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A magyar királyi állatorvosi főiskola belorvosíani klinikai intézetéből.
(Igazgató-tanár : Dr. Marek József ny. r. tanár.)

A vér cukortartalma 
egészséges és beteg háziállatokban.

Allatorvosdoktori értekezés kivonata.
Irta : Janecskő Andor belklinikái tanársegéd.

Az utolsó évtizedekben a physiologia terén legtöbbet a normális 
és a pathologiás anyagcsere kérdésével foglalkoztak és a vizsgálatok 
különösen a szénhydrátforgalom vizsgálatára terjeszkedtek ki. A nap
jainkban is még alig tisztázott pathogenesisét a diabetes mellitusnak már 
számosán tanulmányozták. Cl. Bernardmk az a megállapítása, hogy 
a vérben normális viszonyok között függetlenül a táplálkozási’viszo
nyoktól mindig van cukor, adta azt a gondolatot, hogy a vércukor 
meghatározását a többi diagnosztikai módszerek mellett a szénhydrát
forgalom zavarainak fölismerésénél lehet alkalmazni. Ha ugyanis az 
egészséges állatok átlagos vércukortartalmától lényegesen eltérő 
értékeket találunk, úgy valószínűséggel következtethetünk a szervezet 
beteges állapotára. Nem kétséges azonban, hogy a szervezet különböző, 
a szénhydrátforgalommal össze nem függő megbetegedései szintén 
módosíthatják a vér cukortartalmát. Éppen ezért a cukortartalom 
megváltozásából biztossággal csakis akkor következtethetünk, ha a 
vércukortartalom ingadozásait a normális állapoton kívül sok különböző 
betegség eseteiben is ismerjük.

Az egészséges és a beteg állatok vércukortartalmának meghatározása 
tehát egyrészt a szorosan vett cukorbetegség megállapításánál, más
részt a különböző és a szénhydrátforgalommal össze nem függő beteg
ségek megállapításánál nyújthat segítséget.

Az állatok vércukortartalmának meghatározásával úgy a régibb, 
mint az újabb időben számosán foglalkoztak, az adatok azonban 
csekély kivétellel a diagnosztika nézőpontjából alig használhatók fel. 
Nem alkalmazhatók részben azért, mert az adatok kevés állat vér
cukortartalmának középértékét tüntetik fel, másrészt és főleg azért, 
mert a kutatók különböző módszerekkel dolgoztak.

A vérben a szőlőcukrou (dextrose) kívül egyéb redukáló anyagok 
(kreatin, kreatinin, húgysav, glycuronsav, aminosavak, diphosphor- 
glycerinsav, adrenalin, Step szerint diabetesnél acetaldehyd) is vannak, 
azok ennélfogva a reductiós módszerek eredményét zavarhatnák.



Ezeket ennélfogva a cukormeghatározás előtt eltávolítani szükséges. 
A különböző módszerek eredményei csakis akkor hasonlíthatók össze, 
ha e zavaró körülményeket egyforma mértékben küszöbölték ki. 
Ennek a követelménynek csak az újabb módszerek tesznek eleget.

Ezekre való tekintette! szükségesnek mutatkozott a különböző 
állatok vérének cukortartalmát úgy egészséges állapotukban, mint 
különböző betegségek folyamán lehetőleg sok állatra vonatkozólag 
meghatározni.

Vizsgálati eljárás.

Az ajánlott módszerek közül újabban leginkább a mikroanalytikai 
eljárások használatosak. Az idetartozó módszerek egyik csoportjában 
a cukrot colorimeter segítségével, a másik csoportban a cukor redukáló 
hatása alapján határozzuk meg. A redukción alapuló cukormeghatáro
zási módszerek szintén nagyszámúak, de leginkább a Bang- és a Shaffer- 
Hartmann-féle eljárások használatosak.

Vizsgálataimnál először a Bang-féle legújabb mikroeljárást alkal
maztam, de igen sok esetben nem tudtam egyező eredményeket elérni. 
Ez, valamint a módszernek kissé körülményes volta bírtak arra, 
hogy a továbbiakban csak a Shaffer-Hartmann-féle eljárást alkal
mazzam. A meghatározáshoz minden alkalomkor 5 ccm. vért hasz
náltam. Minden egyes vizsgálatnál 2—3 párhuzamos meghatározást 
végeztem. Az értékek közt legfeljebb a harmadik tizedesben 3—4 
eltérést kaptam, ami a körülményekhez képest megfelelő értékeket 
biztosított. Úgy a vizsgálat elején, mint annak végén, két-két vak
értéket határoztam meg.

Azokban az esetekben, ahol gyanú merült fel arra, hogy a vér 
cukortartalmának növekedését esetleg a vér besűrűsödése (bénulásos 
haemoglobinaemia, hasmenés stb.) okozhatta, tekintettel voltam a vér 
fajsúlyára is. A vér fajsúlyát pyknometer segítségével határoztam meg. 
A vizelet cukortartalmát magasabb vércukortartalom esetén a beteg 
állatoknál a Trommer-próbával, valamint a Lohnstein-féle Saccharo
meter segítségével. ellenőriztem.

Vizsgálataim végrehajtása.

