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Boleznikoiesopri psihpogosta
Praazaprna
sepraazdaj
nadloga.
zaienjnnjihoanglaannsezlna,iepraolahkonekatere
boleznispremljajo
pseskoziaseleto.Koinebolezni
redko
nel)arne,
mnrsikate
sole
smrtno
repaimajokroniienpotek- sodolgotrajne,
njihoaeznakelnhkoIeomiplasemozdraaiti.
Iimo,nemlremlpa bolezni

pri psih
Boleznrkoin
zrokov zakoLne bolezni ie
zelo veliko. Zatoje ugotovitev vzroka in postavitev
diagnoze za veterinarja kdaj pa kdaj
pravcatiizziv.Pri mnogih vzrokih zatei.ave s koZo so bolezenski znaki enaki ali
zelo podobni, zatomora veterinar za pravilno diagnozood skrbnika dobiti precej
podatkov o poteku bolezni, pogosto pa
mora poseditudi po najsodobnejSih
preiskavah.
Najpomembnejii vzroki bolezni koZe
pri psih so bakterijske, glividne, alergidne, zajedavskeali hormonalne narave.
Manj pogosti so prirojeni, imunski, virusni in prehranski vzroki in tisti, ki jih
povzrodajostrupi. Veliko koZnih bolezni
spremljamodan srbeZ,psi se praskajo,
grizejo in llLejo, kar vse povzroda5e dodatne poikodbe koZein vnetja. Pri starej5ih psih pa so pogostetudi rakavespremembe koZe in ciste. Tokrat se bomo
omejili le na bakterijskeokuZbein alergije, katerihglavnasezonaje pred vrati.

Bakteriiske
okuibekoie
(pioderine)
Najpogostejiebakterije,ki povzrodajo
bakterijskeokuZbekoZepri psih, izvirajo
iz rodu stafilokokov. Zanje so ponavadi
znadilni srbedi, rumenkasti vnetni mehurdki na prizadetikoZi,ki je pordelain
razjedena.V kasnejSihfazahboleznipostanekoZa suho luskasta,na prizadetih
mestih izpadadlaka, pojavi se tudi neprijetenvonj.
Najpogostejeje prizadeta koZa na
trupu, pa tudi na bradi. Pri prevedrejenih
in dokatih psih z veliko koZnih gub se
vnetja pogosto pojavijo v gubah, in to
predvsem l:.a obrazu, ustnicah in ob
sramnici.
Veiina bakteriiskih bolezni koZe pri
psih se pojavi sekundarnokot posledica

praskanja in samopo5kodbkoZe zaradi
srbei.a,ki ga povzrodajodruge bolezni,
kot so zajedavci, alergije, hormonske
motnje ... Zato moramopri ponavljajotih
se bakterijskih vnetjih nujno poiskati
pravi vzrok bolezni.

Vnetje koZe: posledica bolh

Alergijske
bolezni
koie
Alergijskebolezniso pri psih dokaj pogoste.Na alergijolahko kaZejoznaki, kot
so srbeZ,izcedkiiz nosuin odes,poikodbe
koZe,kihanje, lahko pa se pokaZejotudi
prebavnemotnje (lahkotudi samote).
Alergija je preobtutljivostna reakcija
na snov ki povzroia alergijo (alergen).
Pojavi se lahko kadarkoli v Zivljenju,
njeni znaki pa se lahko pojavijopovsem
nenadoma.
NajpogostejSi
vzrok alergijpri psih je
bolSjaslina.VsakbolSjipik pri alergiinih
Zivalih povzroda hud srbeZ.Pri psih se
pojavlja tudi alergijana snoyi/ ki jih Zival
vdihava (hi5ni prah, cvetni prah, plesni...). Ta alergijase ponavadipojavi Ze
pri mladih psih. Redkejepa se pri psih
pojavlja alergijana kemikalije, ki jih vsebujejo mila, distila,pa tudi leZiSda,preproge... Tealergijeimenujemokontaktne
alergije.Ne nazadnjepa se pri psih pojavljajotudi alergijena dolodenesestavine hrane.

Najbolj znaiilen znak alergijskihbolezni koZepri psih je srbeZ.PrizadetakoZaje
lahko na videz neprizadeta,lahko pa je
pordelain vlaZna.Ce zaradipraskanjaali
gruenja pride do poikodb koZe,se lahko
pojavi 5ebakterijskovnetje (gnoj in zasuSenekraste).Alergija na bolSjoslino se
vsaj na zatetku pokaZes spremembami
koZena korenu repa in hbtu. Pri alergijah na cvetni ali hiSni prah pa se spremembe pogostejekaZejona obrazu, taikah, prsih in trebuhu. Kontaktne alergije
pa najpogostejepovzrodijospremembena
brezdladnempredelu trebuha in nablazinicah. Znaki pa so lahko tudi zelo prikriti. Kdaj pa kdaj skrbnik opazile ponavljajoie ser,netjezunanjegasluhovoda.
Tudi pri alergijahje za postavitevdiagnoze zelo pomembenskrbnikov opis bolezni. Veterinarsi pri postavitvi diagnoze
pomagatudi z znaillnimi znaki. Za diagnostikoje zelo pomembentudi pozitiven
odziv na zdravljenje,se pravi na posebno
dieto pri alergijahna hrano, na izginevanje srbeZapri odpravljanjubolh ob alergiji na bolSjoslino ... Nekateriveterinarji
se odlodajo tudi za razlidne preiskave,s
katerimi ugotavljajomoZnepovzroditelje
alergij.
Alergije sicerzdravimo,le redko pa ozdravimo. Za prepredevanje alergidnih
reakcijje de vedno najbolje,da se izogibamo stiku s snovjo,ki povzrodaalergijo.
Ce so to bolhe,jih moramodoslednoodpravljati in prepredevatinjihovo vnovidno
naselitev.Pri alergijahna hrano moramo
psu z jedilnika umakniti sestavino, ki
povzroia alergijo. To ponavadi storimo s
posebnimiveterinarskimidietami. Veterinarji priporoiajo diete tudi pri drugih
alergijah, saj z njihovo pomodjo koZi hitreje vrnemo njeno funkcijo. Za odpravo
hudegasrbeZapa lahko veterinar predpi5etudi dolodenazdravila.
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