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Clinical, morphometric indices of domestic cats and dogs suffering from diabetes mellitus depending on 

type were determined and analyzed, as well as morphometric indices in case of obesity because of diabetes 

and the indices of patients with alimentary obesity were compared. The aim of the article is the comparative 

analysis of clinical signs in domestic cats and dogs in case of diabetes of different types, as well as the com-

parison of morphometric parameters of animals with obesity resulting from diabetes with the obesity of ali-

mentary origin. Breed and age disposition of domestic cats and dogs to diabetes, depending on its type was 

determined; it was found that Persian breed cats suffer from type I diabetes more often, while not thorough-

bred cats suffer from type II diabetes. Among the reported cases of domestic dog diabetes mellitus, the pa-

thology was most often recorded in dogs of the Labrador-retriever and poodle breeds. Analyzing the age-

related dynamics of developing cat diabetes, we found that the largest number of animals with the specified 

pathology was detected in the age category of over 10 years. The next group was animals of 7-9 years old. 

Most often dog pathology on the background of obesity was recorded in animals older than 10. Concerning 

type 1 of the disease, domestic dogs aged seven years and older are susceptible to it. The main clinical signs 

of domestic dog and cat diabetes mellitus were: general weakness, suppression and worsening the coat of 

wool quality (caused by prolonged hyperglycemia and the development of intoxication due to metabolic dis-

orders), as well as hypo- and anorexia. There was a significant similarity of morphometric parameters in 

both kinds of animals at alimentary and endogenous obesity. A considerable difference of morphometric in-

dices at different types of diabetes mellitus was registered both in domestic cats and dogs. The content of 

adipose tissue in the body of cats with type 1diabetes was 3.1 times lower as compared with the animals suf-

fering from type II diabetes, and in dogs the content of adipose tissue was 2.8 times lower. The body weight 

of domestic cats also reliably differed, so in animals suffering from type II diabetes it was 3.3 more than in 

animals with type 1diabetes. The obtained research data can be used for diagnosing obesity of different gen-

esis by practicing doctors of veterinary medicine. 
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НАЯВНОСТІ ОЖИРІННЯ, ЩО ЗУМОВЛЕНО ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 
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Проведено визначення та аналіз клінічних, морфометричних показників свійських котів і собак за 
наявності цукрового діабету залежно від типу, а також порівняно морфометричні показники у разі 
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ожиріння під час цукрового діабету з показниками тварин, хворих на аліментарне ожиріння. Дослі-
дження проводили на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтава: клініки при кафедрі терапії 
імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії, «Vet Line», «Vet Comfort». 
Визначали порідну та вікову схильності до розвитку цукрового діабету у тварин компаньйонів зале-
жно від типу хвороби; встановлювали характерні клінічні ознаки для котів та собак, хворих на цук-
ровий діабет обох типів; провели морфометричні заміри та розрахунки вгодованості собак і котів, 
хворих на цукровий діабет обох типів, порівнюючи їх з результатами у свійських собак і котів за на-
явності ожиріння аліментарного ґенезу. Визначено порідну схильність свійських котів і собак до цу-
крового діабету залежно від типу. Виявлено, що на 1-тип частіше страждають коти перської по-
роди, на 2-тип – безпорідні. Із зареєстрованих випадків цукрового діабету свійських собак найчасті-
ше патологію реєстрували у тварин порід лабрадор-ретрівер та пудель. Проведено аналіз вікової 
динаміки розвитку цукрового діабету у свійського кота. З’ясовано, що найбільша кількість тварин із 
зазначеною патологією виявлена у віковій категорії понад 10 років. Наступна група за чисельністю – 

