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epanjeje eden najpogostejSitr vzrokov, zaradi katere\
\--z ga skrbniki pripeljejo psa
na pregled k veterinarju. So primeri, ko
veterinar vzrok za Sepanje hitro ugotovi
in ga uspeSno ozdravi, pa tudi taki, ko je
vzrok precej teZko ali pa ga sploh ni mogoie odkriti. Veliko primerov Sepavosti
lahko brez vetjih teZav odpravimo Ze v
tednu dni ali dveh tednih Ze s tem, da
psu omejimo gibanje.
Sepanju so podvrZeni psi vseh starosti,
vseh pasem in obeh spolov. Pojavi se
lahko kot posledica poikodbe (prometna
nesreia ipd.), lahko pa se pojavi postopoma, denimo kot posledica kostnega raka.
Yzrok za Sepanjeje tako lahko Zivljenje
ogroZajoie stanje, lahko pa zgolj slabialno vpliva na kakovost Zivljenja; taka je,
denimo, izirpavajoia in boleia kolina
displazija in z njo povezan artritis.
Sepanje skrbniki najpogosteje opisuje1 ok o t :
O oiitno nezmoZnost normalne hoje ali
teka,
Psa zaradi artritisa sklepi toliko bolijo, da se le nerad giblje
O cviljenje in druge vzorce vedenja, ki
kaZejo na to, da psa nekaj boli,
O odpor do normalne aktivnosti, kot je,
Da bi lahko veterinar ugotovil vzrok, je
d e n i m o ,h o j a p o s t o p n i c a hi n
zelo pomemben podroben opis Sepanja,
O odpor do obremenitve okondine s tele- ki ga lahko da le skrbnik. Veterinarja zelo
sno tezo.
zanima zaietek, potek in trajanje Sepanja
(l

ter vse drugo, povezano z njim. Veterinar
bo pogosto hotel tudi sam videti, kako
pes stoji, sedi, hodi in teie. Pes bo deleZen tudi fiziinega pregleda, pri katerem
bo seveda prednost dobila ortopedska
preiskava. Z njo bo veterinar ugotavljal,
katero mesto je najbolj boleie, z otipavanjem pa bo iskal tudi manj oditne nepravilnosti na kosteh in sklepih.
Ker pa niso vsa iepanja povezana s
kostmi ali sklepi, bo veterinar opravil
tudi nevroloiki pregled, da bi ugotovil, ali
teLava z gibanjem morebiti ne tzvira iz
moZganov,hrbtenjace, Zivcev ali miSic.
Po rezultatih fiziine preiskave se
lahko veterinar odloii tudr za rentgensko
slikanje predelov, kjer se pojavlja boleiina, ali sumljivih mest. Veterinar se lahko
odlodi, da bo slikal prizadeto okoniino,
kdaj pa tudi zdravo drugo okoniino. VeI terinar lahko v diagnostiine namene
? oprarri 5e vei preiskav, denimo odvzem
'-?vzorca in preiskavo sklepne tekoiine,

Na levi sliki vidimo razmeroma zdrav koldni sklep, na desni pa so razlodno vidne spremembe zaradi kolcne displazije

Irtu

pes

m
I

ci
o

6

z
I
6
5

L

lahko pa naredi tudi preiskavo z ultra
zvokom. Nekateri veterinarji v Sloveniji
so Ze oprem\jeni z napravami za raiunalniSko tomografijo in magnetno resonanco, ki sta lahko za diagnostiko Sepanja
neprecenljivegapomena; v nekaterih primerih veterinar naredi mielogrffio (slikanje prehodnosti hrbtenidnega kanala s
pomoijo barvila), biopsijo in razlidne tehnike rentgenskega slikanja sklepov s pomodj o kontrastnih sredstev.

