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14.45 – 15.30 Giger U. Treatment of hereditary diseases and genetic 		
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08.30 – 09.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
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electrochemotherapy and gene electrotransfer
10.30 – 11.00 ODMOR
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16.00 – 17.45 Case reports / Round table
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dvorana Emerald
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12.30 – 14.00 KOSILO
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14.45 – 15.30 Shoulder problems in the adult dog
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16.15 – 17.45 Interactive cases
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Surgeons: Opportunities and Challenges
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2. Praprotnik Borko Š., Weingerl S. Okužba z Dirofilario repens pri dveh psih
3. Simčič P. Tekstilom trebušne votline ter leiomiosarkom jeter in pljuč pri psici
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09.15 – 10.00 Blättner A. Dealing with Doc Google & Co – managing an
„Internet Diagnosis“ and convincing clients that you are
„TOP“
10.00 – 10.45 Blättner A. Complaint Management – how to react to angry
and unhappy clients
10.45 – 11.15 ODMOR (sponzor Semos)
Moderator: Matko M.
11.15 – 12.00 Blättner A. Good client communication with a clear 		
consultation strategy
12.00 – 12.45 Van Ryssen B. Arthrocentesis and intra-articular injections
12.45 – 14.15 KOSILO
Moderator: Matko M.
14.15 – 15.15 Van Ryssen B. Imaging and pathology of the hind limb
15.15 – 16.00 Pavlin D. Jetrna lipidoza pri mačkah in hranjenje po sondi
16.00 – 16.30 ODMOR
Moderator: Kermavnar A. in Tozon N.
16.30 – 17.00 Cestnik V. Medicina malih živali v Sloveniji skozi čas
17.00 – 17.30 Alternativne metode zdravljenja - okrogla miza in predlog 		
stališč
17.30 – 18.30 SKUPŠČINA SZVMŽ (dvorana Pharos)
20.00
SVEČANA VEČERJA (dvorana Emerald)
SOBOTA, 24. marec 2018
Program za VETERINARJE in VETERINARSKE TEHNIKE,
plenarna dvorana
Moderator: Hercog Gerbec N.
09.30 – 10.15 Blättner A. Cat Business – how to win & keep clients with
special services for cat owners
10.15 – 11.00 Blättner A. Make sure that every pet gets the 3 basics! How
to create success with consistent service
11.00 – 11.15 Kropivšek A. Predstavitev slovenske baze veterinarskih
krvodajalcev
11.15 – 11.45 ODMOR (sponzor Zavarovalnica Triglav)
Program za VETERINARJE
Moderator:Seliškar A.
11.45 – 11.05 Tomič V. Bolnišnične okužbe v humani medicini
11.05 – 12.30 Zdovc I. Bolnišnične okužbe v veterinarski medicini
12.30 – 12.45 Majdič G. Kognitiva disfunkcija psov
12.45 – 13.00 Savič R. Absces v možganih pri psu – klinični primer
Program za VETERINARSKE TEHNIKE, dvorana Pharos
Moderator: Krofič Žel M.
11.45 – 12.30 Blättner A. Complaint Management – how to react to angry
and unhappy clients
12.30 – 13.00 Krofič Žel M. Merjenje krvnega tlaka pri mačkah – zakaj, kdaj
in kako?
13.00 – 14.30 KOSILO
Program za VETERINARJE in VETERINARSKE TEHNIKE
plenarna dvorana
Moderator: Plavec T.
14.30 – 14.45 Zavarovalnica Triglav: predstavitev novosti na področju
zavarovanj
14.45 – 15.00 Plavšić A. Predstavitev aparata K-LASER CUBE VET (Semos)
15.00 – 16.30 Plavec T. Zakošek Pipan M. Kako pomagati v občutljivih
trenutkih? – carski rez in skrb za mladiče po porodu
16.30 – 16.45 Švara T. Raztelesba – zakaj, kako, kdo in kje
16.45 – 17.00 Kranjc A. Prehodna zadebelitev miokarda pri mački – klinični
primer in retrospektivna študija
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DEALING WITH DOC GOOGLE & CO – MANAGING AN „INTERNET
DIAGNOSIS“ AND CONVINCING CLIENTS THAT YOU ARE „TOP“
Antje Blättner
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COMPLAINT MANAGEMENT – HOW TO REACT
TO ANGRY AND UNHAPPY CLIENTS
Antje Blättner

