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Vnetjeinlodca
rana prihaja v Zelodecpo poZiralniku, dolgi cevasti tvorbi, ki se zaine za Zrelom, v
Zelodecpa vstopa prek zaklopki podobne
tvorbe, ki jo imenujemo kqrdialni sfinkter.
Na notranji povrdini ielodca je serija gub,
ki jih imenujemo Zelodine gube. Vloga teh
'mletje",
g"b j"
drobljenje in prebavljanje
hrane. Zelodina sluznica, se pravi notranja
obloga i,elodca, izloia kislino in prebavne
encime, s katerimi se delci hrane drobijo na
manjSesestavnedele.To je zelo pomemben
del prebave. Ko se (zadetni) del prebave v
Zelodcu zakljuti, se deloma prebavljena
hrana pomakne iz Lelodca skozi tako imenovani pilorusni sfinkter v dvanajstnik, ki je
del ozkega (tankega) drevesa.
Toliko o funkciji in anatomiji Lelodca,
zdaj pa 5e opis vnetja Zelodca, ki ga strokor,no imenuj emogastritis.
L,elodcase lahko pojavi zaradi:
Najpogostejii znak, ki ga opazimo pri
O zauiitja pokaarjene hrane, razliinih tujpsih z vnetjem Zelodca,je bruhanje. Poleg
koo, rastlinskegamaterialn,dlake pa tudi
tega tak pes za'nnadahrano in je letargiden,
zaradi prenai,rtja,
se pravi otopel. Ce so v vnetje Zelodcavple- O slabega prenainnja dolotene sestaoine
tene bakterije ali virusi, Iahko proces po
hrsne ali zaradialergijenahrano,
prebavilih napreduje v drevo in pojavi se O zauiitja draieiih kemiknlij ali strupou
(umetnagnojila, distila,soindeuihbaru ...),
tudi driska. Klasiten primer virusne okuZbe, ki se lahko zadne z vnetjem Zelodca in
O deloaanjadolodenihzdraztil(nekaterapronapreduje v irevo, je pasja paraoairoza.
tianetnsali protiboleiinskazdraaila,antiVeiina primerov vnetja Zelodca pri psih
biotiki ...),
ni kdove kako resno stanje. Sevedapa je v O okuibe z bakteijami ali oirusi, inaazijez
primeru, da bruhanje postane vse hujie ali
notranjimi zajedaaci.
pa se znaki bolezni kaZejoved kot 24ur, poKroniino, se pravi dlje iasa trajajode
trebno poiskati veterinarjevo pomod.
bruhanje, pa se lahko poiavi,zaradidolgoKot pri nekaterih drugih boleznih se tudi
trajnega izpostavljanja vzrokom, ki sicer
pri vnetju Zelodca pojavljata dve obliki in
povzrotajo akutni gastritis. Tej vrsti vnetja
sicer akutna in kronidna. Za akutno stanje so lahko vzrok doloieni vnetni procesi v
tu nekako velja, da bruhanje ne traja dlje prebavilih, pa tudi rak na Zelodcu.Pri tem
kot sedem dnl. Za kroniino vnetje Zelodca je treba opozoriti, da sta lahko tako akutni,
pa je znadilno v presledkih pojavljajode se kot tudi kronidni gastritis povezanaz nekabruhanje, ki traja dlje kot teden ali dva.
terimi sistemskimi boleznimi, kot so odpoVnetje Zelodca se lahko pojavi zaradi ved ledvic, obolenja jeter, nekatere bolezni
razliinih vzrokov. Akutni gastritis ali vnetje hormonskega in Zivinega sistema ter seve-

da tiri na Zelodcu.
Vnetje Zelodca v enaki meri prizadene
samce in samice.Sprido dejstva, da mladi
psi vedkrat zauiljejo kaj neprimernega/ se
pri njih pogostejepojavlja akutna oblika gastritisa.
Pri psu z blagim razdrai,enjem ali vnetjem Zelodcaje najbolje, da mu za nekaj
iasa umaknemo hrano, ne pa tudi vode. S
tem, da mu umaknemo hrano, Zelodcu
omogodimo, da se umiri. Ko se torej Zelodec po nekaj urah umiri, psu ponudimo
Iahko prebavljiv obrok. V ta namen lahko
veterinar predpiSe posebno dieto, ki je namenjena prav zavnetje prebavil. Bistvo tak5ne diete je v odliini prebavljivosti, s dimer
so prebavila manj obremenjena, hkrati pa
psu hitro zagotovimo dovolj hranilnih
snovi. V tej dieti je tudi manj maidob, kar
manj draZi sluznico prebavil in pospe5uje
prehajanje hrane iz Zelodca v dvanajstnik.
Pomembno je 5e, da je v dietni hrani dovolj
elektrolitov, ki so se z bruhanjem ali drisko
izgubili iz telesa.Ce Zelimo psu sami pripraviti lahek obrok, ki ne bo draZil prebavil, se odloiimo za kuhano piSdandjemeso
in riZ. Kar zadevavodo, je pomembno, da
psu ne dovolimo, da bi naenkrat zauiilveijo koliiino, pad pa mu omogotimo, da pije
vedkrat po malem. Poskrbimo tudi, da ne
bo pil zelo hladne vode.
t" pu r. kljub opisanim ukrepom bruhanje ne pomiri, se pojavi driska ali celo poviSanatelesna temperatura, je treba poiskati
veterinarsko pomoi. Veterinar bo psa pregledal in nemudoma zadelodpravljati morebitno dehidracijo. Dehidraci;'a se pri psih z
opisanimi znaki pojavi zaradi zmanjianega
pitja in izgubljanja tekoiine z bruhanjem in
drisko. Izgubljeno tekodino veterinar nadomesti z infuzijami. Veterinar bo bruhanje
omilil tudi z zdravil| de bo treba, pa se bo
odlodil 3eza zdravljenjez antibiotiki.
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