Izcndek
Lzprepuoij
je koia,ki obdala
Prepucij
zunanjidelmoikega
spolnega
uda,kijo imenujemo
tudiposcalo.
Zaizcedek
paimamo
ki kapljaalisecediizprepucija,
Izcedek
asaknenormalen
izloiek,
iz
prepucijn
nalpogosteje
spremlja
lizanje
prepucija
in penisa.
zcedek iz prepucija je
lahko zelo moteda tei.ava.
Pa ne zgolj za psa, ampak
tudi za skrbnika. Kapljice neprijetnega
videza iz pasjega spolovila skrbnika 5e
zlasti motijo, ie Livi kuZa v hi5i.
Ce govorimo o izcedku izprepaclja, je
prav, da povemo/ da ga najpogosteje sestavljajo kri, urin in gnoj. Zdrav pes naj
ne bi imel nobenega izcedka izprepuclja,
povsem normalno pa je, de se na tem predelu nabere manjia koliiina tako imenovane smegme. Smegma je izraz za skuti
podobno belo-rumenkasto snov, ki se nabira pod prepucijem in jo izlodajo Lleze
lojnice. ManjSa kolidina smegme okoli
odprtine prepucija torej ne pomeni, da je
s psom kaj narobe.
Za izcedek iz prepucija je lahko precej vzrokov. Med prvimi moZnimi lahko
omenimo motnje, ki nastajajo lokalno, se
pravi v prepuciju. To so lahko podkodbe,
rak, tujki in seveda vnetja prepucija ali
penisa. Izcedek pa lahko povzroiajo tudi
druga bolezenska stanja: poSkodbev sednici, v seinem mehurju ali prostati. Ne
smemo pozablti niti na sistemske motnje
pri strjevanju krvi ali preprosto na nezmoZnost zadri,evanja urina (inkontinenca). Vsekakor pa je izcedek iz prepucija
lahko znak precej blagih teZav, lahko pa
tudi hudih, kot je, denimo, motnja v strjevanju krvi.
Izcedek iz prepucija je pri samcih
dokaj pogost pojav. Pojavlja se zlasti pri
samcih, ki niso kastrirani. Ni pa izcedek
vedno nedolZna stvar, kar sledi Ze iz seznama moZnih vzrokov.
V nadaljevanju pa se bomo posvetili
predvsem vnetju prepucija in penisa, kar
strokovno imenujemo balanopostitis. Tudi
vzrokov za vnetje prepucija in penisa je

lahko ved:
O poikodbe,
O bakterijske okuZbe,
O rakava obolenja in
O zoZenostodprtine prepucija.
Zoi.enost odprtine prepucij a pomeni,
da prek njega ne more zlesti glavica peni-

sa (fimoza). Tudi to stanje se najpogosteje pojavlja pri nekastriranih samcih.
Balanopostitis se lahko pojavi pri samcih ne glede na starost, pa tudi pri mladidih, najpogosteje pa pri starejiih samcih.
Za balanopostitis je znaiilen rumen do
rumeno-zelenkast gnojen izcedek, ki ga
skrbnik opazi na konici penisa ali na odprtini prepucija. Izcedek je kdaj pa kdaj
teLko opazitl_saj ga lahko pes odstranjuje
z lizanjem. Ce je izcedek obilen, lahko
zlepi okoli5ko dlako, puiia sledove na IeZiSiu ... V nekaterih primeiih se gnoju
lahko pridruZi kri. Zarcdi vnetja lahko
prepucij tudi otede. Zelo oditni kliniini
znak je prekomerno lizanje predela penisa in slabo poiutje. Psi lahko tudi izgubijo zanimanje za parjenje, ob hujii okuZbi
pa so lahko celo otopeli, brez apetita in
imaj o poviSano telesno temperaturo.
Za postavitev diagnoze in seveda za

ugotovitev morebitnega vzroka moramo
s psom k veterinarju, ki pregleda prepucij in penis. Veterinar bo pri pregledu
iskal sledove morebitnih poikodb, tujkov
ali rakavih sprememb. Pri takini temeljiti
preiskavi je treba dati psu tudi pomirjevalo ali pa celo sploSnoanestezijo,5e zlasti, ie psa moino boli.
Ce veterinar sumi, da so morebitni
vzrok za izcedek iz prepucija teZave s
sednim mehurjem, prostato ali kje drugje
v telesu, se lahko odlodi t:u.diza laboratorijsko preiskavo krvi ali urina.
Zdravljenje blagih teZav obsega higieno prepucija in penisa, psu pa je treba
tudi preprediti, da bi si oblizoval prizadeto mesto in s tem povzrodil dodatne poSkodbe. V resnejiih ali dlje dasapotekajodih primerih, pa veterinar po moZnosti
odkrije vzrok in ga seveda odpravi. V primerih bakterijskih okuZb oziroma pri
moZnosti, da se pojavijo, pa je na mestu
zdravljenje z antibiotiki. Seveda se zdravljenju lahko pridruZi tudi redno izpiranje
prepucija z razkuLilno raztopino in lokalno nanaSanje antibiotidnih mazil. Veterinar lahko svetuje tudi kastracijo psa.
Vsekakor je za uspeSno zdravljenje
zelo pomembno dosledno upoStevanje
veterinarjevih navodil. Zdravljenje je
treba nadaljevati vse do konca. Zdravljenju navkljub pa vnoviini pojavi vnetja
prepucija in penisa niso redki, 5e zlasti
tedaj, ko veterinarju ni uspelo odkriti
vzroka. Pogosto ali obiasno izpiranje
prepucija in kastracija so ukrepi, ki ponavadi prepreiijo vnoviini pojav izcedka in
vnetja, vendar temu ni vedno tako. Vsekakor pa je za psa najbolje, ie ga pri izcedku iz spolovila pregleda veterinar, ki
bo tudi odredil najustreznejie zdravljenje.
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