це тварини за віком 7–9 років. У собак найчастіше патологію на фоні ожиріння реєструють у тва-
рин старше десятирічного віку. Стосовно 1-го типу хвороби – схильні свійські собаки віком від семи 
років та старше. Визначено основні клінічні ознаками за наявності цукрового діабету у свійських 
собаки і кота (загальна слабкість, пригнічення та погіршення якості шерсті, а також гіпо- та ано-
рексія). Доведено високу подібність морфометричних показників тварин обох видів як за аліментар-
ного, так і за ендогенного ожиріння. Зареєстровано значну різницю морфометричних показників в 
умовах різних типів цукрового діабету як у свійських котів, так і в собак. У котів за наявності цук-
рового діабету 1-типу вміст жирової тканини в організмі нижчий у 3,1 рази порівняно з тваринами 
з 2-типом, а в собак у 2,8 рази. Достовірно відрізняється у свійських котів і маса тіла, у тварин з 2-

типом хвороби вона у 3,3 більша, ніж у тварин із 1-типом діабету.  
Ключові слова: ендокринопатія, надмірна вгодованість, інсулінорезистентність, морфометрія, 

тварини-компаньйони. 
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В статье охарактеризована породная предраспроложенность к сахарному диабету домашних 
собак и кошек.  Выявлено, что сахарным диабетом чаще страдают коты персидской породы и бес-
породные. Среди собак – лабрадор-ретривер и пудель. Болезни подвержены животные старше 7 
лет. Определены основные клинические признаки при сахарном диабете у животных обоих видов 
(общая слабость, угнетение и ухудшение качества шерсти, а также гипо- и анорексия). Утановлено 
высокое сходство морфометрических показателей у домашних кошек и собак как при алиментар-
ном, так и при эндогенном ожирении. У котов при сахарном диабете 1-типа содержание жировой 
ткани в организме ниже в 3,1 раза по сравнению с животными со 2-типом, а у собак в 2,8 раза. 
Масса тела при 2-типе болезни в 3,3 больше массы животных с 1-типом диабета.  

Ключевые слова: эндокринопатия, чрезмерная упитанность, инсулино-резистентность, морфо-
метрия, животные-компаньоны. 

 
Вступ 

Існує низка ендокринних  захворювань, таких як гіпотиреоз або цукровий діабет, що безпосеред-
ньо пов'язані з ожирінням. Проте порушення обміну речовин – досить рідкісна причина розвитку 
ожиріння в собак і, за даними деяких авторів [3, 20], трапляється менше, ніж у 5 % тварин з пробле-
мами вгодованості.  

Діабет (від грец. diabetes – «проходжу наскрізь», оскільки захворювання супроводжується вели-
ким споживанням води та швидким її виведенням з організму) – це синдром хронічної гіперглікемії, 
зумовлений абсолютною або відносною недостатністю інсуліну, що спричиняє порушення вуглевод-
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ного, ліпідного й білкового обміну [10]. Цукровий діабет є багатофакторною патологією [1, 4−6, 19]. 
Його виникнення зазвичай асоціюють з перегодовуванням та стресами. Захворюваність збільшується 
через зростання кількості таких чинників, як ожиріння та гіпокінезія, або фізична інертність. Недо-
статня фізична активність – фактор ризику розвитку цукрового діабету в самиць, але не в самців свій-
ського кота. І, навпаки, деякі автори виділяють збільшення маси тіла як фактор ризику цукрового діа-
бету в самців, але не в самиць [10]. Варто зазначити, що хоча ожиріння сприяє виникненню резистен-
тності до інсуліну, не у всіх хворих на нього котів розвивається діабет. Коли бета-клітини перебува-
ють у нормальному стані, вони здатні компенсувати негативний вплив ожиріння і резистентності до 
інсуліну за допомогою посилення секреції останнього, завдяки чому підтримується нормальний рі-
вень переносимості глюкози. Однак у разі дисфункції бета-клітин знижується переносимість глюко-
зи, що врешті-решт призводить до розвитку цукрового діабету. До нині невідомо, які чинники відпо-
відальні за зниження секреції інсуліну і прогресування діабету; до їх числа, імовірно, відносяться від-
кладення амілоїду, глюкотоксичність і ліпотоксичність [14, 20]. 

