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Z-'manj5ano
delovaqje
trebuSne
slinavke
rebuino slinavko ponavadi
povezujemo s hormonom
insulinom, zaradi njegovega pomanjkanja pa se pojavi sladkorna
bolezen, kar pa ni tokratna tema naSega
prispevka, saj bomo govorili o zmanjlanem izlodanju prebavnih encimov ki tudi
nastajajo v trebu5ni slinavki.
Trebuina slinavka je Lleza, kjer nastajajo tako hormoni, kot tudi prebavni encimi, s pomodjo katerih psi prebavljajo
hrano. Vloga teh encimov je razgrajevanje hranilnih snovi v tankem drevesju na
manjie enote, ki se lahko vsrkajo skozi
irevesno steno v kri. TrebuSna slinavka
proizvaja encime za razgradnjo tako beljakovin, kot tudi maSdob in Skroba, kar
je zelo pomemben del prebave.
Ko pes dobi svoj obrok, se sproZi izlodanje prebavnih encimov iz trebuine slinavke. Ti se skozi tanko cevko izlodajo v
tanko drevo, kjer se aktivirajo in zadnejo
r azgr aj ev ati zauLito hrano.
Za zmanjiano izloianje encimov trebuSne slinavke (eksokrinapankreasnainsuficienca ali okraj5ano EPI) je znaiilno
zmanjiano izloianje ali pomanjkanje prebavnih encimov trebuine slinavke. Kadar
imata pes ali maika to motnjo, se beljakovine, maddobe in Skrobi v njihovih prebavilih ne morejo razgraditi na dovolj
majhne delce, da bi jih lahko vsrkala drevesna stena. Veiina prehranske vrednosti
in sama masa zauLite hrane se torej zadtZuje v prebavilih in se neprebavljena izlodi z iztrebki. Brez ustreznega zdravljenja
bo torej prizadeta Zival kljub velikim kolidinam zauLite hrane stradala, lahko celo
do smrti.

nega tkiva. Zelo se poslabSa kakovost koZuha. Ponavadi se pojavi tudi driska, ki je
svetlo rumene ali ilovnate barve, konsistence vodenega krompirjevega pireja. V
nekaterih primerih so iztrebki tako vodeni, da sploh niso oblikovani. Zelo pogost
znakbolezni so tudi precej pogosti vetrovi in na sploSno precej glasni zvoki iz
prebavil. Iztrebkom je lahko primeiana
vedja ali manj5a kolidina neprebavljene
E maidobe. Pes z EPI je stalno laden in bo
J
pojedel toliko hrane, kolikor si jo bo
o
. E lahko stlaiil v Zelodec. Lahko bo jedel
E
o
tudi nenavadne stvari, kot so rastline,
6
smeti ali lastne iztrebke. Zunanii videz in
L
vedenje obolelegapsa kaZeta nu hr'rdot"stradanost.
Bolezen se lahko pojavi pri psih in
V vedini primerov veterinar diagnozo
madkah, je pa pri psih pogostejia. Oce- postavi Ze iz kliniinih znakov in jo le 5e
njeno je, da mora propasti pribliZno 90 potrdi z nekaterimi laboratorijskimi preiodstotkov trebu5ne slinavke, da opazimo
skavami kolidine dolodenih encimov v
znake bolezni.Vzroki zapojav EPI so raz- krvi in iztrebkih.
liini. Eden pogostejiih vzrokov pa je kroNa sredo je zdravljenje razmeroma
nitno vnetje trebu5ne slinavke. Pri neka- preprosto, i,alpa je doZivljenjsko. Zdravterih mlajiih Zivalih (ponavadi mlajiih od ljenje temelji na nadomeiianju bolnikodveh let) se lahko pojavi upadanje Stevila vih prebavnih encimov z encimi iz drugih
in delovanja funkcionalnih celic trebuine
virov. Ti so na voljo v obliki tabletk ali
slinavke. Vzrok za ta pojav ni znan, pred- praika in vsebujejo visoko koncentracijo
videvajo pa, da je prirojen. EPI se lahko prebavnih encimov ki jih mora pes zaupojavi pri katerikoliLivali, je pa pogostej- Ziti pred ali ob obroku. Odgovor na
5a pri psih vedjih pasem, zlasli pri nem3- zdravljenje je ponavadi takojSen in Zival
kih ovdarjih.
se kmalu vrne v normalno stanje. Na sreNe glede na vzrok, pa so znaki EPI do precej psov tudi odlidno reagira na neprecej oditni in imajo podoben vzorec. katere tovarni5ko pripravljene dietne
Znaki se lahko pojavijo postopoma skozi hrane za prebavila, ki so odlidno prebavdaljde obdobje, lahko pa dokaj hitro v ob- ljive. S takinim zdravljenjem lahko pes
dobju enega ali dveh tednov. Pri obolelih
Zivi skoraj povsem normalno Zivljenje in
preLivi 5e veliko lepih trenutkov s svojim
psih se pojavi hitro hujianje zaradiizgabljanja telesne ma5iobe in upadanja miSid- skrbnikom.
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