Elostjara

Vidi<,

dr.

'e6.

I cd.

je koinabolezen,
Demodikoza
ki sepojaalja
predasem
pri
mladihpsih,plazrliajl paj0 garjaaci
iz roduDemodex.
je,dati garjaaci
Presenetljiao
a manj{em
iteailuiiaijonakoii
skorajasakega
odraslega
psain skorajasakega
dloaeka,
neda
bi poazrodali
bolezen
oziroma
nedabi draiilikoio.Ti majhni
zajedaaci,
dolglpibliino tetrtmilimetra,
iiaijoa dlainem
meiitku,toreja odprtinici
a koii,iz katere
poganja
dlaka.

Demodikora
( 1 arjavci demodex Zivijo torej
| --r na koZi veiine psov. Ali
bodo povzrodili bolezen,
\-,|
pa je odvisno od sposobnosti Zivali, da
drZi garjavce pod nadzorom. Towstna
garjavost se v vedini primerov pojavlja pri
mladi psih, katerih imunski sistem je
slab5e razvit oziroma pomanjkljiv, pa
tudi pri odraslih psih, ki imajo oslabljen
imunski sistem.
Carjavci demodex se na mlade pse
prenesejoneposredno s stikom z materjo
Ze v prvem tednu Zivljenja. Za prenos
garjavcev demodex mora priti do neposrednega stika, saj zunaj gostitelja ne morejo preZiveti.
Znaki bolezni. Spremembe na koZi se
najpogostejSe pojavijo na mladiikovi
glavi, saj je s tem delom telesa najvedkrat
v stiku z materjo. Kot smo Ze omenili,
ima skoraj vsaka psica garjavce demodex. Vendar je veiina mladiiev nanje odporna in se bolezen pri njih ne razvije.
Pri mladiiih z demodikozo razlikujemo
tako imenovano lokalizirano obliko, kar
pomeni, da ima mladii do pet mest na
koZi s spremembami, in 5e tako imenovano generalizirano obliko, kjer je ved kot
pet spremenjenih mest na koZi oziroma
spremembe zajemajo celotne telesne regije ali celo vse telo. Veiina primerov obeh
oblik se pokaZe po detrtem mesecu starosti. Spremembe na koZi ponavadi obsegajo izpadanje dlake ter pojav luskaste in
pordele koZe, ki ima masten oziroma vlai,envidez. Demodex garjavci Zivijo v dladnih meiidkih, zato se kot prvi znakbolezni ponavadi pokaZe izpadanje dlake. To
se najpogosteje pojavi na gobiku, odesnih
vekah in drugih predelih glave. V vedini
primerov, 5e zlasti pri lokalizirani obliki
se veiina teh koZnih sprememb zlahka
pozdravi, kdaj pa kdaj celo sama od sebe,

saj mladidki odraiiajo in razvijajo mod
svolega imunskega sistema.
Ce pri lokalizirani obliki demodikoze
spremembe na koZi ostajajo in se ne
zmanjiuje, ter pri generalizirani obliki
pes potrebuje veterinarjevo pomod. Pri
generalizirani obliki se lahko koZne spremembe pojavijo na ved telesnih predelih,

najpogosteje po glavi, watu, trebuhu,
nogah in 5apah. Tudi na teh mestih je
koZa luskasta in vneta, pogosto tudi podi,
iz razpoke pa se izceja bistra tekodina.
Dlaka je na prizadetih mestih precej razrediena, powiina koZe pa na otip oljnata. Nekaterim psom se poslab5a tudi
sploSno zdravstveno stanje, imajo poviSano telesno temperaturo, ugabljo tek in
postanejo otopeli.

Omenili smo Ze, da se lahko demodikoza pojavi tudi pri odraslih psih. Pri njih
pa je stanje ponavadi precej resnejie.
Tudi pri njih se demodikoza pojavlja v lokalizirani ali generalizirani obliki. Generalizirana demodikoza pri odraslih psih
pomeni, da ima pes resnejSo organsko
motnjo ali bolezen, ki mu je oslabila
imunski sistem, zaradi iesar je postal
dovzeten za razvoj demodikoze.
Ko veterinar posumi na demodikozo,
rr:rorazapotrditev suma odvzeti koZni ostruZek in tega pogledati pod mikroskopom. Garjavci demodex so namred premajhni, da bi jih lahko videli s prostim
odesom. Ker pa so demodex garje prisotne na vsakemu psu, moramo za potrditev
diagnoze vzetivzorec na mesfu, kjer opazimo spremebe na koZi.
Ker se demodikoza pojavlja pri psih z
oslabljenim imunskim sistemom, je pametno preveriti, zakaj je priSlo do oslabitve imunskega sistema, 5e zlasti pa pri
odraslih Zivalih.
Za zdravljenje demodikoze ponavadi
uporabljamo razlidne polive, praike,
Sampone, pa tudi druga zdravila. Na sredo je v vedini primerov demodikoza lokaliziranainje zato zdravljenje, de je sploh
potrebno, ponavadi le lokalno. Generalizirana oblika demodikoze pa zahteva
precej bolj intenzivno obravnavo. V nekaterih primerih
zaradi oslabljenega
imunskega sistema bolezni ni mogode
povsem odpraviti, pai pa lahko le prepreiujemo njeno ponovitev.
Pri zdravljenju obeh oblik je tudi zelo
pomembno, da bolniku nudimo kakovostno hrano, ki vsebuje dovolj vitamir.ov za krepitev imunskega sistema in dovolj maiiobnih kislin za hitrejSo obnovo
koZe.
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