A lovak normális vércukortartalmának meghatározásához szük
séges vért a klinikán meggyógyult, vagy szavatossági hibákra megvizs
gálás végett bevezetett és egészségeseknek talált állatok szolgáltatták. 
A szarvasmarhákból a vért a klinikán megfordult néhány egészséges 
szarvasmarha kivételével a gödöllői m. kir. koronauradalom giimőkór- 
mentes szarvasmarhaállományából vettem. A sertések és a juhok 
vérét a budapesti székesfővárosi közvágóhídon leölt állatokból szerez
tem. A meghatározáshoz csak a húsvizsgálati szemle megejtése után 
egészségesnek bizonyult állatok vérét dolgoztam fel. A sertések és 
a juhok a levágás előtt 10—14 órával ettek utoljára. A kutyák vérét
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részben a klinikán megfigyelés alatt tartott egészséges, részben a 
klinikán meggyógyult állatokból vettem.

A meghatározáshoz lovaknál, szarvasmarháknál és kutyáknál 
vénás vért használtam fel. A vért a vena jugularisból vettem, lehetőleg 
mindig a délelőtti órákban az etetés után 4—5 óra múlva. Az állatok 
takarmányozása egyformán történt a táplálkozás esetleges befolyásának 
elkerülése végett. Sertések és juhok vércukortartalmának meghatá
rozásához mindig kevert vért használtam ügy, ahogy az az elvérez
tetésnél kifolyt. A vér feldolgozásához legtöbbször azonnal, vagy 
1—1 Vt  óra múlva fogtam hozzá; késedelmes meghatározás esetén 
a vért jégszekrényben helyeztem el.

* ' . .
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A vércukortartalom lovakban az esetek 2‘38%-ában 0O782% és 
0-0800% közt, azok 21’43%-ában 01)800% és 00900% közt, 46’43 
százalékában 0\0900% és 04000% közt, 29’76%-ában 04000% és 
04086% között ingadozott.

Szarvasmarhákban az esetek 11 -94%-ában 0O537% és 0O600% 
közt, 62'69%-ában 0-0600% és 0O700% közt, 22’39%-ában 0-0700% 
és -6-0800% közt és 2'98%-ában 00800% és 00832% között inga
dozott a vércukor mennyisége. .

Sertésekben az esetek 36‘0%-ában 00628% és 0-0700% közt, 
44O%-ában 0-0700% és 00800% közt és 200%-ában 0-0800% és 
0O892% között ingadozott az érték.

Kutyákban az esetek 3’57%-ában 0-0739% és 0’0800% közt, 
42-86%-ában 0O800% és 0-0900% közt, 4405%-ában 0-0900% és 
04 000% közt és 04000% és 04098% között ingadozott a vércukor 
mennyisége.

Juhokban az esetek 6‘25%-ában 0-0472% és 0‘0500% között, 
50-0%-ában 0-0500% és 0:0600% közt, 37'5%-ában 00600% és 0O700% 
közt és 6-25%-ában 0-0700% és 00756% között találtam a vércukrot.

Az egészséges háziállatok között a kutyák vérének cukortartalma 
ingadozott a legtágasabb határok között. A fajta, a kor, a nem és a 
tápláltság szerint nem találtam lényeges különbségeket.

Egészséges állatok vércukortartalma.
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A vércukortartaiom napi ingadozásai.
A vércukortartalom I. Bang vizsgálatai szerint változik az állatok 

tartási viszonyai szerint is. Kívánatosnak látszott tehát megvizsgálni 
ezzel kapcsolatban azt is, hogy normális takarmányozás mellett és 
megfelelő tartási viszonyok között ingadozik-e és milyen mértékben 
a vércukortartalom a nap egyes szakaiban.

Az erre vonatkozó vizsgálatokat négy egészséges és azonos takar
mányon tartott lovon végeztem. A vérvétel a nap folyamán két- 
óránkint történt. A lovak naponta háromszor (6, 12 és 18 órakor) 
kaptak enni, egyszeri takarmányuk pedig 2 kg. zab és 2 kg. széna volt. 
Etetés után 5—-8 1. vizet ittak. A takarmányt egy órán belül ették meg. 
6, 12 és 18 órakor a vért közvetlenül az etetés előtt vettem. Ezekből 
a vizsgálatokból kiderült, hogy a vér cukortartalma a takarmány 
felvétele után valóban megváltozott, de az emelkedés korántsem 
volt akkora, hogy ebből általános következtetést lehetne vonni. 
A vércukortartalom 2—4 órával az etetés után a normális határokon 
belül csekély emelkedést mutatott (átlagban 11-8%), majd az etetés 
után 5 6 óra múlva ismét az etetés előtti értékre esett vissza.

Beteg állatok vércukortartalma.
A vérvétel hasonló módon történt, mint egészséges állatokból, 

lehetőleg azonban a kórházi betegkezelés előtt, hogy a gyógyszerek 
befolyását a vér cukortartalmára elkerüljem. A vér feldolgozásához 
és a cukortartalom meghatározásához azonnal a vérvétel után fogtam 
hozzá. A betegség tartama alatt, ahol számolni kellett azzal a lehető
séggel, hogy a betegség lefolyása közben a vércukortartalom módosul, 
a cukortartalmat 2—3 naponkint, esetleg gyakrabban is meghatároz
tam. Ha magasabb értéket találtam, vizsgálataimat a vizelet cukor- 
tartalmára is kiterjesztettem. Izzadmányok jelenléte esetén azok 
cukortartalmát szintén meghatároztam.

