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Introduktion
Diabetes mellitus er en relativ almindelig 
endokrin forstyrrelse hos hund og kat, som 
skyldes en absolut eller relativ insulinmangel.
Prognosen afhænger dels af ejers engagement 
i behandling og monitorering af lidelsen, men 
også af muligheden for glykæmisk regulering 
og evt. tilstedeværelse af komplicerende lidel-
ser. 
Incidensen af diabetes mellitus er estimeret til 
mellem 1:100 og 1:500 1,2,3. Lidelsen ses oftest 
hos midaldrende til ældre dyr, og hos katte 
er obesitet en risikofaktor4. Hos hunde ses li-
delsen oftest hos intakte tæver, mens den hos 
katte er hyppigst hos kastrerede hankatte4.
Racemæssige forskelle i forekomsten af dia-
betes mellitus hos både hunde og katte kunne 
indikere en genetisk prædisposition 2,3.

Den gennemsnitlige overlevelsestid efter diag-
nosen er opgivet til ca. 3 år for hunde og knap 
2 år for katte1. Det er dog de første 6 måneder, 
der har vist sig at være afgørende for største-
delen af patienterne, da patienter i behandling 
med en velkontrolleret diabetes herefter nemt 
kan have 5 år med god livskvalitet1.
Insulinbehandling er vigtig, men justering af 
dyrets diæt og en regelmæssig livsstil er også 
af stor betydning. 

Vakuolær degeneration af Langerhanske  
celleøer hos en hund.
Hæmaxtoxylin og Eosin (HE) farvning. 10 x

Amyloidosis af Langerhanske celleøer hos en 
kat.
HE farvning 25 x

Amyloidosis af Langerhanske celleøer hos en 
kat.
Polariseret lys (venstre) og Congo rød farvning 
(højre).

Fotos venligst udlånt af Pathology Department, 
Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Utrecht, NL.

Type 1 Diabetes mellitus:
Type 1 diabetes er karakteriseret ved en kom-
bination af genetisk disposition og immuno-
logisk destruktion af de insulinproducerende 
celler i det endokrine pancreasvæv. Destruk-
tionen fører til en fremadskridende og evt. 
fuldstændig insulinmangel1.  

Type 2 Diabetes mellitus:
Type 2 diabetes er karakteriseret ved perifer 
insulinresistens og ”dysfunktion” af de insu-
linproducerende celler i det endocrine pan-
creasvæv1.
Miljøfaktorer som obesitet har indflydelse, 
men også genetiske faktorer kan være af be-
tydning1.

Diabetes hos hunde:
Hos hunde ses primært diabetes type 1, hvor 
det tyder på, at autoimmun destruktion af de 
Langerhanske celleøer har betydning for ud-
viklingen af diabetes. 
Fortsat progressiv destruktion af vævet efter 
diagnostisering og opstart af behandling kan 
føre til stigende behov for insulintilførsel i 
første del af behandlingsforløbet. Et stigende 
behov for insulin vil sædvanligvis optræde 
inden for de første 6 måneder af behandlin-
gen1.

Udtalt inflammation eller neoplasi i det ekso-
krine pancreasvæv kan også føre til tab af or-
ganets insulinproducerende funktion. I disse 
tilfælde vil diabetes lidelsen være kompliceret 
af eksokrin pancreas insufficiens.

Hos tævehunde i diøstrus kan diabetes mel-
litus induceres pga. overproduktion af proge-
steron. Progesteron produceret under tævens 
lutealfase inducerer produktion af væksthor-
mon i mammae. Såvel væksthormon som 
progesteron har en direkte insulinhæmmen-
de effekt, da de blokerer insulinreceptorerne 
og reducerer insulinbinding og glukose trans-
port i vævene. I ubehandlede tilfælde kan β-
cellernes funktion svækkes, og der udvikles 
permanent, insulinkrævende diabetes1.
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Patogenese

Diabetes hos katte:
Hos katte ses primært diabetes type 2. Udvikling af diabetes hos katte forløber derfor typisk over længere 
tid end hos hunde. Kattene vil dog ofte præsenteres på klinikken relativt sent i forløbet, hvorfor største-
delen af dem vil være behandlingskrævende ved diagnosticeringen.
Behandlingsforløbet hos katte afspejler, at ætiologien typisk er anderledes end hos hunde, og hos ca. 20% 
af katte med diabetes mellitus vil lidelsen være forbigående (og evt. tilbagevendende). 
Ved en type 2 diabetes vil den perifere insulinresistens initialt føre til en forøget insulinsekretion og 
samtidig øget sekretion af amylin (neuroendocrint hormon med glukoregulatorisk effekt). Der ses en 
progressiv ameloid aflejring i pancreas insulinproducerende celleøer. Dette fører til destruktion af det 
insulinproducerende væv og en nedsat insulin sekretion.