10

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

11

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

GOOD CLIENT COMMUNICATION WITH A CLEAR
CONSULTATION STRATEGY
Antje Blättner
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ARTHROCENTHESIS
Bernadette Van Ryssen
Arthrocenthesis may be performed for a diagnostic or
therapeutic reason.

painful joint. The author uses 2 ml of scandicain. In the
shoulder, a non-ionic contrast can be injected to obtain an
arthrogram.There are different types of therapeutic products that can be injected: platelet rich plasma, stem cells,
hyaluronic acid, corticosteroids and antibiotics. Besides the
right indication, a correct technique is essential.

A joint tap provides information about the amount of
the synovial fluid, the clarity, color and viscosity. Cytology
of joint fluid is relatively simple. Subsequent injection of
a local anesthetic can indicate the injected joint as the

Bernadette Van Ryssen,
Faculty of Veterinary Medicine Ghent
University, Belgium
Bernadette.vanryssen@ugent.be
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HIND LIMB LAMENESS IN SMALL ANIMALS

Bernadette Van Ryssen

The most important non-traumatic causes of hind limb
lameness are hip dysplasia and cruciate ligament rupture.
Other causes are patellar luxation and OCD. The purpose
of the lectures is to give an overview of the different disorders, with emphasis on the diagnosis, which is mainly
based on the clinical orthopedic examination findings.
Some challenging cases are illustrated.

Overview of the stifle disorders:

1. Congenital hip luxation (rare)
2. Developmental problems: hip dysplasia (mainly large
breed dogs), Legg perthes Calvé (young small breed
dogs), metaphyseal osteopathy (young cats)
3. Traumatic problems: hip luxation, fractures
4. Infection of the hip joint: rare (except after hip surgery)
5. Degenerative problems: secondary to hip dysplasia and
luxation, rarely a primary problem
6. Auto-immune problem: the hip may be included in a
poly-arthritis
7. Neoplasia of the hip joint or region: rare
8. Foreign objects: rare in the hip
9. Metabolic problems: rarely located around the hip joint
10. Mixed problems: metaphyseal osteopathy in the cat
11. Other systems: hip pain should be differentiated from
neurogenic problems (disc hernia, lumbosacral stenosis, …)

1. Congenital luxation or deformation: rare
2. Development disorders: medial patellar luxation (young
small breed dogs, also adult small breeds dogs: often
in combination with cranial cruciate rupture, young
large breed dogs. Lateral patellar luxation: young giant breed dogs. OCD (medial or lateral condyle: rare,
young large breed dogs)
3. Traumatic disorders: fractures, cruciate ligament rupture (+ meniscal tear)
4. Infection: quite common complication after stifle surgery
5. Degenerative disorders: cruciate ligament rupture (+
meniscal tear)
6. Auto-immune problem: the stifle is often involved in
polyarthritis
7. Neoplasia of the bone: often located in the stifle region
8. Foreign objects: after CCL reconstruction with nonabsorbable suture material
9. Metabolic disorders: the stifle is a rare location
10. Mixed problems: cruciate ligament rupture (+ meniscal
tear)
11. Bilateral stifle disorders need to be differentiated from
neurologic disorders
The diagnosis of stifle problems is based on the inspection of the dog (sitting, rising, walking and trotting), palpation of muscle atrophy, distension of thickening of the
joint, range of motion of the stifle joint, pain on hyperflexion and hyperextension and the detection of a luxated
patella, a meniscal click, or joint instability (cranial drawer
sign, tibial compression) under sedation of general anesthesia.

The diagnosis of hip problems is based on the inspection of the dog (sitting, rising, walking and trotting), palpation of muscle atrophy, range of motion of the hip joint,
pain on hyperflexion and hyperextension and joint laxity
under sedation of general anesthesia.

Radiography is the method of choice to screen the stifle. Other imaging techniques may add to the diagnosis
of cartilage lesions, partial cruciate ligament ruptures and
meniscal tears. Additionally stifle arthroscopy can be used
to obtain a definitive diagnosis.

Radiography is the method of choice to screen the
hips. A distraction view is useful to illustrate hip laxity.

Overview of the disorders of the tarsus

Confirmation and an estimation of the severity is provided by the radiographic examination and other imaging
techniques. Treatment may be either conservative or surgical. The treatment decision making is largely based on the
clinical and imaging findings and the estimated prognosis.