Gümökóros szarvasmarhák vérének cukortartalma az átlagos érték 
körül és a normális határokon belül ingadozott. Az egyes állatok 
vérének cukortartalma a megfigyelés alatt lényeges ingadozást nem 
mutatott.

Szarvasmarhákban positiv thermalis tuberculinreadio alatt, ellen
tétben más lázas állapotokkal, a vércukortartalom a hőmérséklet 
fokozatos emelkedésével egyidejűleg arányosan csökkent, majd a 
hőmérséklet sülyedésével a befecskendezés előtti érték felé emelkedett. 
A vércukortartalom a láz legmagasabb fokán vagy két órával a maxi
mális hőmérséklet előtt érte el a legalacsonyabb értéket. A csökkenés 
11*17% és 18-24% között ingadozott.

Gümökóros kutyák vércukortartalma a normális érték alsó határa 
mentén ingadozott és hosszabb megfigyelés folyamán sem változott 
lényegesen. Az egy esetben megvizsgált gümökóros hasi izzadmány 
cukortartalma 32'3%-kal volt magasabb a vér cukortartalmánál.

6



Lépjenés juhok vérének cukortartalma a legmagasabb láz idejében, 
8—16 órával az elhullás előtt, az egészséges juhok normális értékének 
legalacsonyabb határa körül, vagy az alatt volt.

Hurutos, valamint ideges szopornyica eseteiben a vér cukortartalma 
a normális határokon belül minden felismerhető rendszer nélkül 
ingadozott.

Hét veszett kutya közül hatban a vércukortartalom az elhullás előtt 
4—20 órával az átlagos normális értéknél 26‘8%—55'8%-kal volt 
magasabb. Legmagasabbnak mutatkozott egy esetben az elhullás 
előtt 4 órával, amikor a vizeletben is sikerült cukrot kimutatni. Egy 
esetben a vércukortartalom normális volt.

Tetanusos lovak vérének cukortartalma a betegség súlyosbodásával 
fokozatosan emelkedett. Legmagasabb volt a betegség tetőfokán 
(emelkedés 7'8%—26'7%), majd a betegség javulásával a normális 
érték felé esett. Egy esetben üszkös tüdőgyulladás társulása után a 
vércukortartalom rohamosan emelkedett (emelkedés 84*6%), majd 
közvetlenül az elhullás előtt csekély esést mutatott.

A szarvasmarhák száj- és körömfájásának két esetében a vércukor
tartalom az átlagos normális értéknek felelt meg. A betegség lefolyása 
alatt lényeges ingadozást nem észleltem. Egy esetben (kísérleti beteg), 
hol a vér cukortartalmát a fertőzés kezdetétől észleltem, a vércukor
tartalom a legalacsonyabb normális érték alá esett, a betegség javulá
sával a fertőzés előtti érték felé emelkedett (csökkenés 33· 1%).

A lovak fertőző kevésvérüségénél a vércukortartalom normális vo lt; 
csekély ingadozást csak a lázas állapotban észleltem (emelkedés 12*9%).

Mirigykor, petecskór, légzacskóhurut, torokgyulladás, hörgő hurut, 
hurutos, tüdőgyulladás, kruppös tüdőgyulladás és izzadmányos mell- 
hártyagyulladás eseteiben a vér cukortartalma a betegség fejlődő 
szakában és a láz emelkedésével kapcsolatban emelkedett, legmagasabb 
volt a kórkép teljes kifejlődésekor és a legmagasabb láz szakában, 
a betegség javulásával és a láz esésével ellenben egyidejűleg fokozatosan 
a normális érték felé esett. Az ingadozás hörgőhurutnál, torokgyulla
dásnál, izzadmányos mellhártyagyulladásnál 4'2%—35-6%, mirigy- 
kórnál 17'0%-—22'2%, légzacskóhurutnál 33'5%—36-7%, petecskórnál 
9’7%—16'8%, kruppös tüdőgyulladásnál 51 ‘6%—60-7% volt.

Szarvasmarhában az üszkös tüdőgyulladás egy esetében a vércukor
tartalom a legfelsőbb normális határ körül mutatott csekély inga
dozást.

Traumás szivburokgyulladásnál a vércukortartalom normális volt 
és lényeges ingadozást nem mutatott. A szívburokizzadmány cukor- 
tartalma 14-64%—45-45%-kal volt magasabb, mint a vér cukortar
talma.

Hevenyés gyomorkitágulás, hevenyés gyomorhurut, az előgyomrok 
renyhesége, idegen tárgy okozta emésztési zavarok és idősült hashártya- 
gyulladás eseteiben a vércukortartalom a normális határok között 
ingadozott és a megfigyelés folyamán lényegesen nem változott.
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Kutyák vérömléses bélgyulladása egy esetében a vércukortartalom 
az átlagos normális értéknél 31‘9%-kal volt alacsonyabb.

Egy ló álháityás bélgyulladása esetében a vércukortartalom az 
átlagosnál valamivel magasabb volt, csekély ingadozást (23-8%) csak 
a normális határokon belül mutatott.

