
  A xilit, vagy nyírfacukor jól ismert édesítőszer. 
Neve arra utal, hogy nyírfából vonták ki először, 
de manapság ezt már kukoricarostból teszik. A 
xilit kémiailag nagyon hasonlít a szőlőcukorhoz 
(glükóz), de vele ellentétben nem emeli meg a 
vércukorszintet, így diétás ételek készítésére 
alkalmas, sőt cukorbetegek is fogyaszthatják.

  Tehát a xilit nekünk, embereknek egészséges 
élelmiszer, de mi a helyzet a kutyákkal? A 
kutyák számára a xilit mérgező! Annyira, hogy 
egészen kis adag is kedvencünk halálát 
okozhatja.

  A xilit kutyákban nagyon erős inzulin választ 
vált ki, melynek hatására a vércukor szint 
drasztikusan és gyorsan csökken, így 
hipoglikémia alakul ki. A vérből a szőlőcukor az 
izmokba és a zsírba megy, aminek 
következtében az agy nem jut elegendő 
cukorhoz. Az agy idegsejtjei pedig nagyon 
érzékenyek a cukorhiányra, így a hipoglikémia 
idegrendszeri tüneteket eredményez, melyek a 
xilit elfogyasztása után fél-egy órán belül 
jelentkeznek a kutyán.

  A xilit-mérgezés első jelei a bágyadtság, 
hányás, hasmenés lehetnek, majd valamivel 
később megjelennek a már említett 
idegrendszeri tünetek, így a tántorgás, remegés, 
végül kóma, majd halál. Sajnos a nyírfacukornak 
májkárosító hatása is van, ezért ha a heveny 
tüneteket és a krízishelyzetet sikerül is 
orvosolni, még mindig fennáll a veszélye a 
májkárosodásnak. Ez utóbbi sárgaságot és 
véralvadási rendellenességeket okozhat.

 Kistestű kutyáknak egy teáskanálnyi, 
nagytestűeknek egy evőkanálnyi nyírfacukor is 
végzetes hatású lehet. Kedvenceink azonban 
többnyire nem a tiszta xilithez jutnak hozzá, 
sokkal inkább a nyírfacukorral édesített 
süteményeket, rágógumikat fogyasztják el.

  Tehát ha azt gyanítjuk, hogy a kutyánk xilites 
ételt ehetett, akkor habozás nélkül vigyük 
állatorvoshoz, mert minél hamarabb kezdik meg 
a kezelést, annál nagyobb az esély a kutya 
életének megmentésére. Amennyiben kutyánk a 
fent említett tünetek valamelyikét produkálja, 
akkor végképp nincs idő a késlekedésre. Mielőtt 
elindulunk az orvoshoz meg lehet próbálni 
cukrot, vagy mézet adni kedvencünknek, de ha 
nem hajlandó megenni, akkor ne erőltessük! 

  Ha a kutya időben eljut állatorvoshoz, akkor 
glükózos infúzióval az idegrendszeri tünetek 
kezelhetőek, és az állat élete megmenthető. Ha 
a xilit felvétele egy-másfél órán belül történt, 
akkor hánytatással is lehet próbálkozni, hiszen 
így a még fel nem szívódott méreg kiüríthető a 
szervezetből. A későbbiekben érdemes kutyánk 
májának állapotát ellenőrizni, és amennyiben 
szükséges, májvédő terápiát alkalmazni.

  Összefoglalva, mindig kényesen ügyeljünk 
arra, hogy kedvencünk ne juthasson hozzá 
nyírfacukorhoz, illetve xilittel édesített ételekhez. 
A legfontosabb pedig az, hogy ha gyanítjuk hogy 
kutyánk xilitet evett, azonnal vigyük el 
állatorvoshoz!
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