madkah lahko sladkorno bolezen
uravnavamotudi z dieto Prescription Dietil
Feline m/dru. Feline m/d je bogata z beljakovinami,vsebuje pa malo ogljikovihhidratov in tako pomaga uravnavatinivo krvnega
sladkorja,zmanj5atitelesnoteZo in povedati
mi5idnomaso. Dodatek L-karnitinapomaga
porabljatitelesne ma66obe in ohranjati miSidno maso, dodana vlaknina pa madki
vzbujaob6utek sitosti.
Temeljni kamen oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijoje njihovapravilnain dosledna prehrana.Svojegaljubljencaopazujmoin
ob pojavu znakov bolezni ne odla5ajmo z
obiskom pri veterinarju.Ljubljencu dajemo
samo hrano, ki jo je predpisalali priporodil
veterinar.Skrbno se drZimo urnika dnevnih
opravil, kot so reden 6as prehranjevanja,
natandno odmerjena kolidina hrane in ustrezna stopnjatelesneaktivnosti.ee ljubljenec prejemainzulin,ga dajajmov zato predpisanem 6asu in odmerkih. Zival naj ima
vedno na voljo dovolj sveZe pitne vode.
Sladkornabolezenzahtevaredne preglede,
zato se drZimodogovorjenihrokov pri veterinarju.

Popolnare5itevza
sladkorne
bolnike.
Hill'sima preprosto
reSitevteiav s
sladkornoboleznijo

Temeljnikamenoskrbebolnikovs sladkorno
je njihovapravilnain dosledna
boleznijo
prehrana.
V ta namenje Hill'sformuliralrazlidne
diete
Prescription
DietrM.KateradietaPrescription
DietrMpa je za vaSega
ljubljencanajbolj
ustrezna,
vam bo priporodil
veterinarglede
na tip sladkorne
bolezniin stanjeljubljenca.
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