Bélfodri tályog két esetében a vércukortartalom normális volt és· 
lényegesen nem ingadozott.

Három bélsárpangásos ló közül kettőben a vér cukortartalma a 
rendesnél magasabb v o lt; az egyikben az átlagos értéknél 40'3%-kal, 
a másikban 28'2%-kal. A kóros állapot megszűntével a normális értékre 
csökkent. A harmadik esetben normális volt.

Vékonybélcsavarodás öt esete közül a vércukortartalom egyszer 
normális, négyszer a normális fölött, az átlagos normális értéknél 
12’8% 60O%-kaI magasabb volt és a betegség súlyosbodásával 
fokozatosan emelkedett. Az ilyenkor talált hasi izzadmányban 
3‘1% 94’6%-kal volt több a cukor. A vér fajsúlya normális, vagy 
annál csak kissé magasabb volt (1059—1063).

Bélférgesség, mételykór, genyes rpéhgyulladás, szemecskés hüvelyhurut, 
idősült tőgygyulladás, tőgygümőkór, idősült streptococcusos tőgygyulladás 
és tejkövesség eseteiben a vér cukortartalma normális volt és a meg
figyelés folyamán nem ingadozott lényegesen.

Fertőző genyes vese- és vesemedencegvulladásnál a vércukortartalom 
az átlagos normális értéknél 39'8%-kal volt magasabb.

Két cukorbeteg kutya közül az egyikben a vércukortartalom 0720% 
(Bang-féle eljárás), az egészséges kutyák átlagos vércukortartalmánál 
688’6%-kal magasabb volt, az elhullás napján pedig 0’802%-ra emel
kedett, 778-4%-kal a rendes átlagos érték fölé. A második esetben a 
vércukortartalom az elhullás előtt 5 órával 0p631%, az átlagos normális 
értéknél 591'12%-kal volt magasabb. A vizelet cukortartalma az első 
esetben 8-2%, a második esetben 3p4% volt.

Diabetes mellitus renalisnál az észlelt esetben a vér cukortartalma 
normális volt, a vizeletben ellenben 0'425% szőlőcukrot találtam.

Kutya lymphás fehérvérűsége egy esetében a vércukortartalom a 
normális érték fölött, az átlagos normális értéknél 24'3%-kal maga
sabb volt. ' s

Hasvtzkóros kutya vérének cukortartalma normális, a transsudatum 
cukortartalma a vér cukortartalmánál 21-2%-kal magasabb volt.

Lovak bénulásos vérfestékvizelésének mind az öt esetében a vér 
cukortartalma a normálisnál magasabb volt és az ingadozás értéke 
600% 85’9%-ot tett ki. Javulás esetén a normális érték felé csökkent, 
az állat súlyosbodásával kapcsolatban ellenben emelkedett. A vér 
fajsúlya 1060 és 1065 között ingadozott, a normálisnál tehát kissé 
magasabb volt.

Hevenyés és idősült jültőmirígygyulladásnál, angolkórnál, ecérnánál, 
acnenál, aktinomycosisnál, valamint a bőralatti kötőszövet phlegmones
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gyulladásánál a vércukortartalom normális volt és a betegség tartama 
alatt lényegesen nem ingadozott.

Dermatitis egy esetében a ló vérének cukortartalma az átlagos 
normális értéknél 39'3%-kal volt magasabb.

Heveny és agyvelögyulladás egy esetében (ló) a vércukortartalom 
rendes volt, az izgatottsági roham idejében azonban a normális érték 
határa fölé emelkedett, a roham előtti értéknél 14* 1 %-kal magasabbra, 
majd nyugalmi állapotban ismét a rendes értékre csökkent.

Agyvelőtályoghál (a diencephalonban), kisagyvelői atomnál, valamint 
a gerincagyvelő összenyomaiásánál a vércukortartalom normális volt 
és nem ingadozott lényegesen.

Struma eseteiben kutyákban a vércukortartalom a normális érték 
fölött, az átlagos normális értéknél 28'8%—63‘2%-kal magasabb volt, 
a vizeletben ellenbep cukrot nem találtam.

*

Vizsgálataimat a m. kir. Állatorvosi Főiskola belorvosiam klini
káján vé'geztem. Kedves kötelességemnek tartom e helyen is hálás 
köszönetét mondani az intézet igazgató-tanárának, Dr. Marek József
nek. themám kijelöléséért, valamint a nélkülözhetetlen útbaigazí
tásokért.
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Aus der med. Klinik der kgl. ung. Veterinär-Hochschule in Budapest.
(Direktor: Prof. Dr.J. Marek.)

Bl utz uckergeh alt
bei gesunden und bei kranken Haustieren.

Auszug aus der Inaugural-Dissertation 

von Andreas Janecskó, klin. Assistent.

Im Laufe der letzten Jahrzente beschäftigte man sich im Bereiche 
der Physiologie mit der Erforschung des normalen und des patholo
gischen Stoffwechsels am meisten. Insbesondere wurden derlei Unter
suchungen auf den Kohlenhydratstoffwechsel ausgedehnt.