VzrokizaSepanje
V nadelu je najbolj preprosto odkriti
vzroke Sepavosti,ki se pojavi nenadoma.
Ce je bil pes povsem v redu, preden smo
5li z njim v pasjo 5olo, potem pa se je 5epanje pojavilo nenadoma, se je oditno
nekaj zgodilo na vadiSiu. Ponavadi je
vzrok za nenadno Sepanje po5kodba,
lahko pa gre tudi za kaj drugega. Nekaj
vzrokov za nenadno Sepanje:
O trn ali bodica, zapiden v 5apo, lahko
povzrodi nenadno hudo Sepanjein boleiino;
O vihrav in poskoden.pes, ki se podi po
neravnem terenu ali po gozdu, lahko
nenadoma zacvili in preneha obremenjevati eno od zadnjlh nog zaradi raztrganja ene od kriZnih vezi kolenskega
sklepa;
O pes s prekomerno telesno teZo ob
skoku z viSje todke, denimo iz avtomobilskega prtljaZnika, nerodno pristane
in si poSkoduje vezi, ki podpirajo zapestje.
V vseh prej omenjenih primerih je pes
v zelo kratkem dasu preiel iz normalnega
v nenormalno stanje, a to de vedno ne pomeni, da poikodbo zlahka diagnosticiramo. V vedini primerov lahko prizadeto

tolikSne boledine, da bi 5epal. Kot tipiten
primer takega stanja pogosto omenjajo
deloma pretrgano kolensko kriZno vez,ki
se nenadoma povsem pretrga. Podobno
se lahko teL,ava"nenadoma" pojavi pri
kronidnemu vnetju sklepa nizke stopnje,
ki pa zaradi dolodenega draZljaja hitro
napreduje. To stanje veterinar hitro ugotovi na podlagi odebeljenih mehkih tkiv
ki obdajajo sklep, kar priia o tem, da je
tei,ava i,e dalj iasa spremlja psa. Tudi nekateri psi s kostnim rakom bodo motnje
v gibanju pokazali nenadoma, in sicer zaradi zloma kosti, kar je lahko posledica
kostnega raka. Ti zlomi so pogosto povezani z manjiimi travmami, kot je, denimo, zdrs na kuhinjskih tleh, ki pa sicer
ne bi smel povzroiiti
zloma kosti.
Nenaden pojav Sepavostije lahko povezan tudi z razliinimi zdravstvenimi teL,avami, ki izvirajo iz hrbtenjade. Znadilen
je primer medvretenine ploidice, ki zdrsne iz svojegaIeZiSdamed vretenci in pritisne na Livec. Zaradi tega se lahko pojavi
zelo izrazito Sepanje.
Vendar Sepanjena eno ali vei nog ni
vedno to, kar skrbnik najprej opazi, 5e
zlasti, ie se Sepanjepojavlja postopoma.
V takem primeru skrbnik ponavadi najm
d prej opazi odpor do hoje po stopnicah,
f pes se ne veseli vei tekanja in ni vet tako
Zivahen in poskoden kot prej ... To se poTudi med brezskrbno igro zaradi nenadnih'gibov pride do
poSkodb
navadi pojavi pri koldni displaziji, ki pa
pogosteje povzrod.anenormalno telesno
mesto, denimo koleno, dokaj hitro ugoto- drZo kot pa Sepanje.
vimo, kaj pa je tam v resnici poSkodovanega, pa je stvar nataninejiih preiskav.
V nekaterih primerih bo skrbnik opaZdravljenje Sepavosti je lahko dokaj
zil nenadno Sepanje,v resnici pa lahko preprosto: denimo nekaj dni poditka v
tel,ava i.e dlje dasa spremlj a Lival, a je primerih blaLjih izvinov ali manjiih poSskrbnik ni opazTl,ker psu ni povzrodala kodb miSic. Sevedapa ni vedno tako pre-

