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AIHA) pa se v opisanem obrambnem sistemu pojavi motnja, tako da zadnejo
protitelesa napadati lastne rdede krvnidke, kar lahko povzrodi hudo, Zivljenje
ogroZajodo slabokrvnost - anemijo. Kot
redeno, protitelesa skrbijo za obrambo
pred bakterijami in virusi. Pri AIHA pa
imunski sistem ne deluje normalno, tako
da "ne prepozna" lastnih rdedih krrmidk,
ima jih za tuje celice in proizvaja protitelesa, ki uniiujejo rdede krvnidke. Pri psih
z AIHA rdede krvnidke 5e vedno nastajajo v kostnem mozga, vendar imajo po izpustu v krvni obtok precej krajSo Livljenjsko dobo kot sicer, saj jih nenehno
napadajo in unidujejo nenormalna protitelesa, ki tudi kroZijo po krvi.
Vzroki za takino motnjo imunskega
sistema so sicer lahko okuZbe, rakava
obolenja, pa tudi druge bolezni, vendar v
veiini primerov vzrok ni znan. Bolezen
AIHA lahko povzrodijo tudi reakcije telesa na dolodena zdravila ali na kombinacijo zdravil. Znani so tudi primeri, ko je pri
mladiiih bolezen nastopila zaradi protiteles, ki jih je mladidek dobil od matere z
mlezivom.
Avtoimuni hemolitidni anemiji pa se
lahko pridruZi 5e ena motnja krvnih
celic, in sicer zmanjiano Stevilo krvnih
plo5dic. Krvne plo5iice so majhne celice,
ki kroZijo po krvi, njihova naloga pa je
ustvarjanje krvnih strdkov, ki zaustavijo
krvavitev kadar krvne Zile podijo ali so
prerezane. Normalno je, da vsak dan v
telesu poii precej majhnih krvnih Zilic,
kar pa krvne ploidice z ustvarjanjem
strdka hitro zamaSijo in tako prepredijo
vetje krvavitve. Preprosta modrica, ki jo

snovkov pa povzrodi rumenkasto obarvanje koZe in sluznic, kar poznamo kot zlatenico. Ostanki rczgradnje hemoglobina
se lahko zaradi zelo velike kolidine pojavijo tudi v urintL tako da je ta precej temneje obarvan, videti je kot pravi daj.
Da gre za anemijo, pa dokazuje tudi
hitrejie bitje srca. Srce namred bije precej
! hitreje kot sicer zato, da bi do tkiv spravi€ lo dim vedjo kolidino krvi. To je pravza€ ptuv poskus organizma, da bi kljub raz3i reddenemu Stevilu rdedih krvnidk tkiva
,i dimbolj oskrbel s kisikom. Zato Lival tudi
nedvomno vsi poznamo, ni nid drugega precej hitro diha, lahko tudi sope. ie pa
kot skupek poSkodovanih kvnih Lilic, u
se AIHA pridruZi zmanj5ano Stevilo krvkaterih je 5e pred tvorjenjem strdka uilo
nih ploSdic, lahko pride do krvavitev iz
nekaj krvi v tkivo in ga obarvalo. Ob
nosu, kri pa je lahko prime5ana tudi izzmanjianem Stevilu krvnih ploidic pa je trebkom. Zaradi motenj v strjevanju krvi
strjevanje krvi moteno ozfuomavsaj manj
se pri psih z AIHA lahko pogosteje pojavudinkovito. Zaradi motnje v strjevanju
ljajo modrice, pogostej5epa so tudi krvakrvi pa se anemija (slabokrvnost) le 5e vitve, ki potrebujejo vei dasa, da se zauposlabia, saj se dobrben deleZrdedih krvstavUo.
niik izgublja s krvavitvami v tkiva, lahko
Dejansko je AIHA dokaj resna bolezen
pa tudi v okolje.
in de je ne zdravimo ustrezno in pravodaPri psih z AIHA se podobno kot pri
sno/ se lahko kaj hitro konda s smrtjo.
drugih anemijah pokaZejo znaki bledice.
AIHA pa je lahko vzrok tudi za nastaTo pri psih najlaZe opazimo na neobarva- nek drugih bolezni in motenj. Srce anenih delih dlesni in na odesnih veznicah, midnega organizma namred bije precej
ki so lahko rzrazito blede, v kasnejiih sta- hitreje kot sicer, kar lahko povzrodi podijih bolezni pa lahko postanejo tudi rupu5danjesrdne miSice.
mene. Precej pogosto so psi z anemijo
Pri sumu na bolezen AIHA, mora vetetudi utrujeni, brezvoljni in otopeli, saj v
rinar najprej preveriti stopnjo slabokrvtelesu ni dovolj rdedih krvnitk, ki telesna nosti in po potrebi psu tudi dati transfutkiva oskrbujejo s kisikom. Zarcdi zmanj- zijo krvi. V nadaljevanju pa je treba Zival
zdraviti s sredstvi, ki zavirajo imunski siSane oskrbe moZganov s kisikom lahko
pride tudi do omedlevice.
stem, tako da se unidevanje krvnih celic
Ker protitelesa unidujejo rdede krvnidzmanj5a ali celo zaustavi. Zdravljenje
ke, se iz njih sproida hemoglobin, ki se lahko traja tudi ved mesecev ali celo ved
zato v vedjih koliiinah nabira v telesu. He- let. Psi, pri katerih smo bolezen AIHA
moglobin je sicer molekula, ki znotraj rde- obvladali z zdravili, lahko s svojim skrbdih knmidk prenaia kisik v tkiva. Poveda- nikom 5e vedno prebijejo marsikatero
ne kolidine hemoglobina in njegovih pre- leno urico.
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