Die Erforschung der auch derzeit noch recht unklaren Pathogenese 
der Zuckerkrankheit haben sich zahlreiche Forscher zur Aufgabe 
gestellt. Die Feststellung von Cl. Bemard, wonach das Blut unter 
normalen Verhältnissen und unabhängig von Fütterungverhältnissen 
stets Traubenzucker enthält, gab den Anstoss dazu, zur Erkennung 
einer Kohlenhydratstoffwechselstörung die Bestimmung des Blut
zuckers neben den sonstigen diagnostischen Verfahren mit zu ver
werten. Finden sich nämlich wesentliche Abweichungen von dem 
durchschnittlichen Normalwert für den Blutzucker, so kann man 
daraus mit Warscheinlichkeit auf einen krankhaften Zustand schliessen. 
Da aber auch andere, mit dem Kohlenhydratstoffwechsel nicht in 
Verbindung stehende Erkrankungen ändernd auf den Blutzuckergehalt 
einzuwirken vermögen, so lassen sich aus Änderungen des Blutzucker
gehaltes nur dann diagnostische Schlüsse ziehen, wenn die Schwan
kungen des Blutzuckergehaltes nicht nur unter normalen Verhältnissen, . 
sondern auch in den verschiedensten pathologischen Zuständen 
bekannt sind.

Die Bestimmung des normalen und des pathologisch veränderten 
Blutzuckergehaltes vermag demnach ebenso bei der Erkennung des 
Diabetes mellitus, wie bei der Diagnose sonstiger Krankheiten gute 
Dienste leisten.

Mit der Bestimmung des Zuckers im Blute der Tiere beschäftigten 
* sich zwar recht viele Forscher, mit geringer Ausnahme lassen sich aber 

ihre Zahlenwerte kaum diagnostisch verwerten, weil sie einerseits 
einen nur bei wenigen Tieren erhaltenen Durchschnittswert darstellen, 
und weil sie auf der anderen Seite und hauptsächlich mit verschiedenen 
Methoden erhalten worden sind. Es kommen nämlich im Blute ausser



dem Traubenzucker (Dextrose) auch andere reduzierende Stoffe vor, 
wie Kreatin, Kreatinin, Harnsäure, Glykuronsäure, Aminosäuren, 
Diphosphorglyzerinsäure, Adrenalin, nach Step ferner beim Diabetes 
Acetaldehyd, die auf das Ergebnis der auf Reduktion beruhenden 
Bestimmungsverfahren störend einzuwirken vermögen und die daher 
vor der Zuckerbestimmung aus dem Blute entfernt werden müssen. 
Die Ergebnisse der einzelnen Bestimmungsverfahren können dem
entsprechend nur dann miteinander verglichen werden, wenn der 
störende Einfluss der angeführten Stoffe in gleicher Weise ausgemerzt 
wurde. Dieser Forderung wird nur bei den neueren Bestimmungs
verfahren Rechnung getragen.

Mit Rücksicht hierauf erschien es angezeigt, den Blutzuckergehalt 
bei den verschiedenen Tiergattungen sowohl unter normalen, wie 
unter den verschiedensten pathologischen Umständen vorzunehmen 
und die Bestimmung womöglich auf recht zahlreiche Tiere dersel
ben Gattung auszudehnen.

Untersuchungsverfahren.
Von den empfohlenen Methoden finden neuerer Zeit besonders die 

mikroanalytischen Verfahren Anwendung. Bei der einen Gruppe der 
einschlägigen Methoden wird der Blutzucker kolorimetrisch, bei den 
anderen auf Grund seiner reduzierenden Fähigkeit bestimmt. Von den 
recht zahlreichen Reduktionsmethoden sind hauptsächlich die nach 
I. Bang und die nach Shaffer-Hartmann gebräuchlich.

Während meiner Untersuchungen bediente ich mich zunächst 
der neuesten-ßang-schen Mikromethode, da ich aber in sehr vielen 
Fällen jeweils abweichende Ergebnisse erhielt und die Methode auch 
sonst recht umständlich ist, so fühlte ich mich veranlasst, später die 
Methode nach Shaffer—Hartmann anzuwenden.

Zu der Bestimmung verwendete ich stets 5 ccm Blut, indem 2—3 
Parallelbestimmungen vorgenommen wurden, wobei höchstens in der 
dritten Dezimalreihe ein Unterschied von 3—4 verzeichnet wurde, 
ein Umstand, der für eine zufriedenstellende Genauigkeit der erhaltenen 
Werte spricht. Sowohl beim Beginn wie am Schluss der Untersuchung 
wurden stets auch je zwei Blindwerte bestimmt. In solchen Fälle, wo es 
mit einer Zunahme des Blutzuckergehaltes durch Bluteindickung zu 
rechnen war, wie bei Lähmungshämoglobinämie, bei Durchfall usw., 
stellte ich auch das spez. Gewicht des Blutes pyknometrisch fest. 
Bei hohem Blutzuckergehalt wurde endlich auch auf etwaige Glyko- 
surie mit Hilfe der Trommer-sehen Probe und des Saccharometers 
nach Lohnstein Rücksicht genommen.