Zdravljenje
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predmetih. Dobro pa je, da se tudi veije
Sklepi
poSkodbe blazinic odlidno celijo, celo
Pogost izvor Sepanja so sklepi. Prizabrez Sivanja,sevedapa ob primerni oskr- deti sklep lahko veterinar hitro odkrije,
bi. Veterinar ponavadi predpi5e, s iim in
saj je bolei Ze na otip, je tudi bolj topel in
kako pogosto moramo oskrbeti podkod- otekel.
bo. V mnogih primerih se odliino obnese
Sicer pa se lahko na sklepih pojavlja
jodova raztopina. Odvisno od vrste rane vei razliinih bolezenskih stanj. Najpogoveterinar tudi presodi, ali je treba poikostej5i je artritis, ali vnetje sklepov. Na
dovano taiko obvezati ali ne. Slaba last- sploino lahko redemo, da vse dlje dasa
nost obvez pa je, da zadrLujejo veliko
trajajode poikodbe, nepravilnosti in bovlage, de pa obveza ni pravilno nameiielezni sklepov preidejo v vnetje sklepa.
na, se lahko zadevele 5e poslab5ajo.
Seveda pa se lahko vnetje sklepa pojavi
Posebno pozornost potrebujejo Sape tudi zaradi drugrh vzrokov, denimo zarapozimi, ko se nanje prijemajo ledeni kridi okuZbe.
stali in sol. To pa lahko povzroii vnetja
Spremembe zaradi artritisa pri psih
koL,e.Zato je priporodljivo tadke po zim- vedjih pasem dokaj hitro opazimo, saj so
skem sprehodu dobro sprati z mlaino
njihovi sklepi obremenjeni z dokaj veliko
vodo.
telesno teZo. Pri manjiih psih se spreSepanje lahko povzrodijo tudi krem- membe lahko pokaZejo Sele pozneje, ko
peljci, ki so prevei zrasli ali pa so prevei je kuZa starejSi, kar pa ne pomeni, da
m
manjSi psi nimajo prizadetih sklepov.
d postriZeni, lahko tudi zlomljeni. Preko6
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StriZenjeoziroma skrajSevanjekrempeljcev je zelo pomembno opravilo za normalno gibanje. Paziti pa moramo, da ne
postriZemo preved ...

prosto in v nekaterih primerih Sepavosti
so potrebni zahtevni kirurdki posegi, denimo pri hudi kolini displaziji ali pri premaknj eni medvretenini ploiiici.
V nekaterih primerih pa vzroka ni mogoie natanino doloiiti. Tedaj veterinar
ponavadi svetuje omejitev gibanja (se
pravi, da psu prepreiimo obremenjujoie
oblike hoje, kot je hoja po stopnicah, tek,
skakanje ...). Temu lahko veterinar doda
5e zdravljenje s pripravki zoper boleiine
in z zdravth,proti vnetju. Ce se stanje s
tem naiinom zdravljenjane popravi, gre
brZkone za resnejii problem, ki zahteva
podrobnejie diagnostiine preiskave.
Sepavost ponavadi izvo:a iz doloienega predela telesa, ponavadi pa nekje iz
$baI, zato bomo pregledali tipiine predele, od koder lahko izvira Sepanje.
x

5ape
Ena prvih stvari, ki jih veterinar prever i p r i S e p a n j u s, o S a p e ,s a j s e v a n j ep o g o sto zabodejo trni in bodice, prilepijo pa
se tudi razliine lepljive snovi. Ostri tujki
na iapah povzroiajo bolete rane, ki se
lahko tudi zagnojljo. Semena trave in bodice, ki se ujamejo med prste in blazinice
na tadkah, so tudi zelo pogost vzrok za
Sepanje. Ko tujek odstranimo, se morebitna rana ponavadi hitro zaceli. Trni in
semena trav so pogostejSateLavapri dolgodlakih psih ali pri psih, ki imajo moino poraslo koZo med prsti in blazinicami.
Pogosta lei.avaso tudi poikodbe blazinic. Psi si blazinice najpogostejepoikodujejo na drobcih stekla in drugih ostrih
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V pasjih Solah,5e zlasti pri udenju obrambe, se psi pogosto po5kodujejo

merno zrasli kremplji so najveikrat tei.ava starejiih in manj aktivnih psov. Takini
kremplji ponavadi poiijo ali se prelomijo,
s dimer je izpostavljeno "Livo" tkivo v notranjosti kremplja. Tako poikodovani
kremplji se lahko hitro okuZijo. Prekomerno dolgi kremplji lahko povzrodijo
tudi drugaine teiave. Zaradi dolZine povzroiljo sukanje sklepa med prstnicami, s
tem pa tudi boledino in vnetje. Takine
krempeljce je nujno potrebno skraj5ati.
Ker pa je to lahko ob vnetih sklepih precej bolede, krajJanje raje prepustimo veterinarju. Pri zelo aktivnih psih in psih,
ki se veliko gibljejo po trdih in grobih povr5inah, pa se kremplji lahko obrusijo
vse do Livega tkiva, kar povzroda boledino in Sepanje.