Overview of the hip disorders

1. Congenital luxation or deformation: rare
2. Development disorders: OCD (medial or lateral ridge:
rare, young large breed dogs)

Bernadette Van Ryssen,
Faculty of Veterinary Medicine Ghent University, Belgium
Bernadette.vanryssen@ugent.be

17

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

3. Traumatic disorders: fractures and luxations occur frequently
4. Infections: a relatively rare location
5. Degenerative disorders: as a consequence of OCD,
limb deformities or as a primary problem
6. Auto-immune problem: the tarsus is often involved in
polyarthritis
7. Neoplasia: rarely located in the tarsal region
8. Foreign objects: rare
9. Metabolic disorders: the tarsus is a rare location
10. Mixed problems: tendinopathy of the gastrocnemius,
degeneration of the plantar ligaments
11. Bilateral tarsus disorders need to be differentiated
from neurologic disorders
The diagnosis of tarsus problems is based on the inspection of the dog (sitting, rising, walking and trotting),
palpation of muscle atrophy, distension of thickening of
the joint, range of motion of the tarsus, pain on hyperflexion and hyperextension and joint instability/laxity under
sedation of general anesthesia.
Radiography is the method of choice to screen the
tarsus, but often CT is necessary to demonstrate OCD lesions or other intra-articular lesions. Arthroscopy is often
performed via a mini-arthrotomy because of the limited
joint space.
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JETRNA LIPIDOZA PRI MAČKAH

Darja Pavlin

Laboratorijska odstopanja
• Povečana koncentracija bilirubina, aktivnost AF, ALT in
AST
• Hiperglikemija zaradi inzulinske rezistence
• Hipoglikemija je pokazatelj kritično zmanjšane jetrne
funkcije (popolna jetrna odpoved)
• Blaga hipoalbuminemija in zmanjšana koncentracija
sečnine zaradi neješčnosti in zmanjšane jetrne funkcije
• Hipokalemija, hipomagnezemija, hipofosfatemija, ki so
negativni prognostični dejavniki za preživetje
• Povečane koncentracije β-hidroksibutirata zaradi negativne energijske bilance
• Hemogram je po navadi brez večjih odstopanj, pojavlja se lahko blaga neregenertivna anemija, povečanim
številom Heinzovih telesc in levkocitoza, odvisno od
primarne bolezni, ki je privedla do jetrne lipidoze
• Do ¾ živali z jetrno lipidozo ima odstopanja v koagulaciji (koagulopatije, ki povzročajo hemoragično diatezo predvsem pri invazivnih posegih, kot je odvzem krvi
ali vstavljanje ezofagealne sonde): podaljšan PT in APTT

Uvod
Jetrna lipidoza je najpogostejša in potencialno fatalna
jetrna bolezen mačk. Nastane zaradi nabiranja prevelike
količine trigliceridov v več kot 80% hepatocitov, ko mobilizacija periferne maščobe preseže zmožnost porabe
maščobe v jetrih za proizvodnjo energije preko oksidativnih procesov. Posledica je zmanjšana jetrna funkcija in
intrahepatična holestaza. Patofiziologija jetrne lipidoze je
zapletena. Za enkrat primarni vzrok nabiranja trigliceridov
v jetrih še ni natančno pojasnjen, vsekakor pa gre za multifaktorielni nastanek bolezni. Bolezen sproži neješčnost
živali, jetrna lipidoza se razvije v roku 2 dni do 2 tednov
trajanja anoreksije. Glede na vzrok nastanka poznamo
dva tipa jetrne lipidoze, primarna lipidoza nastane pri sicer
zdravi živali, ki strada zaradi pomanjkanja hrane, neokusne
hrane ali zmanjšanja apetita zaradi stresa (selitev, izguba
družinskega člana ali nova žival v gospodinjstvu, nastanitev mačke v hotelu, nenamerno zaprtje živali v notranje
prostore, npr. v garažo, klet ipd ali pobeg izključno notranje živali v zunanje okolje). Sekundarna lipidoza pa nastane
kot posledica neješčnosti zaradi neke druge bolezni (npr.
novotvorbe, diabetes mellitus, hepatitis, pankreatitis in
druge gastrointestinalne bolezni, bolezni ledvic) in je
bistveno pogostejša od primarne, saj predstavlja približno
95% vseh primerov jetrnih lipidoz.

