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Zajedavoi
v prebavilih
sekakor pa zanemarjanje
invazije notranjih zajedavcev, kot ponavadi imenujemo zajedavce v prebavilih (v resnici pa
izraz notranji zajedavci zadeva tudi zajedavce v drugih notranjih organskih sistemih), lahko pripelje do precej resnih
zdravstvenih teZav in celo do smrti. Poleg
tega se lahko nekateri zajedavci prena5ajo tudi na dloveka.
Najpogostej5i zajedavci pri psih in
madkah so nekatere vrste glist. Gliste v
veiini primerov Zivijo v irevesju. Med
njimi zelo pogosto najdemo glisto vrste
Toxocars canis. Zanjo je znaiilno, da se
pri brejih psicah prenese tudi na plodove,
tako da se mladiiki Ze skotijo z glistami.
Ta mehanizem prenosa na plodove sproZijo nosednostni hormoni, ki aktivirajo lidinke glist in tako preidejo v posteljico in
okuZijo plodove. Prav tako je moZen tudi
prenos liiink z materinim mlekom na
mladiie. V nekaj tednih po rojstvu bodo
mladidi, ki so se Ze skotili okuZeni, zadeli
z iztrebki izlodati jajdeca glist. Ker psica
ponavadi iztrebke mladidev zauLije ali
mladidem z iezlkom odisti okolico zadnjidne odprtine, se vnovii okuZi s to vrsto
glist.
Notranji zajedavci se na naSe ljubljence prenesejo tttdiiz drugih Zivalskih vrst,
ki izlodajo v okolico razvojne oblike zajedavcev. Tako se lahko okuZijo neposredno z zawLitjem razvojnih oblik, oziroma
okuZenih vmesnih gostiteljev (bolhe pri
nekaterih vrstah trakulj), pota invazije z
notranjimi zajedalci pa so lahko tudi drugadna, saj lahko liiinka vstopi prek koZe
psa ali madke, zajedavec pa se nato seli
do prebavil.
Zmerna invazija nekaj centimetrov
dolgih glist odraslemu psu ponavadi ne
povzroia veijih teZav.Drugade pa je pri

mladidih, saj zajedavci povzrodijo precejinjo izgabo krvi, beljakovin in dehidracijo, kar lahko v hujii obliki celo ogroziLivljenje. Poleg tega ljubljenci z blagimi
invazijami drevesnih zajedavcev ne kaZejo posebnih znakov bolezni. Vseeno pa
so za okolico nevarni, saj so izvor razvojnih oblik zajedavcev,katerih glavni cilj je
najti novega (ali istega) gostitelja.
Seveda pa modnejie invazije drevesnih
zajedavcev povzroiajo tudi nekatere bolezenske znake. Veiina teh znakov se r:ojavlja tudi pri drugih bolezenskih stanfih,
zato ob njihovem pojar,rr psa vedno odpeljemo na pregled k veterinarju, ki bo
druge bolezni izkljuiil, po potrebi pa tudi
opravil preiskavo iztrebkov,, v kateri bo
iskal zajedavce ali njihove razvojne oblike.
Pri modnejiih invazijah zajedavcev
lahko skrbnik opazi spremenjen tek, pri
mladiiih pa je trebuSiek opazno raziirjen in napet. Pri nekaterih vrstah zajedavcev, katerih razvojni krog poteka v
pljudih, nato pa zajedavci preidejo v prebavila, se lahko pojavi tudi ka5elj ali kol-

canje. Poleg tega se lahko pojavijo tudi izguba telesne teLe, oslabelost, neurejen
videz koZuha, ki je brez leska, pes lahko
tudi bruha in ima drisko. V izbruhani
vsebini ali v blatu lahko skrbnik opazi
tudi zajedavce, ki so lahko videti kot Spageti, v iztrebkih in na koZuhu v okolici
zadnjidne odprtine pa lahko najde tudi
posamezne odrivke trakulj, ki spominjajo
na riZeva zrrtca.
Odpravljanje drevesnih zajedavcev je
dokaj udinkovito, je pa pomembno, da
dosledno upoitevamo veterinarjeva ali
proizvajalieva navodila. Zlasti pomembno je, da mladidem redno odpravljamo
drevesne zajedavce, odraslim psom pa
vsaj pri obveznemu cepljenju proti steklini. Spriio dejstva, da je na trgu na voljo
veliko precej razlidnih sredstev zoper zajedavce z razliinirrri udinkovinami, je 5e
najbolje, da se o njihovi uporabi posvetujete z veterinarjem ali z usposobljenim
osebjem. Sredstva zoper zajedavce so na
voljo v obliki tabletk, past, sirupov; injekcij in tudi koZnih kapljic.
Zelo pomembna je seveda preventiva
zlasti pri psih, ki Livljo v urbanem okolju,
v druZinah z otroki, pri razstavnih psih in
matkah ter psih, ki Zivijo v druLinah z
vei ljubljenci.
Eden zelo pomembnih preventivnih
ukrepov je redno odpravljanje bolh, ki so
vmesni gostitelji nekaterih trakulj. Psi in
madke se s trakuljami okuZijo takrat, ko
pogoltnejo bolhe, v katerih so razvojne
oblike trakulj. Prav tako je treba pazili,
da psi ne jedo mrhovine, zlasti trupel zajcev in glodavcev. Ti so pogosto okuLeniz
razvojnimi oblikami trakulj, ki bodo dozorele v odrasle osebke v psu. Pomemben preventivni ukrep je tudi vzdrLevanje higiene in redno pospravljanj e iztrebkov nabih ljubljencev.
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