Den efterfølgende hyperglykæmi vil forværre kulhydratintolerancen hos patienten.
Insulinbehandling af disse patienter vil aflaste pancreas, og i de tilfælde, hvor der er tilstrækkeligt insu-
linproducerende væv tilbage, kan behovet for eksogent insulin sænkes eller ophøre i kortere eller længere 
perioder1.
Obesitet hos katte anses for at være en vigtig disponerende faktor for udviklingen af perifer insulinresi-
stens og diabetes mellitus. 

Diabetes mellitus relateret til andre faktorer
Hypofyseafhængig overproduktion af væksthormon
Væksthormonproducerende hypofysetumorer er beskrevet hos kat.

Cushing´s syndrom
Glukocorticoider stimulerer glukoneogene-
sen, hvilket fører til forhøjet indhold af glu-
kose i plasma. Dette stimulerer insulinsynte-
sen og kan i nogle tilfælde føre til en afmat-
ning af de Langerhanske celleøer. 

Hos ca 10% af hunde med Cushing´s syn-
drom ses komplikationer i form af diabetes. I 
hidtil rapporterede tilfælde af Cushing´s syn-
drom hos katte har diabetes mellitus været en 
hyppig komplikation1.

Iatrogen:
Glukocorticosteroider
Som ved spontant opstået Cushing´s syndrom 
kan terapeutisk brug af glukocorticosteroider 
inducere diabetes mellitus.

Progestagener
Hos hunde kan brugen af progestagener med-
føre overskud af væksthormon. Derudover 
har progestagener en direkte insulinantago-
nistisk effekt ved at reducere insulinbinding 
og glukosetransport i vævene. Hos katte ses 
denne mekanisme også efter administration 
af progestagener og kan medføre insulinresi-
stens og dermed diabetes mellitus.

Diabetes mellitus præsenterer et paradoks; simultan ekstracellulær hyperglykæmi og intracellulær  
glukosemangel. 
Konsekvenserne af dette paradoks er illustreret i diagram 1 til 3.

Diagram 1
Energimangel intracellulært

omdannelse af fedt

øget mgd. fede syrer i plasma

ketose

keto-acidotisk ketonuri

øget glukoneogenese

- nedsat proteinsyntese
- kakeksi/letargi
- polyfagi
- nedsat gammaglobulin niveau
- øget modtagelighed for infektioner
- nedsat sårheling

acidotisk koma

Diagram 2
Hyperglykæmi ekstracellulært

hyperosmotisk plasma

dehydrering af celler

hyperglykæmisk koma

blodsukker > nyrernes tærskelværdi

glukosuri

osmotisk diurese

polydipsi

høj urin VF

hypokalæmi
hyponatriæmi

polyuri

Diagram 3
Glykolisering af proteiner (+sorbitol overskud)

katarakt
(hunde)

perifer neuropati
(katte)

retinopati
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Diabetes mellitus kan fremtræde med tre 
forskellige kliniske billeder, alt efter hvor 
svær eller hvor fremskreden lidelsen er. 

Ukompliceret diabetes 
mellitus

De klassiske symptomer på ukompliceret diabetes 
mellitus er:
•	 polyuri/polydipsi
•	 polyfagi
•	 afmagring/vægttab
•	 	øget	modtagelighed	 for	 infektioner	 (f.eks.	 urin-

vejsinfektioner)

Lejlighedsvise 
komplikationer:

•	 katarakt	(hos	hunde)
•	 	perifer	neuropati	(hos	kat	som	svaghed	i	

bagbenene, de ”går på haserne”) 

Diabetes kat med perifer neuropati 4

Klinik Diagnose

Diabetes mellitus kompliceret af keto-acidose

Keto-acidotiske patienter er som regel nedstemte og i alvorlige tilfælde kan patienten være komatøs.
Nogle mennesker er i stand til at registrere ketosen som ”acetonelugt” i dyrets udåndlingsluft.
I praksis stilles diagnosen ved fund af ketonstoffer i urinen.