Postavitev diagnoze
Diagnozo lahko postavimo na osnovi anamneze,
klinične prezentacije, odstopanj v laboratorijskih parametrih in UZ pregleda jeter, čeprav noben od teh pokazateljev ni patognomoničen. Ultrazvočno so jetra prizadete
živali povečana in difuzno hiperehogena, kar lahko vidimo
tudi pri zdravih debelih mačkah. Hiperehogenost jeter
določimo s primerjavo ehogenosti jeter s falciformnim ligamentom in vranico (jetra so normalno hipoehogena v primerjavi z vranico). Tudi ledvica so lahko hiperehogena zaradi
povečane maščobne vakuolizacije ledvičnih tubulov. Z UZ
pregledom moramo natančno pregledati celotno trebušno
votlino, da lahko ocenimo morebitno prisotnost primarne
bolezni, ki je povzročila jetrno lipidozo. Končno diagnozo
lahko postavimo s citološko preiskavo tankoigelne biopsije jeter (makro- ali mikrovezikularna steatoza), histološka
preiskava bioptov po navadi ni potrebna in predstavlja
bistveno večje tveganje za žival.

Klinični znaki
Prizadane lahko mačke katerekoli starosti, vendar pa se
najpogosteje pojavlja pri srednje starih živalih (povprečna
starost 7 let). Ni jasne predilekcije po pasmi ali spolu,
čeprav v nekaterih raziskavah ugotavljajo, da pogosteje
zbolevajo samice. Dejavnik tveganja za razvoj jetrne lipidoze je debelost (BCS 4/5). Najpogostejši klinični znaki,
ki jih opazijo lastniki, so neješčnost in izrazito hujšanje,
živali lahko izgubijo več kot 25% telesne mase. Pojavi se
lahko tudi ikterus, dehidracija, bruhanje, slinjenje, težave z
odvajanjem blata (zaprtje ali driska, paralitični ileus), ventrofleksija vratu in slabša kvaliteta dlake. Živali sicer redko,
vendar lahko razvijejo hepatično encefalopatijo, kar vodi
v spremembe v zavesti, ki jih še dodatno lahko poslabšuje
prisotnost hipokalemije.

Doc. dr. Darja Pavlin, dr. vet. med.
Veterinarska fakulteta, Klinika za male živali
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

19

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

Zdravljenje
• Tekočinska terapija: korekcija hipoperfuzije in dehidracije zaradi bruhanja in neješčnosti. Uporabimo
lahko katerokoli izotonično kristaloidno raztopino (npr.
0.9% NaCl, Ringerjev laktat ali Ringerjeva raztopina).
Izogibamo se raztopin z glukozo, saj lahko poslabšajo
glukozno intoleranco in povzročajo še hujšo hiperglikemijo.
• Korekcija elektrolitskega neravnovesja: v začetku je
posebej potrebno posvetiti pozornost koncentraciji kalija in fosfata, ki ju merimo vsaj dvakrat dnevno.
• Nutricijska podpora je temelj zdravljenja jetrne lipidoze, s katero moramo začeti čim prej. Žival lahko
hranimo parenteralno ali enteralno, slednje je bolj
priporočljivo. Idealna hrana za mačko z jetrno lipidozo
ima visoko vsebnost beljakovin (30-40% ME), zmerno
vsebnost maščob (50% ME) in nizko vsebnost ogljikovih hidratov (cca 20% ME). Potrebe po energiji lahko
izračunamo po formuli: RER = 70 x (telesna masa v
kg)0.75. Živali z jetrno lipidozo nikoli ne hranimo prisilno, saj lahko na ta način povzročimo dodatno averzijo
do hrane, bistveno bolj priporočljiva je uporaba sond
(ezofagealne, nazoezofagealne in gastrične).
• Antiemetiki in gastroprotektivi: metoklopramid v
odmerku 0.2 mg/kg/6 h i.v. ali CRI 1 mg/kg/dan), maropitant (1 mg/kg/dan s.c.)
• Stimulatorji apetita se pri mačkah z jetrno lipidozo odsvetujejo
• Nadomeščanje vitamin B12 (250–1,000 mcg/mačko,
s.c.)
• Vitamin K v primeru koagulopatije (0.5 do 1.5 mg/
kg/12 h s.c., 3-4 odmerki)
• V primeru pojava hepatične encefalopatije, zdravljenje
z laktulozo, amoksicilinom, nizkim odmerkom metronidazola (do max 7.5 mg/kg/12 h)

