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bolezen
Onshingova
ushingova bolezen (to stanje imenujemo tudi hiperadrenokorticizem) je pravzaprav stanje, ki se pojavlja pri psih v srednjih letih in tudi pri starej5ih. Ponavadi se
pojavi v starosti od Sestegapa vse do Sestnajstega leta. Bolezni sta enakovredno
podwiena oba spola, se pa pogosteje po- 6
javlja pri doloienih pasmah, kot so kodri, zo
6
jazbed.a{i, nemSki bokserji in nem5ki ov- u)
darji. Pri maikah se pojavlja bolezen red- d
6
keje in v vedini primerov hkrati s sladkor- L
no boleznijo. Mi pa se bomo tokrat omeji- znakom pa si marsikateri skrbnik razlali le na bolezen pri psih.
ga, da je s psom vse v redu in da gre le za
Posledica kronidno povedane koncen- odliden tek.
tracije glukokortikoidov v krvi pri psih
Enako pogost znak Cushingove bolezpovzroia razliine kombinacije bolezen- ni je tudi poveianje obsega trebuha. Ta
skih znakov in poikodb. Bolezen napre- znak se pojavi zaradi razraSdanja
duje poiasi in tudi znaki se kaZejo posto- maidobnega tkiva v trebuhu in oslabitve
poma, zato marsikateri skrbnik bolezen- miSic trebuSnestene.
ske spremembe pripisuje procesu staraMed zelo pogoste znake bolezni sodita
nja. Pri nekaterih psih se pojavlja le eden tudi obojestransko in simetridno izgobod klinidnih znakov, pri vedini pa ved.
ljanje dlake in tanjianje koZe. OcenjujeEden najpogostejSih bolezenskih zna- jo, da ima ta dva znaka od petdeset do
kov je povedana koliiina popite vode, po- devetdeset odstotkov prizadetih psov.
sledica tega pa je povedano izloianje
Prav izgubljanje dlake pa je najpogostej5i
urina. Prizadeti psi popijejo od dvakrat razlog, da skrbniki svojega psa pripeljejo
do desetkrat ved vode, kot je normalno,
na pregled k veterinarju. Pes zadne dlako
in je seveda tolikokrat vei tudi izlodijo z najprej izgubljati na bolj izpostavljenih
urinom. Poprej sobno disti psi zadnejo mestih, kot sta komolca, nato pa se izpaurinirati po hi5i, saj se jim zaradi veliko
danie dlake raziiri na boke in trebuh. Izpopite vode mehur zelo hitro polni. Ta padanje dlake lahko napreduje do tolikznak je znaiilen za petinosemdeset od- Sne mere, da ostane dlaka Ie 5e na glavi
in nogah. Ce psu z roko nagubamo koZo,
stotkov primerov.
Eden pogostejSih znakov bolezni je Iahko ugotovimo, da se je precej stanjiatudi povedanjeteka, opazimo ga pri prib- la. Krvne Zilice postanejo precej bolj
liZno osemdesetih odstotkih primerov. krhke, zato pogosto opazimo podplutbe.
Psi lahko zainejo hrano "krast|", "vdira- Na takSni koZi so pogostej5e poikodbe,
jo" v koSe za smeti, stalno prosjadijo in
celjenjepa je poiasnejSe.
postanejo zelo zaSditniSkido svoje posoPoleg prej na5tetih najpogostejSihznade s hrano. Kljub drugim bolezenskim
kov se lahko pojavi 5e sopede dihanje,

ponavljajoie se okuZbe sedil, zmanjSana
plodnost in oslabelostmi5ic.
Zakaj pride do povedanje koncentraciie nadledvidnih hormonov (glukortikoidov) v organizmu in zato do Cushingove
bolezni? Povedano nastajanje glukokortikoidovje lahko posledica teLavv nadledviini Llezi, denimo zaradi raka Zleznih
celic. Po drugi strani pa lahko nadledvidna Lleza izloia ved hormonov zaradi delovanja drugega hormona, ki spodbuja izlodanje glukokortikoidov iz nadledviine
Lleze. Do Cushingove bolezni pa lahko
pride tudi zaradi visokih doz glukokortikoidov ki jih predpi5e veterinar kot del
zdravljenja desadrugega. Za to obliko bolezni je znadilno, da znaki bolezni izgpnejo, ko prekinemo zdravljenje s glukokortikoidi.
Postavitev diagnoze ponavadi ni preprosta, saj so v mnogih primerih bolezenski znaki precej raznovrstni, pes pa lahko
kaZe le blago obliko enega od znakov ali
pa so znaki kombinirani. Zato je treba za
postavitev diagnoze opraviti natantne laboratorijske preiskave, veterinar pa lahko
opravi tudi katerega od posebnih testov.
Tudi natini zdravljenja so razliini in
odvisni od vzroka. Zdravljenje je lahko
kirur5ko (odstranitev rakave nadledviine
Lleze),lahko pa z zdravlli. Cilj zdravljenja
je, da raven hormonov nadledvidne Zleze
spravimo dimbolj na normalo. Na sredo
je pri pogostejii obliki Cushingove bolezni zdravljenje ponavadi uspeino. Nekateri znaki bolezni izginejo dokaj hitro,
drugi pa bolj postopoma. Tek in kolidina
popite vode se vrneta na normalno raven
Ze po nekaj tednih, medtem ko se stanje
dlake ali koZuha lahko izboli5uje kar vei
mesecev.
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