Ausführung der Untersuchungen.
Zur Bestimmung der normalen Blutzuckermenge bei Pferden 

wurde das Blut in der Klinik geheilten oder zur Untersuchung auf 
Gewährsfehler eingestellten gesunden Pferden entnommen. Mit Aus-
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nähme einiger in die Klinik aufgenommener gesunder Rinder verschaffte 
ich mir Rinderblut aus dem tuberkulosefreien Bestände des Kronen
gutes in Gödöllő. Das Blut von Schweinen und Schafen stammte von 
Tieren, die im Schlachthof in Budapest geschlachtet und bei der 
Fleischbeschau gesund befunden worden sind. Solche Schweine und 
Schafe wurden 10—14 Stunden vor dem Abschlachten gefüttert. 
Das Hundeblut entnahm ich teils zur Beobachtung in die Klinik ein
gestellten, teils dort geheilten Tieren. Bei Pferden, Rindern und 
Hunden entnahm ich das Blut aus der Jugularvene, womöglich in den 
Vormittagsstunden, 4—5 Stunden nach der Fütterung, die sich stets 
gleichartig gestaltete, um etwaige störende Wirkungen der Ernährung 
auszuschalten. Zur Bestimmung des Blutzuckergehaltes bei Schweinen 
und Schafen wurde stets Mischblut verwendet, so wie es bei der Schlach
tung gewonnen wurde.

Die Verarbeitung der Blutprobe wurde sofort in Angriff genommen 
oder spätestens 1—1 y2 Stunden nach der Blutentnahme; im Falle 
einer verzögerten Bestimmung wurde die Blutprobe im Eisschrank 
aufbewahrt.

12

Der Blutzuckergehalt schwankte bei Pferden in 2'38% der Tiere 
zwischen 0-0782—0-800%, bei 21-43% der Tiere zwischen 0Ό800— 
0-900%, bei 46-43% zwischen 0Ό900—04000%, bei 29-76% zwischen 
0-1000—0-1086%.

Bei Rindern bewegte er sich in 11 "94% der Tiere zwischen 0Ό537— 
0'0600%, bei 62-69% zwischen 0Ό600—0O700%, bei 22-39% zwischen 
0-0700—0-0800% und bei 2-98% zwischen 0-0800—0-0832%.

Bei Schweinen waren die Werte in 36O% der Fälle zwischen 
0-0628—0-0700%, in 44-0% zwischen 0-0700—0-0800% und in 20O% 
zwischen 0-0800—0-0892%.

Bei Hunden schwankte er in 3’57% der Fälle zwischen 00739— 
00800%, in 42-86% zwischen 00800—00900%, in 4405% zwischen 
00900—04000% und in 9‘52% zwischen 04000—04098%.

Blutzuckergehalt gesunder Tiere.

N
um

m
er

Tiergattung
Anzahl 

der unter
suchten 
Tiere

Mini
maler

Maxi
maler

Durch
schnitt
licher

Beschaf
fenheit 

des Blutes
Blutzuckergehalt in Prozenten

1. Pferde _ ... S4 0-0782 04068 0-09535 Venös
2. Ripder ... ... 67 0-0537 0-0832 0-0562 Venös
3. Schweine... _ 50 0-0628 0-0892 0-07245 Mischblut
4. H u n d e___ S4 0-0739 04098 0:09137 Venös
5. Schafe ... 48 0-0472 0-0756 0-0593 Mischblut



Bei Schafen war er anzutreffen bei 6-25% der Tiere zwischen 0Ό472— 
0O500%, bei 50% zwischen 0-0500—0-0600%, bei 37-5% zwischen 
0-0600—0-0700% und bei 6-25% zwischen 0-0700—0-0756%.

Hiernach schwankte der normale Blutzuckergehalt bei Hunden 
zwischen den weitesten Grenzen.

Durch die Rasse, das Alter, das Geschlecht und den Nährzustand 
wurde der Blutzuckergehalt nicht wesentlich beeinflusst.

Tageschwankungen im Biutzuckergehalt.

Nach I. Bang soll der Blutzuckergehalt durch die jeweils ver
schiedenen Haltungsverhältnisse der Tiere beeinflusst werden. Es er
schien daher angezeigt, hiermit im Zusammenhang zu prüfen, ob auch 
bei normaler Fütterung und Haltung der Tiere der Blutzuckergehalt 
überhaupt und in welchem Grade nach den einzelnen Tageszeiten 
Schwankungen darbietet. Solche Untersuchungen wurden an vier 
gleichartig gefütterten Pferden ausgeführt, wobei die Blutentnahme 
zweistündlich vorgenommen wurde und die Tiere täglich dreimal 
(um 6,12 und 18 Uhr) je 2 kg Hafer und 2 kg Heu erhielten und nach 
der Fütterung 5—8 1. Wasser aufgenommen haben, ln den Stunden 
6, 12 und 18 entnahm ich das Blut unmittelbar vor der Futteraufnahme. 
Diese Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass der Blutzucker
gehalt nach der Futteraufnahme tatsächlich zunimmt, doch nicht in 
solchen Graden, dass daraus allgemein gültige Schlussfolgerungen 
gezogen werden könnten. Namentlich stieg der Blutzuckergehalt in der 
2.—4. Stunde nach der Fütterung durchschnittlich um 11'8%, fiel 
dann aber in der 5.—6. Stunde wieder auf den normalen Wert zurück.