Prognoza
Prognoza je odlična v primeru, da čim prej začnemo
z ustrezno prehransko podporo in žival nima resne osnovne bolezni. Zmanjšanje koncentracije bilirubina za
50% v prvih 7-10 dneh je odličen prognostični dejavnik
za ozdravitev. Pozitivni prognostični dejavniki so še mladost živali in normalna koncentracija kalija. Hipoalbuminemija in prisotnost pankreatitisa je negativni pognostični
dejavnik. Redni monitoring AF nam lahko pri mačkah na
shujševalnem programu služi kot presejalni test, na podlagi
katerega lahko hitro posumimo na pojav jetrne lipidoze in
v primeru povišanja aktivnosti encima začasno prenehamo
s shujševalnim programom in začnemo s hitro intervencijo.

Reference:
C. Vatolina, R. P. Favier: Feline Hepatic Lipidosis. V: J. A. Lidbury
(ur.): Hepatology. Veterinary clinics of north America, Small
animal practice (May 2017). Str. 683-703.
CB Webb. Hepatic lipidosis: Clinical review drawn from collective
effort. Feline Med Surg. 2018 Mar;20(3):217-227. doi:
10.1177/1098612X18758591.
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MEDICINA MALIH ŽIVALI SKOZI ČAS

Vojteh Cestnik

started its development in western part of the world already after the 1st World War, but only after the 2nd World
War, with the increasing number of small animals, due to
the higher levels of living conditions began, its increasing
development. In Slovenia prof. Vekoslav Simčič and prof.
Ivan Mrzel are the most deserved for the small animal
medicine development.

Povzetek
Vse do obdobja po drugi svetovni vojni je bilo zdravljenje malih živali zelo pomanjkljivo. O zdravljenju vseh
vrst domačih živalih v predantičnem in antičnem obdobju
na področju Slovenije lahko samo ugibamo, najverjetneje
pa je bilo izkustveno, pomešano s praznoverjem. Podobno je bilo, ne samo pri nas, ampak v vsej Evropi v srednjem veku, saj so podkovski kovači in zdravilci, predvsem
konj, imenovani mareskalki zdravili živali v glavnem le
višjim slojem fevdalne družbe. V veterinarskih knjigah iz
19. stoletja na Slovenskem so le nekatere bolezni psov na
kratko omenjene, zdravljenje pa je bilo brez poznavanja
mikroorganizmov in načinov delovanja predpisanih zdravil
slabo učinkovito. Prvo društvo proti mučenju živali je bilo
ustanovljeno v Gorici 1846, prvo društvo ljubiteljev malih
živali 1906 v Tržiču, zametek prvega kinološkega društva,
v okviru lovskega društva pa 1907 pri Slovenskem lovskem
društvu v Ljubljani. Medicina malih živali se je v zahodnem
svetu pričela uveljavljati sicer že po prvi svetovni vojni, vendar se je šele z dvigom življenjske ravni prebivalcev, ki je
bil tudi vzrok povečanega števila malih ljubiteljskih živali
po drugi svetovni vojni pričela skokovito razvijati in dosegati vedno višjo raven. V Sloveniji sta za nastanek in razvoj
medicine malih živali najpomembnejša prof. dr. Vekoslav
Simčič in prof. dr. Ivan Mrzel.