Захворювання розвивається тоді, коли β-клітини підшлункової залози втрачають здатність виділяти 
достатню кількість інсуліну (цукровий діабет 1-го типу, інсулінозалежний) або інсулін не може впливати 
на периферичні тканини (цукровий діабет 2-го типу, інсулін незалежний) [3, 7]. У свійських собак і котів 
відмінності між двома типами діабету часто стерті. Обидва типи діабету характеризуються гіпоінсуліне-
мією і, як правило, потребують інсулінотерапії і мають схильність до кетоацидозу [7, 16, 20]. 

За умови розвитку цукрового діабету у тварин-компаньйонів не виробляється в достатній кількос-
ті інсулін, який потрібен для регулювання рівня глюкози у крові, внаслідок чого його рівень значно 
підвищується. У людей частіше за все ожиріння пов'язано з цукровим діабетом другого типу, оскіль-
ки значна кількість вуглеводної їжі сприяє виснаженню запасів інсуліну [7].  

Саме тому метою роботи був порівняльний аналіз клінічних ознак у свійських котів і собак за на-
явності цукрового діабету різних типів, а також порівняння морфометричних показників тварин у 
разі ожиріння під час цукрового діабету і при ожирінні аліментарного походження. 

У завдання досліджень входило: визначити порідну та вікову схильності до розвитку цукрового 
діабету у тварин компаньйонів залежно від типу хвороби; встановити характерні клінічні ознаки для 
котів та собак, хворих на цукровий діабет обох типів; провести морфометричні розрахунки вгодова-
ності собак і котів, хворих на цукровий діабет обох типів. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження проводили на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтава: клініки при кафедрі те-

рапії імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії, «Vet Line»,  
«Vet Comfort». 

Під час проведення експерименту ми дослідили 23 свійських кота та 18 собак, у яких під час ком-
плексного обстеження [4] діагностували цукровий діабет різних типів. 1-й тип супроводжувався ка-
хексією, 2-й тип – надмірною вгодованістю та ожирінням тварин [19]. Як контрольні групи тварин 
нами були взяті 20 свійських котів та 15 свійських собак без видимих ознак патології.  

 
Результати досліджень та їх обговорення 

Під час збору анамнезу за умови клінічного дослідження свійських котів і собак з ожирінням, яке 
зумовлене цукровим діабетом, ми дослідили, що більшість тварин утримувалися на натуральному або 
змішаному раціонах. Годівля кормами, що насамперед притаманні раціону людини, спричиняє дис-
баланс фізіологічно активних речовин у годівлі тварин. Це може призвести до метаболічних пору-
шень, наприклад, розладів обміну речовин, що сприяють  розвитку та клінічним проявам деяких хво-
роб, зокрема й цукрового діабету [2, 8−11]. 

Щодо порідної схильності, то з 23-х випадків цукрового діабету у свійських котів найменшу кіль-
кість реєстрували у тварин порід сфінкс та британська. Залежно від ступеня тяжкості патології перше 
місце посіли: 1-тип – коти перської породи, 2-тип – безпорідні. З 18-ти випадків цукрового діабету 
свійських собак найчастіше патологію реєстрували у тварин порід лабрадор-ретрівер та пудель.  

Аналізуючи вікову динаміку розвитку цукрового діабету у свійського кота, ми з’ясували, що най-
більшу кількість тварин із зазначеною патологією виявлено у віковій категорії понад 10 років. Насту-
пна група за чисельністю – це тварини за віком 7‒9 років. 

Таку ж, але з меншою різницею показників, вікову схильність до цукрового діабету було встанов-
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лено й для свійських собак. Найчастіше патологію на фоні ожиріння реєструють у собак старше деся-
тирічного віку. Стосовно 1-го типу хвороби – схильні свійські собаки віком від семи років та старше, 
що збігається з результатами зарубіжних дослідників [8, 12−15]. 