Hyperosmotisk syndrom

Hos dyr med insulinresistens i vævsreceptorerne kan insulinindholdet i blodet øges. Hvis det er tilfældet, 
vil udviklingen af ketose undertrykkes, og plasmaglukoseniveauet kan blive meget højt.
Dyr med hyperosmotisk syndrom vil sædvanligvis være komatøse.

Klassiske symptomer på diabetes mellitus er  
polyuri/polydipsi	og	vægttab	trods	god	appetit.

En arbejdsdiagnose stillet på de kliniske 
symptomer kan bekræftes ved blod- og urin-
prøver. 

I praksis hviler diagnosen på påvisning af hy-
perglykæmi og glukosuri.

Referenceværdierne for blodglukose ligger 
i	området	3,9	 til	5,0	mmol/l	hos	hunde	og	 i	
området	fra	3,4	til	5,7	mmol/l	hos	katte.	

Nyrernes	tærskelværdi	er	omkring	11	mmol/l	
hos	hunde	og	omkring	16	mmol/l	hos	katte5. 
Hvis blodets indhold af glukose overstiger 
disse tærskelværdier, vil der være udskillelse 
af glukose i urinen.

Forbigående hyperglykæmi hos katte kan være et resultat af stress i situationer som obstruktion af ure-
tra eller diagnostiske procedurer (som f.eks. udtagelse af blodprøver). Fructosaminniveauet i serum er 
derimod korreleret med de sidste 3 ugers gennemsnitlige serumglukoseværdi. Måling af serums frukto-
saminindhold er derfor et værdifuldt redskab til at diagnostisere diabetes mellitus hos katte.
Målingerne af fructosamin bør sammenholdes med serums indhold af totalprotein og albumin for at 
vurdere,	hvorvidt	ændringer	i	albumin/protein	er	årsag	til	evt.	ændringer	i	serumfructosamin.

Hyperglykæmi ses desuden ved sedation med 
alpha-2-adrenoceptor-agonister, og er ikke 
nødvendigvis et udtryk for, at patienten lider 
af diabetes mellitus.
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Behandling med Caninsulin® Vet.

Generelt

Succes ved behandling af diabetes 
mellitus afhænger i høj grad af ejer-
nes forståelse for lidelsen og den 
relevante behandlingsplan. Dette 
er en udfordring for dyrlægen og 
klinikkens øvrige personale, som 
må sætte god tid af til at forklare 
og demonstrere de forskellige 
aspekter af behandlingsplanen. 

Ovariohysterektomi/ovarioektomi

Ovariohysterektomi/ovarioektomi	af	den	intakte	tæve	vil	forebygge	yderligere	påvirkning	af	endogent	
progesteron. 
Hvis	diabetes	mellitus	debuterer	 i	 lutealfasen	 af	 tævens	 cyklus,	 bør	ovariohysterektomi/ovarioektomi	
foretages snarest muligt for at normalisere plasmas indhold af gonadotropine hormoner, hvorved stabi-
lisering af patienten lettes. 
Hvis der er andre årsager til udviklingen af diabetes mellitus, bør tæven stabiliseres før det kirurgiske 
indgreb. Tæven bør monitoreres nøje før, under og efter det kirurgiske indgreb. 

Diæt

Mængde og sammensætning af foder bør være identisk fra dag til dag. Kommercielle diæter med lavt 
indhold	af	letomsætteligt	kulhydrat	og	højt	fiber	og/eller	proteinindhold	kan	være	en	hjælp	i	behandlin-
gen af diabetespatienten. Det er dog vigtigt, at patienten ikke mister ædelysten på grund af diæten. 

Hunde bør fodres med to hovedmåltider dagligt. Det første måltid tilbydes samtidig med insulininjektio-
nen og det andet måltid ca. 8 timer senere.

Katte fodres ad libitum, såfremt de kan administrere dette uden at blive overvægtige. Alternativt kan den 
daglige foderration deles over flere små måltider. Tidsindstillede fodringsautomater kan være en løsning 
til nogle katte.

I de fleste tilfælde vil Caninsulins virknings-
tid være tilstrækkelig til at behandle hunde 
med en injektion dagligt. 
I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at dele 
behandlingen over to gange dagligt. 