Predantično, rimsko in srednjeveško obdobje
Vse predantične kulture, živeče na ozemlju današnje
Slovenije od mezolitika (srednje kamene dobe) dalje, so
gojile domače živali in z njimi vred tudi pse, kar izpričujejo
materialni ostanki najdeni pri arheoloških izkopavanjih.
Posebno lahko poudarimo Kelte, nosilce latenske kulture,
ki so po Pliniju starejšem gojili velike bojne in lovske pse, ki
naj bi se jih, celo sicer nepremagljivi, rimski vojaki posebej
bali (1). Zdravljenje živali je bilo empirično podobno kot
zdravljenje ljudi, kar so opravljali vrači tudi s sočasnim zaklinjanjem in čaranjem (2).
Najvišjo raven zdravljenja živali je dosegla rimska veterinarska medicina v 4. stol. s hipiatri – grškimi zdravniki
konj, ki so zdravili tudi druge živali po Hipokratovih
načelih (3). Kljub razmeroma velikem številu rimskih mest,
naselij, vil in posameznih hiš na Slovenskem, do sedaj
niso bili najdeni materialni ostanki, ki bi pričali o prisotnosti živinozdravnikov, takrat imenovanih medicus iumentarius, m. pecuarius, m. veterinarius, mulomedicus ali
redkeje equarius medicus (4) na področju Slovenije. Na
poštnih postajah imenovanih mutationes so za konje skrbeli vojaški živinozdravniki (3) in z veliko gotovostjo lahko
domnevamo, da so bili prisotni tudi na poštni postaji
Hrušica oz. Ad Pirum.

Abstract
Until the period after the 2nd World war the treatment
of small animals was very deficient. We can only guess
about the treatment in pre-antic and antic times on the
territory of Slovenia. The most likely it was a combination of empiricism and superstition. Very similar, was in
the Middle Ages, when the farriers, called the mareskalks,
shoed and treated the horses and other animals on feudal
courts. In veterinary books of the 19th century just some
diseases of the dogs are mentioned shortly, the treatment, without the knowledge of microorganisms and the
mechanisms of prescribed medicaments, badly effective.
The first society for prevention the cruelty against the animals was established in 1846, first society of small animal
breeders in 1906, origin of the dog breeding socirty in the
frame of the hunters’ club in 1907. Small animal medicine

V srednjem veku je bilo v zahodni Evropi znanje
antičnih živinozdravnikov večinoma izgubljeno, v Bizancu
pa se je kot nadaljevanje zahodnorimske tradicije ohranjalo in vzdrževalo do turškega zavzetja mesta 1453. V zahodni Evropi zgodnjega srednjega veka so živali zdravili
lastniki, rejci ali pastirji. Na dvorih so prevzeli, ob splošni
uvedbi podkovanja, okoli leta 1000, poleg podkovanja
tudi oskrbo, nego, prehrano in zdravljenje konj ter drugih
živali mareskalki. Tradicija znanja podkovanja in zdravljenja
v eni osebi se je nadaljevala in ohranjala skoraj nadaljnjih
1000 let. Beseda mareskalk je keltsko germanskega izvora
in je sestavljena iz besed marh, kar je pomenilo konj in
skalk/scalc, kar je bilo ime za slugo ali hlapca. Spremenjena

Vojteh Cestnik,
vojteh.cestnik@vf.uni-lj.si
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beseda marh se je v sodobni angleščini ohranila kot mare
(kobila), v slovenščini pa kot mrha. Med dvornim osebjem
so mareskalki imeli višji položaj, saj je bila od njihovega
dela odvisna gibljivost fevdalnih vojsk. Nekateri mareskalki
so postali pomembni strokovnjaki na dvorih, ali slavni z
objavo strokovnih del (5, 6, 7). V Sloveniji o njih zaenkrat
ni podatkov, kljub prisotnosti pomembnih fevdalnih družin
kot so bili Spanheimi, Ortenburžani, Auerspergi in grofi
Celjski.

V 18. stoletju so pričeli razsvetljeni vladarji ustanavljati ali vsaj podpirati ustanavljanje veterinarskih šol. Prva
šola je bila v Lyonu, naslednja v Alfortu, tretja, za nas
najpomembnejša, pa je pričela delovati na Dunaju 1767
(15). Kakovost prvih šol je bila slaba, saj so vpisovali tudi
nepismene, namenjene pa so bile podkovskim kovačemživinozdravilcem, lastnikom živali, pastirjem, lovcem, upravnikom posestev in drugim, ki so se želeli usposobiti za
zdravljenje živali. Kakovost šol se je le počasi dvigovala in
šele v začetku 20. stoletja so dosegle univerzitetno raven
(16). Med boleznimi mesojedov so opisovali predvsem
steklino in poskušali preprečevati njeno širjenje ali jo celo
zdraviti. V zvezi s to boleznijo je veljajo več zmotnih vraž,
kot npr., da človek, ki ga je ugriznila stekla žival lahko zboli
po 9 urah, 9 dneh, 9 tednih, 9 mesecih ali šele po 9 letih
(17).

