ХАПЧЕТА ПРОТИВ РАЗГОНВАНЕ – НИМА САМ ПОЖЕЛАХ ?
От няколко години на българският фармацевтичен пазар се продават хормонални
ветеринарно - медицински препарати на таблетки създадени за употреба при нашите
домашни любимци - кучета и котки.
Най-разпространените са ”Нонестрон“ и “Ноновулин”, съдържащи мегестрол ацетат.
Тъй като през последните години този медикамент намира широка употреба
(а по наше мнение тя е и безконтролна) от собствениците на домашни любимци и
поради оскъдното описание на страничните действия в приложените към продуктите
листовки, ние намираме за необходимо да сведем до знанието на хората, които обичат
своите четириноги приятели степента на риск, която се крие в употребата на
Нонестрон и Ноновулин.
Системната употреба на мегестрол ацетат (това е активното вещество на тези
медикаменти ) неминуемо води след себе си до някой от следните странични ефекти:
- Пиометра - хронично цистозно - гнойно възпаление на матката
- Ендометрит - възпаление на маточната лигавица
- Повишен апетит - често не се забелязва от собствениците
- Летаргия
- Преходна хипергликемия – повишаване на стойностите на кръвната захар
- Захарен диабет
- Асперматогенеза – спира образуването на сперматозоиди
- Хиперплазия ( нарастване ) на млечните жлези – и при мъжките животни
- Аденокарцинома – злокачествен тумор на млечните жлези (и при мъжките животни)
- Алопеция ( опадване на козината), себорея и кожна атрофия
- Нарушение в дейността на надбъбречните жлези
- Промени в поведението
Противопоказанията за използването на препарата са следните:
- Мегестрол ацетат е противопоказан при бременни животни или при животни със
заболявания на матката, захарен диабет или тумори на млечните жлези.
- Препоръчително е да не се използва при кучета преди първият естрален цикъл (
първо разгонване ) или при кучета с ненормално циклиране.
- Не бива да се използва за повече от две последователни третирания.
Пишем всичко това защото станичните ефекти на активното вещество са изключително
често срещани – един или няколко от тях се явяват във висок % от случаите след
неговата употреба.
За последните 2 години при нас са зачестили случаите на хронично гнойно възпаление
на матката и тумори на млечните жлези при кучета и котки. Тревога будят и
зачестилите случаи на захарен диабет (за нашата клиника те са 3 за последните 8
месеца). Лечението на захарният диабет след овладяване на острият стадий може както
при хората да премине на доживотно поддържане с инсулин. Лечението на пиометрата
и туморите на млечните жлези е хирургично и се явява животоспасяващо. В разговор
със стопаните на заболели животни в около 90% от случаите установяваме, че те на
един по-ранен или късен етап от живота им са третирали своите любимци с мегестрол
ацетат. Добавете и факта , че в САЩ мегестрол ацетатът не е лицензиран за употреба
при котки. Безконтролното предлагане на мегестрол ацетат (можете да го откриете в
почти всеки зоомагазин или магазин за храна за домашни любимци съпроводен с
единственото упътване от страна на продавачите – “ Това са хапчета против
разгонване”), както и ниската му цена го правят широко използван.
Имайки в предвид гореизложеното, ние считаме, че производителите трябва да изложат
в листовката на препарата ВСИЧКИ потенциални странични ефекти и противопоказания

за неговата употреба. Производителят трябва да знае, че добрата производствена
практика включва информиране на клиента за възможните странични ефекти на
лекарството.Това позволява лесно откриване на ранни признаци на възможни
заболявания причинени от хормоналният препарат. Считаме, че Вие, собствениците на
домашни любимци сами можете да прецените ползата и вредата от т. нар. “хапчета
против разгонване”, а ние като ветеринарни лекари Ви съветваме , когато решите да
използвате подобен препарат да се консултирате с нас , поне докато производителят
сметне за необходимо да Ви запознае с всички действия на медикамента.

