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oblikein aelikosti,
ipomi so ena najpogostejiih
oblik benignih tumorjev, ki se
pojavljajo pri psih, redkeje pri
maikah. Pojavljajo se pri psih vseh
pasem/ zlasti pri starejSih psih in pogosteje pri samicah. Veiina starejiih ali prevei rejenih psov ima vsaj po en lipom.
Veterinarji ponavadi teh tumorjev ne odstranjujejo, ampak jih "pustijo pri miru".
Ce gre zares za maSdobne tvorbe, je tako
tudi najbolje.
Vsekakor pa je prav, da se posvetujemo z veterinarjem o vsaki nenavadni bulici, ki se je nenadoma pojavila kjerkoli
na psu. Ce bo menil , da gre za lipom, bo
mnenje zabeleLll v kartoteko psa, opisal
pa bo tudi velikost tvorbe in kje je. Lipom
je ponavadi ovalne ali sferidne oblike, na
otip dvrst, vendar ne trd. Ponavadi je v
podkoZju in v dolodeni meri gibljiv.
Nadeloma lipomi niso boleii, razen ie
niso povezani s kako okuZbo. Da veterinar potrdi sum na lipom, bo po potrebi
opravil tudi biopsijo. Se pravi, da bo odvzel vzorec sumljive tvorbe in ga pregledal pod mikroskopom ali pa ga bo poslal
na preiskavo v laboratorij. Skrbnik bo
dobil tudi navodilo, naj bulico pozorno
opazuje. ie se lipomi prekomerno ali
zelo hitro razrastejo, povzroiajo tudi teiave, denimo pri gibanju.
Lipome je sevedamogode kirurbko odstraniti in skrbniki to ponavadi tudi Zelijo
zaradi "estetskega" videza Zivali, lahko
pa tudi zaradi velikosti lipoma in lege na
telesu, saj lahko povzrodajo teZave pri grbanju psa. To se zgodi najpogosteje, de
zrastejo na sklepu.
V vedini primerov veterinarji torej odsvetujejo odstranitev lipoma, saj tveganje
zaradi narkoze ni vredno morebitne koristi, ki bi jo prinesla odstranitev te zelo
pogoste vzbrsti pri psih. Odstranitev li-

l9
6
o
o
6

o
d

':
poma pa veterinarji svetujejo, ko je treba
dati psa v narkozo zaradi kakega drugega
vzroka, denimo zavoljo diSdenjazobnega
kamna.
Ceprav je lipom razmeroma "nedolLna" Ivorba, moramo vseeno poudariti, da
podkoZnih bulic ali vzbrsti v koZi ali na
njej ne smemo pustiti vnemar. V koZi ali
podkoZju se lahko pojavijo tudi druge,
precej bolj nevarne vzbrsti rakave narave
in le dovolj izkuSen veterinar bo zaznal
razliko med nedolZnimi lipomi in nevarnejiimi tvorbami. Zato vsakid, ko najdemo kako novo bulico, obiSdimoveterinarja, da bo ugotovil, za kaj gre. Kot smo Ze
napisali, pa je treba za razllkovanje lipomov od nevarnejiih rakavih tvorb odvzeti
vzorec tkiva in ga preiskati.
Sevedapa lahko pride do zapletov tudi
pri lipomih. Kdaj pa kdaj se namred
lahko pojavi tudi tako imenovan infiltratiani lipom. Te vrste novotvorb se ponavadi pojavljajo v globljih tkivih in med mi5icami. Zatye je znadilno, da so dvrstejie in
bolj Siroke kot veliko manj nevarni lipo-

mi. Infiltrativni lipomi rastejo poiasneje
kot navadni lipomi, so pa bolj invazivni
in s slab5e zaznavnimi mejami, saj se zajedajo v okoliSka tkiva. Zato lahko povzroiajo tudi boledine. Te vrste lipomov je
treba sevedakiruriko odstraniti, Zal pa se
v pribliZno polovici primerov pojavijo
vnovii.
Ce je veterinar kirurSko odstranil
lipom, pes po operaciji potrebuje dolodeno nego. Skrbnik mora kirurSko rano
opazovati in se v primeru prekomerne
otekline, pordelosti ali izcedka iz rane
posvetovati z veterinarjem. Sive ponavadi
odstranjujemo od sedem do deset dni po
operaciji.
Prepredevanje. Lipomov, Lal, ni mogoie uiinkovito prepredevati. Nekaj lahko
sicer storimo s tem, da ohranjamo primerno telesno teZo psov, vendar ni dokazarl.o,da to zares pomaga. Pomembno pa
je, da skrbnik lipom skrbno opazuje. Ce
zaine prekomerno rasti, se moramo posvetovati z veterinarjem, ki ga bo, de bo
treba, odstranil.
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