Tei.ave,ki v konini fazi pripeljejo do
vnetja sklepov, artritisa, se lahko zatnejo
i.e zgodaj, vendar jih takrat najveikrat ne
opazimo.
Zelo pomemben dejavnik prepreievanja ali vsaj odlaganja teLav z gibali v starosti je prehrana, in to Ze od zgodnje
mladosti naprej. Zelo pomembno je, da
mladiiev ne hranimo prekomerno, 5e
zlasti ne veijih pasem. Ponudimo jim
lahko le njihovi starosti in velikosti primerno hrano. Dokazano je namred, da
mladiii, ki jedo pravilno uravnoteZeno
prehrano, dozorevajopodasnejein imajo
zato moinejSe sklepne vezi in sklepe.
Nasprotno pa so mladiii, ki jedo prevei
ali dobivajo hrano slabSekakovosti, kaj
kmalu preteZki in zato moineje obreme-

njujejo sklepe. Njihovi sklepi imajo tudi
bolj rahle sklepne vezi, kar pa je Ze lahko
vzrok za nastanek artritisa v kasnejiem
Zivljenju. Za prepreievanje artritisa je
zelo pomembna primerna aktivnost, tudi
plavanje.
Ce pes Le kaL,eznake jutranje togosti
in obdasno 5epa, je lo Le znak za artrilis.
Kaj lahko storimo? Ce ima pes prekomerno telesno tei.o, je prvi ukrep hujSanje.
Pri veterinarju so na voljo posebne diete,
ki zagotavljajo zdravo hujdanje. Poleg
tega si lahko omislimo tudi prehranske
dodatke, ki izboljSujejo funkcijo sklepov.
Poskusimo lahko tudi s posebnimi dietami, ki zmanjiujejo vnetje sklepov in iz-

nemSki oviarji, labradorci ali zlatr prina5alci. Moian vpliv na pojav displazlje ima
tudi prehrana, saj vpliva na hitrost rasti
in na nara5ianje telesne teZe. Prekomerno hranjenje in dodatki kalcija nedvomno slabiajo stanje, saj pospeSujejorast in
telesno teZo, kar pa bolj obremenjuje
koldna in komoltna sklepa odraidajoiih
psov. Tudi neprimerne oblike aktivnosti
Skodujejo,denimo preskakovanje ovir in
hoja po stopnicah.
Ko psi z displazljo odrastejo, na stopnjo rasti ne moremo vei vplivati, lahko
pa poskrbimo, da se pes ne bo prekomerno zredil. TeZavez displazilo lahko v dol o c e n i m e r i l a j S a m os - p r e h r a n s k i m id o -

vadi pojavijo i.e zgodaj, najpogosteje
med petim in sedmim mesecem starosti.
Bolezen se kaZe s Sepanjem in se po vedjih telesnih aktivnostih poslabSa.Klinidno lahko bolezen opazimo kot jutranjo
okorelost, pa tudi kot teZavepri gibanju
po poiitku. Prizadeta sta lahko oba komolina sklepa, ki sta lahko otedena in
boleta.
Komoldno displazijo lahko laj5amo s
pripravki zoper boleiine in vnetje, leLave
pa lahko zmanjdamo tudi s kirurdkim posegom. Nobena od metod pa ne prinese
popolnega ozdravljenja, saj ponavadi ostane doloiena stopnja vnetja. Pomembno
je, da pse s komolino displazijo ohranja-
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boljSujejonjihovo funkcijo. Pri hujii obliki artritisa veterinar predpiSe tudi uporabo zdravil, ki zmanjiujejo boleiino in
vnetje.
Sklepi v pasjem telesu se med seboj
precej razlikujejo in so tudi razliino obremenjeni. Zato se na posameznih sklepih
lahko pokaZejo tudi znaiilnejie zdravstvene teZave.

Kolinisklep
Za kolini sklep je dokaj znatilna kolina displazija. To je oblika artritisa, ki se
Iahko pojavi Ze pri mladih Zivalih. Kolina
displazija ima tudi dolodeno genetsko
predispozicijo in se pogosto pojavlja v nekaterih druZinah veijih pasem/ kot so

datki, ki obnavljajo sklepe. Po potrebi
nam bo veterinar svetoval tudi ustrezna
zdravTla,ki bodo olajSalaboleiine. Seveda pa lahko displazijo zdravimo tudi kiruriko.