Blutzuckergehalt bei kranken Tieren.

' Die Blutentnahme geschah in ähnlicher Weise wie bei gesunden 
Tieren, doch womöglich vor der Krankenbehandlung, um eine etwaige 
störende Wirkung von Arzneimitteln zu verhindern. Die Verarbeitung 
des Blutes wurde unmittelbar nach der Blutentnahme vorgenommen. 
Im Verlaufe solcher Krankheiten, wo mit einer Änderung in der Menge 
des Blutzuckers zu rechnen war, wurde die Bestimmung 2—3 täglich, 
unter Umständen auch in kürzeren Zeiträumen ausgeführt. Bei abnorm 
erhöhtem Blutzuckergehalt wurde auch der Harn auf Traubenzucker 
untersucht. Im etwa gleichzeitig vorhandenen Ex- oder Transsudaten 
wurde ebenfalls der Blutzuckergehalt bestimmt.

Bei tuberkulösen Rindern schwankte die Menge des Blutzuckers 
zwischen den normalen Grenzen und blieb auch während längere Zeit 
fortgesetzter Beobachtung nicht wesentlich verändert.

Während einer positiven thermalen Tuberkulinreaktion fiel, im Gegen
sätze zu sonstigen fieberhaften Erkrankungen, der Blutzuckergehalt 
Hand in Hand mit der Steigerung der Körpertemperatur herab, gleich
zeitig mit dem Temperaturabfall stieg er dagegen über den normalen
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Wert hinaus. Der niedrigste Wert wurde entweder im Zeitpunkte der 
maximalen Temperatursteigerung oder bis zu 2 Stunden früher erreicht 
und belief sich auf 11Ί7—18-24%.

Bei tuberkulösen Hunden bewegten sich die Blutzuckerwerte im 
Bereiche der unteren normalen Grenze und änderte sich auch bei 
länger fortgesetzten Beobachtung nicht wesentlich. Das in einem 
Falle gefundene Exsudat in der Bauchhöle enthielt um 32'3% mehr 
Traubenzucker als das gleichzeitig untersuchte Blut.

Beim Milzbrand fand sich der Blutzuckergehalt von Schafen zur 
Zeit der höchsten Temperatursteigerung, 8—16 Stunden vor dem 
Tode, an der untersten Grenze des normales Wertes oder etwas darunter.

In Fällen der katarrhalischen und nervösen Hundestaupe schwankte 
der Blutzuckergehalt innerhalb der normalen Grenzwerten ohne jede 
Gesetzmässigkeit.

Von 7 Fällen der Wutkrankheit beim Hunde fand sich der Blut
zuckergehalt bei 6 Tieren 4—20 Stunden vor dem Tode um 26-8_55‘8%
gegenüber dem normalen Durchschnittswert erhöht. Am höchsten 
zeigte er sich in einem Falle 4 Stunden vor dem Tode, wo dann gleich
zeitig auch im Harn Traubenzucker nachweisbahr war. Bei &einem 
wutkranken Hund zeigte sich der Blutzuckergehalt normal.

Bei Tetanus ging die Vermehrung des Blutzuckers Hand in Hand 
mit der Zunahme der Krankheitserscheinungen und sein Wert war 
am höchsten (um 7-8%—267% mehr) im Höhestadium der Krankheit. 
Im Falle etwaiger Besserung des Zustandes erreichte auch der Blut
zuckerwert seine normale Höhe, ln einem mit Lungenbrand kompli
zierten Falle stieg der Blutzuckerwert bis um 84'6% an, um dann 
unmittelbar vor dem Tode etwas herabzusinken.

In zwei Fällen der Maul- und Klauenseuche beim Rinde entsprach 
der Blutzuckerwert dem normalen Durchschnittswert und schwankte 
während des weiteren Verlaufes nicht wesentlich. Bei einem dritten, 
künstlich infizierten Tier wurde das Verhalten des Blutzuckerwertes 
vom Zeitpunkt der Infektion an verfolgt und dabei festgestellt, dass 
der Blutzuckergehalt während der Erkrankung unter die normale 
Grenze herabsank (um 33-1%), mit der Besserung des Zustandes 
dagegen über den vor der Infektion gefundenen Wert gestiegen war.

Bei der infektiösen Anämie der Pferde hess der Blutzucker keine 
Abweichungen von der Norm erkennen ; nur zur Zeit der Fieber
anfälle zeigte er eine bis zu 12-9% gehende Steigerung.

Bei Druse, Blutfleckenkrankheit, Luftsackkatarrh, Pharyngitis, Bron
chitis, Bronchopneumonie, kruppöser Pneumonie und Pleuritis erhöhte 
sich der Blutzirckerwert im Entwicklungsstadium der Krankheit und 
Hand in Hand mit der fieberhaften Temperatursteigerung mehr oder 
weniger an ; am höchsten zeigte er sich zur Zeit der vollen Ausbildung 
der Krankheit und des höchsten Fiebers, fiel dann aber mit der Besse
rung des Zustandes und dem Fieberabfall gegen den normalen Wert 
zurück. Dabei betrug seine Schwankung 4-2—35-6% bei Bronchitis,

14



Bronchopneumonie, Pharyngitis und Pleuritis, 17Ό—22-2% bei Druse, 
33'5—36-7% beim Luftsackkatarrh, 9'7—16*8%, bei Blutfleckenkrank
heit, 5L6—607% bei kruppöser Pneumonie.

