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NamiSljena
brejostpri psioah
ake spremembe se pojavijo
pribliZno Sest do dvanajst
tednov po gonitvi in lahko
trajajo kar nekaj tednov. NamiSljeno brejost je teZko napovedati, ali se bo pojavila
ali ne, saj se lahko zgodi celo potem, ko smo psico (neuspe5no) parili s samcem. '!
Dejstvo pa je, da se pri psicah nami5ljena fi
brejost rada ponovi.
.a
Znaki namiSljene brejosti lahko pote- j
kajo dokaj neopazno, ni pa to vedno 9
nujno. NamiSljena brejost se ponavadi tr
zadne kazati pribliZno pet tednov po go- nepravilnostmi na jajtnikih, deprav se
nitvi z otedenimi mlednimi Llezam| Ta lahko nami5ljena brejost pojavi tudi pri
znakpa je zavajajot 5e zlasti za tiste skrb- steriliziranih psicah. Vemo pa, da je v nanike, ki so psico parili in so prepridani,
miSljeno brejost vpletena kombinacija
da se je Lival zaiela pripravljati na leglo. hormonov, denimo estrogena, hormonov
Kmalu pa opazijo, da se psici trebuh ne nadledvidne Lleze in hormona prolaktin
poveduje skladno s pridakovanji. Nekate- iz hipofize, ki vpliva na proizvodnjo
re psice so lahko med namiSljeno brejost- mleka v mlednih Llezah. Precej strokovjo tudi precej nemirne in razdraLljive, njakov se nagiba k domnevi, da je glavni
druge spet postanejo celo napadalne, kar
povzroditelj namiSljene brejosti prav proje posledica hormonskega neravnovesja, laktin. Ni pa 5e dokazano, zakaj se to dodeprav so v tako vedenje nedvomno
gaja.
vkljudeni tudi drugi dejavniki.
Na sredo se vedina primerov nami5ljePsica z nami5ljeno brejostjo se torej ne brejosti umiri Ze po treh tednih, ne da
vede, kot da bi bila breja, pojavijo se tudi
bi bilo potrebno kakrSnokoli zdravljenje.
vsi hormoni, ki spremljajo brejost, le mla- NamiSljena brejost za psico ni Skodljiva,
pojav pa mine sam po sebi. Pri manjSem
didkov ni. Med namiSljeno brejostjo
psica prena5a naokoli igradke, blazine in
Stevilu psic pa so fiziolo5ki udinki matecelo dela gnezdo za leglo. Ko pride das, rinskega vedenja tako modni, da so psice
ko bi sicer morala imeti porod, to je pribpsihiino precej prizadete. ,Stalno iSiejo
liLno 63 dni po "oplodit-rrT", zadne izlodati
mladiie, ki jih ni, tei,ave pa jim delajo
mleko. Nekateire psice so v tem stanju
tudi povedane in napolnjene mledne Zlepsihiino prizadete, ker ne najdejo svojih ze, kar lahko povzrodi vnetje (mastitis),
mladidev saj fiziolo5ko dutijo, da bi mo- kar pa je lahko dokaj nevarno.
rale dojiti.
Psici lahko zaradi polnih rnlednih Zlez
Natanini hormonski mehanizrni, ki
nekoliko ublaZimo pritisk s toplimi obsproZijo pojav namiSljene brejosti, niso kladki, ki jih lahko tudi z mreZico pritrdiznani. Res pa je, da je to povezano s hormo na mledne Zleze. Pomembno je vedemonskim nera'rnovesjem, lahko pa tudi z ti, da je prav dotikanje Llez tisto, kar

spodbuja proizvodnjo mleka, zato se jih
pri nami5ljeni brejosti preprosto ne dotikamo. Ce se psica liZe po Llezah, ji to prepredimo z owatnikom.
Pri manj5em Stevilu psic pa je treba
namiSljeno brejost zdraviti zlasti tedaj,
ko Zival izloda mleko. Ce z obkladki
nismo dosegli udinka, je treba posedi po
nekoliko bolj "agresivnih" metodah za
zaustavitev nastajanja mleka. Veterinar
se lahko odlodi, da bo uporabil pripravke,
ki pospe5ujejo odvajanje vode iz organizma. Blaga dehidracija, ki bo pri tem nastala, bo zaustavila nastajanje mleka. Nekateri skrbniki zato kar sami zmanj5ajo
psici kolidino pitne vode, a je lahko tako
podetje nevarno/ saj lahko pride do sploSnedehidraciie.
ie tudi prej naStete metode ne delujejo dovolj uiinkovito, se lahko veterinar
odlodi, da bo uporabil hormone in na ta
natin upoiasnil ali zaustavil proizvodnjo
mleka. Uporaba teh zdravil pa zahteva
strog nadzor nad psico, saj lahko pride
do zapletov.
Sterilizacija med nami5ljeno brejostjo
ni ravno v pomoi pri odpravljanju teL,av,
saj se ne zmanjia kolidina hormona prolaktina, ki nastaja v hipofizi. Ptavzaprav
se lahko namiSljena brejost v tem primeru celo podaljSa. Zato ponavadi s sterilizacijo podakamo tako dolgo, da mine namiSljena brejost. S sterilizacijo pa v vedini
primerov prepredimo namiSljeno brejost.
In kaj nami5ljene brejosti pomenijo za
skrbnika, ki Zeli s svojo psico vzrejati? Ni
razloga, zakaj tega ne bi podeli, vendar
naj povemo, da imajo te psice ponavadi
manjSa legla, mimo tega pa je tudi vedja
verjetnost, da dobijo gnojno vnetje maternice.
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