Caninsulin® Vet.’s virkningstid er generelt kor-
tere hos katte end hos hunde. Derfor vil be-
handlingsprogrammet for katte som udgangs-
punkt kræve to daglige injektioner. 

To daglige injektioner med Caninsulin® Vet. 
vil oftest resultere i en meget tilfredsstillende 
glykæmisk kontrol, som hos en væsentlig del 
af patienterne medfører en fuldstændig el-
ler delvis bedring af lidelsen, således at nogle 
katte kan trappes ud af behandlingen igen.

Farmakokinetik

Caninsulin® Vet. er en vandig injektionsvæske, suspension af 40 IE oprenset porcint insulin pr. ml. 
Porcint insulin er identisk med canint insulin men divergerer fra felint insulin på tre nøgleaminosyrer.

Caninsulin® Vet. består af 30% amorft zink insulin og 70% krystallinsk  zink insulin.  Hos hunde vil den 
amorfe fraktion nå maksimal effekt ca. 3-4 timer efter subkutan administration, og den totale effekt af 
fraktionen varer omkring 8 timer. Derefter vedligeholdes effekten af den krystallinske fraktion, der sæt-
ter langsommere ind, og når maksimal effekt efter 7-12 timer. Effekten aftager herefter og ophører 24 
timer efter administration (se figur 1).
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Figur 1
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Administration og anvendelse af Caninsulin® Vet.

Vedligeholdelsesdosis justeres herefter ved at 
øge eller mindske den daglige dosis med ca. 
10 % pr. justering vurderet ud fra de relevante 
måleresultater. 

 
For at undgå overdosering, især hos overvæg-
tige katte, beregnes dosis ud fra kattens ide-
alvægt. 

Vedligeholdelsesdosis findes ved at justere 
dosis op eller ned på grundlag af blod- eller 
uringlukosebestemmelser evt. suppleret med 
bestemmelse af serumfructosamin, albumin 
og totalprotein.

Dosisjusteringer bør være i hele enheder. 

HUND

Caninsulin® Vet. bør administreres subkutant 
1 evt. 2 gange dagligt. Der bør anvendes in-
sulinsprøjter	 til	40	 IE/ml.	Dosis	afhænger	af	
dyrets egen insulinproduktion og er derfor 
individuel. 

Startdosis bør være:
1 IE pr kg. lgv. plus en supplerende dosis af-
hængig af vægten.

Hundens vægt rundes ned til nærmeste hele 
kg, og udregnet dosis rundes ned til nærmeste 
hele enhed. 

Eksempler:

KAT

Caninsulin® Vet bør gives subkutant 2 gange 
dagligt med ca. 12 timers interval. 

Dosis afhænger af dyrets egen insulinproduk-
tion og er derfor individuel. I tilfælde med 
udtalt glukotoxicitet kan den nødvendige 
startdosis være højere end forventet og kræ-
ver naturligvis nøje monitorering, da insulin-
behovet vil falde igen efter stabilisering.
Start	dosis	:	0,25-0,5	IE/kg	lgv.	2	x	dgl.	

Basal blodglukosekoncentration før behand-
ling bruges som indikation for kattens insu-
linbehov:

Kattens vægt rundes ned til  nærmeste hele kg, og udregnet dosis rundes ned til  nærmeste hele enhed.

30 + 4 = 34 IE30 kg4 IE>20 kg

16 + 3 = 19 IE16 kg3 IE12-20 kg

10 + 2 = 12 IE10 kg2 IECa.
10 kg

6 + 1 = 7 IE6 kg1 IE<10 kg

Total start dosisVægt

EksemplerSupplerende dosis
afhængig af vægtVægt

0,5 IE/kg legemsvægt>360 mg/dl>20 mmol/L

0,25 IE/kg legemsvægt<360 mg/dl<20 mmol/L

Initial Caninsulindosis (rundet
ned til nærmeste hele enhed)

Dosis pr. injektion

Basal blod glukose koncentration
(mg/dl)

Basal blod glukose koncentration
(mmol/L)

dagsdosis administreres 
s.c. 1 evt. 2 gange dagligt
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Dosisjustering   Hypoglykæmi 

SomoGyI EFFEKT

Hvis insulindosis er lidt for høj, kan det resultere i den såkaldte Somogyi effekt eller: ”Rebound hy-
perglykæmi”.
Somogyi effekten er en betegnelse for kroppens forsøg på at modvirke en meget lav eller pludseligt fal-
dende blodglukosekoncentration.