Під час проведення клінічних досліджень хворих на цукровий діабет свійських котів та собак було 
встановлено як характерні, так і не характерні ознаки хвороби (табл. 1). На жаль, найчастіше до клі-
ніки ветеринарної медицини зверталися господарі з тваринами на досить тяжких стадіях патології 
(рис. 1), або діагноз був поставлений випадково у разі щорічного огляду тварин, оскільки клінічно на 
ранніх стадіях цукровий діабет слабо проявляється.  

1. Клінічні прояви цукрового діабету у свійських котів і собаки 

Клінічна ознака 
Хворі коти, n=23 Хворі собаки, n=18 

тварини % тварини % 
Пригнічення 13 56,5 8 44,4 
Тьмяність та скуйовдження шерсті 20 87,0 15 83,3 
Гіпо / анорексія 19 82,6 15 83,3 
Анемічність слизових оболонок 18 78,3 16 88,9 
Занепокоєння 10 43,5 10 55,6 
Ожиріння 12 52,2 9 50,0 
Поліурія 18 78,3 12 66,7 
Полідипсія 18 78,3 14 77,8 
Зниження маси тіла 11 47,8 9 50,0 
Блювання 6 26,1 5 27,8 

 
Характерними клінічними ознаками за наявності цукрового діабету у свійських собаки і кота бу-

ли: загальна слабкість, пригнічення та погіршення якості шерсті (зумовлені тривалою гіперглікемією 
та розвитком інтоксикації внаслідок порушення обміну речовин), а також гіпо- та анорексія. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд свійського собаки за ЦД 1-го типу (кахексія): порода –  

лабрадор-ретрівер, вік – 9 років 

 
Блідість видимих слизових оболонок у більшості свійських котів (78,3 %) та ще найбільше в собак 

(88,9 %) за наявності цукрового діабету свідчить про розвиток анемічного синдрому.  
Аналізуючи отримані дані, можна виявити, що 43,5 % свійських котів  та 55,6 % собак були знач-

но занепокоєні. 
Поліурію з глюкозурією та полідипсією спостерігали у більшості дослідних котів (78,3 %) та в бі-

льшості собак (66,7 та 77,8 % відповідно), що свідчить про залучення в патологічний процес нирок, а 
саме – про порушення ниркового порогу для глюкози, що спричиняє осмотичний діурез [16, 18]. 

Наявність періодичного блювання за цукрового діабету (у котів ‒ 26,1 %, у собак – 27,8 %) є ре-
зультатом розвитку синдрому інтоксикації, що є одним з характерних клінічних проявів цієї патології 
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на пізніх стадіях [17, 20]. 
У хворих свійських котів (52,2 %) та половини собак з цукровим діабетом 2-типу було встановле-

но наявність надмірної маси тіла. У решти тварин, навпаки, відмічали зниження маси тіла, часто сху-
днення наближалося до стану кахексії.  

Для подальших досліджень на основі результатів клінічної картини ми розділили хворих тварин 
на дві групи залежно від тяжкості.  

Під час проведення морфометричних розрахунків (табл. 2) у період дослідження свійських котів 
за наявності ожиріння внаслідок цукрового діабету 2-типу ми встановили значне збільшення маси 
тіла тварин (у 2,1 рази). Вміст жирової тканини в організмі свійського кота був більший у 1,7 рази 
порівняно з показником контрольної групи. Відповідно (за бальною системою оцінювання вгодова-
ності) ці тварини набрали найвищу кількість балів. Саме тварини цієї групи за показниками вгодова-
ності були майже ідентичними до показників у тварин з аліментарним ожирінням. 