Komoldni
sklep
Komoldni sklep je pogosto izpostavljen artritisu. Najpogostejii vzrok pa je
komoltna displazija, pri kateri se v sklepu pojavijo prosti delci kosti in hrustanca, pa tudi kostni izrastki. TeZavepovzroia tudi oddvojen ali nezra5dendel kosti,
ki objema sklep. Tovrstno obolenje se
najpogostejSepojavlja pri psih veijih
pasem, pri labradorcih, zlatih prinaSalcih ali rotvajlcih. Znakrbolezni se pona-

mo vitke, da s svojo teZo dim manj obremenjujejo sklepe. Pomagamo jim lahko
tudi s prehranskimi dodatki za obnovo
sklepov, pa tudi s posebnimi dietami za
skleoe.
N a k o m o l t n i h s k l e p i hp a s e l a h k o p o javlja 5e ena teZava,ki jo strokovno imenujemo osteochonritis dissecans, pri kateri se iz sklepne povriine odluidi deldek
sklepnegahrustanca. Ta koidek "plava" v
sklepni tekodini in draLr sklepne povriine ter povzroda boleiino. Pri tem obolenju igrajo pomembno vlogo prehitra rast,
prirojeni dejavniki in seveda tudi travmatske poSkodbe sklepa. Delce odluiienega hrustanca (sklepne miSi) je seveda
treba kiruriko odstraniti.

Ramenski
sklep
Tudi ramenski sklep je izpostavljen
obolenju osteochonritis dissecans. Ramenski sklep je redkeje oteden ali vnet,
opazimo pa lahko obdutek nelagodja pri
hitremu iztezanju ali krdenju sklepa. Ponavadi obolenja ne opazimo niti z rentgenskim slikanjem. Kadar je obolenje
razvito v manj5emu obsegu, ga lahko z
ustrezno oskrbo ozdravimo brez kirurSkega posega. V vedini primerov pa se veterinar vseeno raje odloii za kirur5ko odstranitev odlu5denega delca hrustanca.

nar opazi nenormalno gibanje kolenskega sklepa, kar dokazuje tovrstno poikodbo. V blaZjih primerih in pri manj5ih psih
lahko Sepanje odpravimo z nekaj tednov
dolgim mirovanjem ter s protiboledinskimi pripravki. Pri veijih psih in v huj5ih
primerih pa se veterinar odloii za kirurSko zdravljenje.
Kolenski sklep ima tudi posebno
strukturo meniskusa. Meniskus je hrustandna plo5iica, ki se ob udarcu na obmodju kolena lahko pretrga, in to ponavadi v povezavi s pretrganjem kriZne ko-

zmedkanine,
Odrgnine,
tzvtnttn zloml

Najpogostejie travmatske poikodbe
sklepov so posledica bliZnjih sredanj z vozili, pa tudi poikodbe, pridobljene med
Zivahnimi aktirmostmi. Tako pridobljene
po5kodbe so od blage pretegnitve vezi ali
tetiv pa vse do izpahov in zlomov. HujSa
po5kodba zahteva takoj Snjo veterinarsko
pomod in rentgensko slikanje, s dimer veterinar ugotovi obseg po5kodb. Prav tako
je priporotljivo rentgenizirati psa, ki 48
ur po -avtomobilski nezgodi 5e vedno
5epa. Ce sklepi in kosti ne kaZejo poSkodb, Sepanjeponavadi izgine s tedensko
kuro s sredstvi zoper boledine.

VnetjemiSic
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Kdaj pa kdaj se Sepanje pojavi zaradi
vnetja tetiv ali veijih mi5ic, ki delujejo na
ramenski sklep. Te primere najveikrat reSujemo s protivnetnimi zdravili in z nekaj
tednov dolgim potitkom.

Kolenskisklep
Ena pogostejiih nadlog je apah
pogadice v kolenskem sklepu. V vedini
primerov pogadica zdrsne iz stegnenidnega Lleba, po katerem se premika, in se
premakne na notranjo stran sklepa. To
obolenje je dedno, povzroda pa v presledkih pojavljajode se Sepanje tam, kjer se
pojavi blokada kolenskega sklepa. Nadloga se pojavlja zlasti pri psih, pri katerih je
Lleb, po katerem drsi pogadica, preplitev,
tako da pogadica zlahka zdrsne iz Lleba,
pa tudi pri psih, ki imajo nenormalno
ukrivljeno stegnenico. Kadar pogadica
zdrsne iz svojega Zleba, se nenormalno
raztegnejo tudi vezi, ki s strani obdajajo
pogadico. Boleiina pri tem ponavadi ni
kdove kako huda, obolenje pa se najveikrat pojavlja pri manjSih psih. Stanje
lahko popravimo s kirur5kim posegom,
ko poglobimo Lleb, po katerem drsi pogadica, okrepimo pa lahko tudi stranske
vezi,ki drZijo pogaiico znotraj Zleba.
Razmeroma pogosta poikodba psov v
predelu kolena je tudi natrganje ali raztrganje prednje kriZne vezi. Delno ali
polno raztrganje se pojavi nenadoma in
ne glede na starost ter povzrodi hudo 5epanje, pri demer pes preneha obremenjevati prizadeto nogo. Ob pregledu veteri-
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lenske vezi. Tudi ta po5kodba se lahko
pojavi pri vseh psih ne glede na starost,
spol ali pasmo. To poSkodbo lahko tudi
"sli5imo", saj lahko psu med hojo koleno
"klika". Zdravljenje je ponavadi kirur5ko,
de pa ne ukrepamo, ponavadi pride do
hudega vnetja.