Dette udløser en frigivelse af adrenalin og efterfølgende frigivelse af 
cortisol, glucagon og væksthormon. Disse hormoner øger blodets 
glukosekoncentration. Hvis en sådan ”rebound hyperglykæmi” finder 
sted, kan polyuri og polydipsi fejlfortolkes som en underdosering af 
insulin.

Hyperglykæmi kan i nogle tilfælde persistere flere dage efter et enkelt 
hypoglykæmisk udfald, særligt hos katte. Mistanke om  Somogyi ef-
fekt kan bekræftes ved udarbejdelse af en blodglukosekurve.

Ved behov for dosisregulering hos 
hunde bør Caninsulin dosis juste-
res med 10 % pr. regulering.
Hos katte justeres med 1 IU pr. re-
gulering.

Evaluering af en dosisjustering kan 
først ske efter ca. 3 døgn, bortset 
fra tilfælde med hypo glykæmi. 
Det vil ikke være muligt at opret-
holde en normal blodglukosekon-
centration over hele døgnet, men 
målet med behandlingen er at hol-
de blodglukosekoncentrationen i 

intervallet	mellem	5	og	15	mmol/l	(90	og	270	mg/dl)	en	væsentlig	del	af	døgnet.

En blodglukosekoncentration i dette område vil dels forebygge hypoglykæmi og resultere i bortfald af de 
fleste kliniske symptomer på diabetes mellitus, hvilket er målet med behandlingen. 

Kontrolintervallerne afhænger af ejers evne til at monitorere patienten hjemme. Nogle ejere er meget 
opmærksomme på dyrets opførsel og almenbefindende og kan selv måle blodglukose hjemme.
Hos sådanne patienter kan en del af reguleringen foregå over telefonen, mens andre ejere har brug for 
mere assistence til kontrol af monitoreringen.

Den stabile patient bør komme til kontrol på klinikken med 1-3 måneders interval, afhængig af ejerens 
kompetencer.

Hvis insulindosis er for høj i forhold til dyrets aktuelle behov, vil der opstå symptomer på hypoglykæmi. 
Denne alvorlige og potentielt fatale tilstand kan opstå i alle faser af behandlingen, også efter at stabilise-
ring af patienten er opnået. 
Hypoglykæmi kan fremprovokeres af anorexi, vomitus, øget aktivitetsniveau m.v.

De kliniske tegn på hypoglykæmi inkluderer sult, rastløs adfærd, sitren, desorientering, kramper og 
koma. Nogle patienter bliver blot meget passive og går fra foderet. 

3

Blodglukose koncentration (mmol/L)

Tid (timer)
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6
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15

18

21

24

27

30

2 4 6 8 10 12 14

Figur 2:  Somogyi effekt
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monitorering af patienten

KlINISKE SymPTomEr

Ophør eller minimering af kliniske symptomer er et af formålene med at behandle diabetes mellitus.
Det er relativt simpelt at monitorere de kliniske tegn:

•   Polyuri
•   Polydipsi
•   Polyfagi
•   Vægt

De fleste ejere har allerede lagt mærke til flere af disse symptomer hos deres hund eller kat og kan hurtigt 
lære at føre optegnelse over disse symptomer som en hjælp til monitorering af dyrets fremskridt.

UrIN

Måling af ketonstoffer og glukose i dyrets urin er både enkelt og hurtigt. Metoden er dog ikke særlig 
pålidelig ved monitorering af diabetes mellitus, da der kun ses udslag for glukose, når blodglukosekon-
centrationen vedvarende har ligget over nyrernes tærskelværdi i den aktuelle periode. 

Monitorering af glukose i urinen er derfor ikke pålidelig som eneste parameter ved justering af patien-
tens insulindosis.
Hvis der pludselig ikke ses udslag for glukose på urinsticken, kan det dog være indikation for overdose-
ring af insulin.

Det er ikke svært at måle 
blodglukose hjemme

Blodglukose kan monitoreres på 
den indlagte patient, men mange 
ejere kan, efter grundig instruk-
tion, håndtere måling af blodglu-
kose på deres hund eller kat ved 
hjælp af et håndholdt glukometer.
Det kan desuden give ejeren øget 
tryghed selv at kunne måle dyrets 
blodglukose.