In einem Falle von Lungenbrand beim Rind schwankte der Blut
zuckergehalt um den höchsten normalen Wert.

Bei traumatischer Perikarditis blieb der Blutzuckergehalt unver
ändert ; die Menge des Zuckers im perikarditischen Exsudat fand sich 
um 14'64—4545% grösser, als im Blute.

Bei akuter Magenerweiterung, Magenkatarrh, Atonie der Vormä
gen, traumatischer Gastritis und bei chronischer Bauchfellentzündung 
schwankte der Blutzucker zwischen normalen Grenzen. Hiergegen 
zeigte er sich um 31-9% erniedrigt bei hämorrhagischer Enteritis eines 
Hundes, des weiteren unwesentlich erhöht bei einem Pferde mit 
membranöser Darmentzündung. Im Wesen unverändert blieb er bei 
2 Pferden mit mesenterialem Abszess infolge von Druse.

Von 3 Fällen von Kotanschoppung im Darme beim Pferd zeigte sich 
der Blutzucker bei zwei Tieren um 403 und um 28-2% erhöht, fiel 
dann aber nach Behebung der Krankheit auf seinen normalen Wert 
zurück. In einem Falle blieb der Wert unverändert.

Von 5 Fällen von Dünndarmverwicklung fand sich der Blutzucker 
einmal unverändert, viermal um 12-8—600% oberhalb der normalen 
Grenze und nahm mit der Verschlechterung des Zustandes noch 
weiter zu. Die in solchen Fällen gleichzeitig gefundene seröse Aus
schwitzung in der Bauchhöle enthielt um 31—94'6% mehr Zucker 
als das Blut, dessen spez. Gewicht entweder normal oder höchstens 
wenig erhöht war (1059—1063).

Darmwurmkrankheiten, Distomatose, eiteriger Gebärmutterkatarrh, 
Vaginitis granulosa, chronische Mastitis, Eutertuberkulose, chronische 
Streptokokkenmastitis brachten keine namhafte Änderung im Blut
zuckergehalt mit sich.

Bei bakterieller Pyelonephritis fand sich der Blutzuckerwert um 
39'8% erhöht.

Von zwei Hunden mit Diabetes mellitus wurden bei einem Tier 
0-720% Blutzucker gefunden (mit der ßang-schen Methode), somit 
um 688'6% mehr, als bei gesunden Tieren. Am Tage des tödlichen 
Ausganges wurden sogar 0-802%, somit eine Steigerung um 778-4% 
ermittelt. Im zweiten Falle wurde 5 Stunden vor dem Tode 0-631% 
Blutzucker gefunden (Steigerung um 591-12%). Dabei betrug der 
Zuckergehalt des Harnes in den zwei Fällen 8-2% und 34%.

In einem Falle von Diabetes renalis blieb der Blutzuckergehalt 
unverändert, während im Harne des Tieres 0425% Traubenzucker 
nachgewiesen worden konnten.

In einem Falle lymphatischer Leukämie beim Hunde fand sich der 
Blutzuckerwert um 24-3% über dem durchschnittlichen Normalwert.

Der Blutzuckergehalt eines Hundes mit Hydrops ascites blieb unver-
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ändert, jener der Bauchhöhlenflüssigkeit zeigte sich dagegen um 21-2% 
höher.

In allen 5 Fälle nvon Lähmungshämoglobinämie beim Pferde fand 
sich der Blutzucker um 60Ό—85'9% vermehrt, fiel dann Hand in 
Hand mit der Besserung des Zustandes gegen die normale Grenze, 
während in Fällen mit Zunahme der Erscheinungen er noch weiter 
gestiegen war. Dabei belief sich das spez. Gewicht des Blutes auf 
1060—1065, war somit nur unwesentlich erhöht.

Keine namhafte Änderung wurde gefunden bei Parotitis, Rhachitis, 
Ekzem, Akne, Aktinomykose und Phlegmone, wogegen in einem Falle 
von Dermatitis sich der Blutzucker um 39-3% vermehrt zeigte.

In einem Falle akuter Encephalitis beim Pferde blieb der Blut
zuckergehalt ebenfalls unverändert, stieg aber im Erregungsstadium 
um 14’ 1%, um nach Beruhigung des Tieres wieder seinen normalen 
Wert zu erreichen. Gehirnabszess, zerebellare Ataxie, Drucklähmung des 
Rückenmarks riefen keine Änderung hervor.

In Fällen von Struma bei Hunden bewegte sich der Blutzuckerwert 
oberhalb der normalen Grenze um 28'8—63’2% ; der Harn enthielt 
dabei keinen Traubenzucker.

*
Die Untersuchungen wurden im Institut der mediz. Klinik der 

kgl. ung. Tierärztlichen Hochschule ausgeführt. Es ist mir eine 
angenehme Pflicht verbindlichsten Dank zu sagen dem Direktor des 
Institutes, Herrn Prof. Dr. J. Marek, für die Zuweisung des Themas 
und für die mir unentbehrlichen Ratschläge und Anweisungen.
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