Panosteitis
Panosteitis je vnetna bolezen mladih
psov. Spremlja jo Sepanj,e,ki lahko prehaja z ene noge v drugo. Se zlasti pogosto
se to obolenje pojavlja pri nemSkih ovdarjih. Vedinoma se pojavlja pri samikih, ki
so mlajSi od dveh let. Obolenje prepoznamo po tem, da pes Ze ob dotiku kosti zacvili od boledine. Vzrok za to obolenje ni
znan. V zgodnji f.azi na rentgenski sliki
ne moremo zaznati obolenja, na sredo pa
bolezen v obdobju od dveh do petih mesecih mine sama od sebe. V nekaterih
primerih pa lahko bolezen traja do enega
leta. Vseeno pa nekateri psi potrebujejo
sredstva za lajSanje boledin in vnetja, dokler se stanje ne umiri.

Kostnirak
Starej5i psi vedjih pasem so razmeroma pogosto Zrtve kostnega raka, ki ga
imenujemo osteosarkom. Najpogosteje
se pojavlja v bliZini sklepov na okondinah. Ponavadi je prvi znak te bolezni 5epanje. Na rentgenski sliki ima osteosarkom dokaj tipiden videz. ie se rakave celice 5e niso raz5irile v pljuda, je najuspeSnej5e kiruriko zdravljenje.

Pri psih se v nekaterih primerih lahko
pojavi vnetje miSic na nogah, pa tudi
obraznih miSic. Vzroka ne poznamo povsem, najverjetneje pa gre za obliko avtoimune bolezni, kjer imunski sistem psa
zaine "napadati" lastna tkiva. Diagnozo
najbolj udinkovito postavimo z odvzemom vzorca tkiva za preiskavo pod mikroskopom (biopsija). Bolezen se lahko
pojavlja v presledkih/ uravnavamo pa jo s
protivnetnimi zdravili.

Prepreievanje
Sepanja
Ce govorimo o Sepanju, ki je posledica
prometne nesrede, je seveda najbolj5a
preventiva, da imamo psa pod nadzorom
in mu prepredimo tekanje po cesti. Sepanje je lahko tudi posledica nepravilne
prehrane. Psa zato hranimo s pravilno
uravnoteZeno prehrano, primerno njegovi starosti, stopnji aktivnosti in velikosti.
Tako zagotovimo modno in zdravo okostje. Ce dajemo psu doma pripravljeno
hrano, se pri veterinarju pozanimajmo,
katere vitamine in minerale moramo dodajati psu, da mu zagotovimo primeren
razvoj okostja. Pri mladidu spremljamo
tudi rast in kolidino hrane prilagajamo
tako, da se ne zredi. Spremljajmo njegov
razvoj in de opazimo kakrSnekoli nenavadnosti, se o tem posvetujmo z veterinarjem. Ne pozabimo pa na najpomembnejSo prehransko motnjo, na debelost.
ponavadi
Debelost
povzrodi
ali
poslab5a mnogo stanj, katerih posledica
je Sepanje.V dolodeni meri se lahko pri
pasemskih psih izognemo nekaterim
vzrokom Sepanja tudi z usfteznimi vzrejnimi kombinacijami. Se zlasti pri psih,
pri katerih je za vzrejno dovoljenje potrebno opraviti dolodene preglede, kot je
ocena kolkov.
Vsekakor pa je odliden preventiven
dejavnik takojSnje ukrepanje pri Sepanju.
Hiter pregled pri veterinarju pa bo
prepreiil, da bi se stanje poslabialo.