Håndtering af blodglukosemålin-
ger illustreres i ejerpjecen: Et godt 
liv – med diabetes, som kan rekvi-
reres hos Intervet Danmark AS.

SErUm FrUCToSAmIN

Serum fructosamin giver, som nævnt på side 9, et billede af det gennemsnitlige blodglukoseniveau inden 
for de sidste 1-3 uger.
Måling af albumin og totalprotein i serum bør ligeledes foretages, så det kan vurderes, hvorvidt evt. 
ændringer	i	serumfructosamin	afspejler	ændringer	i	blodglukose	eller	ændringer	i	serum	albumin/total	
protein.
Hos katte vil værdierne af serumfructosaminmålingen kunne tolkes efter følgende retningslinier1:

	 Fortrinlig	kontrol:	 350	–	400	µmol/L
	 God	kontrol:	 400	–	450	µmol/L
	 Rimelig	kontrol:	 450	–	500	µmol/L
	 Dårlig	kontrol:	 >	500	µmol/L
	 Længerevarende	hypoglykæmi:	 <	300	µmol/L

BloDGlUKoSE

Den mest nøjagtige metode til vurdering af en patients respons på behandlingen er udarbejdelse af blod-
glukosekurver.
Disse kurver bør udarbejdes ved behandlingsstart, dosisjustering og i tilfælde af instabilitet eller kom-
plikationer.

Blodglukosekurver

Første blodglukosemåling foretages umiddelbart efter, at patienten er fodret og har fået sin Caninsulin-
injektion om morgenen.
Herefter måles blodets glukoseindhold hver anden time resten af dagen.
Målingerne bør fortsættes indtil næste morgen, hvis patienten behandles 1 x dgl. 
Hvis patienten medicineres 2 x dgl. fortsættes målingerne til anden injektion gives.
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Fortolkning af glukosekurver
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Stabil diabetisk hund

Insufficient medicinering: 
Caninsulin dosis øges

laveste blodglukoseværdi for lav:
Caninsulin dosis sænkes

Somogyi effekt 

OBS!
En enkelt høj blod-
glukoseværdi kan 
være udtryk for 
rebound  
hyperglykæmi og 
dermed overdosering 
af insulin.

Somogyi effekt 

OBS!
En enkelt høj blod-
glukoseværdi kan 
være udtryk for 
rebound  
hyperglykæmi og 
dermed overdosering 
af insulin.

Stabil diabetisk kat

Insufficient medicinering: 
Caninsulin dosis øges

laveste blodglukoseværdi for lav:
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Patienten er svær at regulere

INSUlINrESISTENS
I tilfælde hvor patienten ikke reagerer på 
insulinbehandlingen, bør årsagen forfølges.

mUlIGE årSAGEr VED mANGlENDE EFFEKT AF
BEHANDlING mED CANINSUlIN® VET.

Inaktiv insulin
Caninsulin® Vet. skal opbevares på køl (må IKKE fryses).
Hætteglasset med insulin skal opbevares opretstående og vendes (IKKE rystes) inden brug.

Forkert håndtering og injektionsteknik
Ejer mangler instruktion i håndtering af hætteglas, sprøjter og kanyler, eller har svært ved at aflæse 
Caninsulinmængden i sprøjten.
Ejers injektionsteknik er ikke korrekt, og Caninsulinmængden admisistreres helt eller delvist perkutant.

Utilstrækkelig mængde Caninsulin® Vet.
Patienten er underdoseret.

Udvikling af antiinsulin antistoffer
Antiinsulin antistoffer kan påvirke insulinets virkningstid eller og i ekstreme tilfælde forårsage svær 
insulinresistens1.  

Patientens tilstand kompliceres af anden lidelse
•		Hyperadrenocortisisme
•		Tæve	med	progesteronoverskud	(diøstrus)
•		Hypothyreoidisme	(hund)
•		Hyperthyreoidisme	(kat)
•		Nyre-,	lever-	eller	hjerteinsufficiens
•		Ekstrem	obesitiet	og	insulinresistens
•		Neoplasi
•		Inflammatoriske	tilstande	(f.eks.	pyometra,	endometritis,	bursitis	paranalis,	gingivitis,	cystitis,	dermatitis)

Enkelt blodglukosemåling

Udarbejdelse af blodglukosekurver er den eneste præcise og mest korrekte måde at monitorere diabetes-
patienten.
I tilfælde hvor dette ikke er praktisk muligt, kan man foretage enkelte målinger på det tidspunkt af døg-
net, hvor man kan forvente den laveste blodglukosekoncentration.