2. Критерії оцінювання маси тіла у свійських котів, хворих на цукровий діабет  
1-го та 2-го типів та за аліментарного ожиріння, М±m 

Критерій  
оцінювання 

Клінічно здорові 
коти (n=20) 

Коти з аліментарним 
ожирінням (n=45) 

Цукровий діабет, 
1 тип, n=11 

Цукровий діабет, 
2 тип, n=12 

Маса тіла, кг 3,4±0,10 6,6±0,14 
2,8±0,08 

* 
7,11±0,33 

*** 

Вміст жирової ткани-
ни в організмі, % 

28,8±0,9 49,3±1,04 
15,7±0,83 

*** 
48,4±1,85 

*** 

Бальна система оці-
нювання 

3,2±0,09 4,8±0,14 
1,5±0,16 

*** 
5,0±0,00 

*** 
Примітки: * – р≤0,05; *** – р≤0,001 порівняно з клінічно здоровими котами. 
 

У свійських котів з 1-типом цукрового діабету, навпаки, реєстрували зниження маси тіла 
(2,8±0,08 кг) та ступеню вгодованості (1,5±0,16 бали). Характерним було зниження відсотку жирової 
тканини в організмі тварин у понад 1,8 рази. 

Подібні зміни реєстрували і в дослідних групах тварин іншого виду. В таблиці 3 представлені дані 
дослідження собак, хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів. У таблиці наведені критерії оціню-
вання вгодованості собак, без наведення показників маси тіла, оскільки у групу увійшли тварини різ-
них порід та розмірів. 

3. Критерії оцінювання надлишкової маси тіла у свійських собак,  
хворих на цукровий діабет, М±m 

Критерій оцінювання 
Клінічно здоро-
ві собаки (n=15) 

Собаки з аліментар-
ним ожирінням 

(n=30) 

Цукровий діабет, 
1 тип (n=9) 

Цукровий діабет,  
2 тип (n=9) 

Вміст жирової тканини в 
організмі, % 

26,8±0,38 41,7±0,75 
16,6±0,84 

*** 
46,4±1,45 

*** 
Бальна система оціню-
вання 

2,9±0,063 4,9±0,06 
1,6±0,18 

** 
4,8±0,15 

*** 
Примітки: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з клінічно здоровими собаками. 

 
Порівнюючи вміст жирової тканини в організмі свійського собаки за наявності цукрового діабету 

1 типу із клінічно здоровими тваринами, можна встановити її різку недостачу. Показники свідчать 
про досить сильне схуднення, часом на межі із кахексією у тварин дослідної групи, що підтверджу-
ється візуальною діагностикою, а саме низьким середнім балом оцінки вгодованості (в середньому 
1,6±0,18 бали).  

Оцінюючи вгодованість собак, хворих на цукровий діабет 2 типу, з’ясовано, що вміст жирової 
тканини в організмі порівняно із клінічно здоровими тваринами зріс у 1,7 рази, бальна характеристи-
ка вгодованості змінювалася до неї прямопроційно.  

Отже, отримані нами дані доводять чітку диференціацію типів цукрового діабету та різницю їх клінічно-
го перебігу. Важливим є клінічна подібність аліментарного ожиріння та ожиріння внаслідок 2-го типу цук-
рового діабету як для свійських котів, так і собак, що узгоджується з даними науковців [5, 7, 20]. 
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Висновки 

Отже, потрібно відмітити значну різницю показників у різних типах цукрового діабету як у свій-
ських котів, так і в собак. У котів за наявності цукрового діабету 1-типу вміст жирової тканини в ор-
ганізмі нижчий у 3,1 рази порівняно з тваринами з 2-типом, а в собак у 2,8 рази. Достовірно відрізня-
ється у свійських котів і маса тіла, у тварин з 2-типом хвороби вона у 3,3 рази більша, ніж у тварин з 
1-типом діабету. Також важливим є висока подібність морфометричних показників тварин обох видів 
як за наявності аліментарного, так і за ендогенного ожиріння. 

Перспективи подальших досліджень. Хоча виявлено певну порідну та вікову відмінності за наяв-
ності різних типів цукрового діабету, а також відмінності клінічної картини у разі ожиріння різної 
етології, важливим є подальші дослідження проявів останньої патології за умови іншого ґенезу. Оскі-
льки для диференціальної діагностики ожиріння, аліментарного та ендокринного походження, ре-
зультатів клінічних досліджень недостатньо, необхідним є подальші дослідження функціонального 
стану внутрішніх органів та систем. 
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