Det vil typisk være om eftermiddagen, at blodglukosekoncentrationen er lavest.
Hos hunde ca. 7 timer efter morgenmåltid og medicinering med Caninsulin og hos katte ca. 5 timer efter 
medicinering med Caninsulin.

Risiko for fejltolk-
ning af en ”rebound 
hyperglykæmi” vil 
derfor være lavere 
på dette tidspunkt 
af døgnet, med-
mindre tilstanden 
har stået på et eller 
to døgn på måle-
tidspunktet.
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Somogyi effekt som følge af overdosering med insulin

Glukosekoncentration
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Farmakokinetik: 
Caninsulin® Vet. er en vandig injektionsvæske, suspension af 40 IU oprenset porcint insulin pr. ml. Porcint insulin er identisk med canint insulin men divergerer fra felint insulin på tre 
nøgleaminosyrer.
Caninsulin® Vet. består af 30% amorft zink insulin og 70% krystallinsk  zink insulin.  Hos hunde vil den amorfe fraktion nå maksimal effekt ca. 3-4 timer efter subkutan administration, 
og den totale effekt af fraktionen varer omkring 8 timer. Derefter vedligeholdes effekten af den krystallinske fraktion, der sætter langsommere ind, og når maksimal effekt efter 7-12 timer. 
Effekten	aftager	herefter	og	ophører	24	timer	efter	administration.	Styrke	og	pakningsstørrelser:	40	IU/ml.	Hætteglas	indeholdende	10	x	2,5	ml	eller	1	x	10	ml.
Registreringsindehaver: Intervet International B.V. Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: Intervet Danmark AS. Literbuen 9. 2740 Skovlunde.

Administration og anvendelse:
Hund:	Caninsulin®	Vet.	Bør	administreres	sc.	1	evt.	2	gange	dagligt.	Der	bør	anvendes	insulinsprøjter	til	40	IU/ml.	Dosis	afhænger	af	dyrets	egen	insulinproduktion	og	er	derfor	indivi-
duel. Startdosis bør være : 1 IE pr kg lgv. plus en supplerende dosis afhængig af vægten. Hundens vægt rundes ned til  nærmeste hele kg og udregnet dosis ned til  nærmeste hele enhed. 
Vedligeholdelsesdosis justeres herefter ved at øge eller mindske den daglige dosis med ca. 10 % pr. justering, vurderet ud fra resultaterne af labaratorieundersøgelser. 
Kat:	Caninsulin®	Vet	bør	gives	sc.	2	gange	dagligt	med	ca.	12	timers	interval.	Dosis	afhænger	af	dyrets	egenproduktion	og	er	derfor	individuel.	Start	dosis	:	0,25-0,5	IU/kg	lgv.	2	x	dgl.	

Overdosering: Overdosering af insulin fremkalder kliniske symptomer på hypoglykæmi. Tegn på sult, uro, ustabile bevægelser, muskelsitren, ustabilt eller sammensunket bagparti og 
desorientering hos patienten indikerer begyndende hypoglykæmi og kræver øjeblikkelig tildeling af glukoseopløsning og foder, således at blodsukkerniveauet hæves. Ejer og dyrlæge 
bør være opmærksomme på Somogyi overswing (rebound hyperglykæmi), som er en reaktion på en overdosis af insulin, som ikke er stor nok til at fremkalde egentlig hypoglykæmi. Når 
hypoglykæmi begynder at udvikles, udløses en hormonal reaktion, som resulterer i, at der frigives glukose fra leverens glukosedepoter. Der opstår en rekyleffekt, hvor der istedet opstår 
hyperglykæmi. Dette kan også vise sig som glukosuria i en del af behandlingens 24-timers cyklus. Der er fare for, at Somogyi overswing (rebound hyperglykæmi) fejltolkes som tegn på, 
at insulindosis skal øges i stedet for nedsættes. Denne situation kan resultere i så stor overdosering, at kliniske hypoglykæmiske følgevirkninger opstår. Udl: B.
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