Vendar znanje in pomoč mareskalkov nista segla do
preprostih ljudi, zato so si, marsikje celo do obdobja med
obema svetovnima vojnama, ljudje pomagali kakor so
vedeli in znali. Sami lastniki ali samozvani zdravilci so se
posluževali zdravilnih napojev, obkladkov, puščanja krvi
ali drugih postopkov zdravljenja, ki so bili velikokrat neustrezni, neučinkoviti ali kontraindicirani (8). Na pomoč so se
zatekali tudi v molitve in prošnje k različnim svetnikom, za
katere so menili, da so posebej sposobni odvrniti bolezen
od živine ali jo ozdraviti. Teh svetnikov je bilo veliko (9,
10, 11). Do današnjih dni se je ohranilo žegnanje konj na
dan Sv. Štefana, 26. decembra. V religiozni mitologiji kjer
nastopajo male živali lahko omenimo Sv. Roka, zdravilca
ran in zavetnika proti steklini, kateremu je rane ozdravil
pes z lizanjem. Sv. Hubert je bil zaščitnik lova, lovcev, divjadi in lovskih psov. Zaščitnik perutnine je bil Sv. Vid. Pri
dominikancih, katerih ime izvira iz besed dominis canis,
torej gospodovi psi je bil pes simbol zvestobe in čuvanja,
saj naj bi oni , tako kot psi odganjali sovražnike vere,
brezbožnike in heretike. Svetloba bakle, ki jo pes, spremljevalec Sv. Dominika nosi v gobcu naj bi razsvetljevala
neuke in jim kazala pravo pot. Poleg Sv. Dominika imajo
psa za atribut še druge svetnice in svetniki (12).

Na Slovenskem so v 18. stoletju delovali znameniti tuji
strokovnjaki, slovenski pa so v glavnem delovali na tujem.
Pri nas so bili Anton Scopoli (1723–1788), Balthasar Hacquet (1739 ali 1740–1815), Paul Adami (1736–1814),
Marko Gerbec (1658–1718) in Anton Muznik (1726–
1803). Janez Žagar (1732–1812) in Marko Anton Plenčič
(1705–1786) pa sta delovala v tujini. Vsi so bili zdravniki,
ki so se ukvarjali tudi z boleznimi živali (18).

19. stoletje
1795 so pričeli na Ljubljanskem Mediko-kirurškem kolegiju, ki se je nahajal v poslopju Liceja in gimnazije, nekdanjem, temeljito prezidanem frančiškanskem samostanu,
na današnjem živilskem trgu, poučevati živinozdravstvo.
Do ukinitve zavoda so se zvrstili 4 predavatelji tega predmeta: 1796–1806 Karel Bernard Kogl (1763–1839), ki je bil
v obdobju 1803–1809 tudi ravnatelj kolegija, 1807–1809
in 1815–1840 Janez Verbic tudi Verbinc (1768–1849),
1840–1842 Bernard Pachner (1803–1881) in 1842–1850
Janez Bleiweis (1808–1881). Do leta 1833 je trajal pouk
dve, nato pa 3 leta. Predmet živinozdravstvo je bil ves čas
v drugem letniku in je imel na razpolago v obdobju 1795
– 1809 tedensko tri ure, 1817 – 1825 pet, 1825 – 1836
šest in 1836 – 1850 ponovno tri ure tedensko. V času Ilirskih provinc (1809-1813) je bil licej preoblikovan v École
Central s 6 oddelki, kjer študij veterinarske medicine ni bil
predviden. Po vrnitvi avstrijske oblasti je bil vzpostavljen
prejšnji sistem. Ob ukinjanju mediko-kirurških zavodov v
monarhiji je bil 1848 ukinjen tudi ljubljanski, kljub pogojem za preobrazbo v medicinsko fakulteto, kar so takratni
predpisi dopuščali. Z delom je prenehal 1850 (19, 20, 21)

Sestavni del „zdravljenja“ so bili tudi uroki, zagovori in
čaranje. Ob ugrizu steklega psa so pri nas poznani vsaj trije
zagovori. Po prvem naj bi za ugriz steklega psa delovale
z rezino jabolka izgovorjene besede: hax, pax, mex, deus
adimax. Pri drugem zagovoru so dali po ugrizu steklega
psa temu požreti kruh z napisom: Patorerepa tenet opera, Botas. Veljalo pa je tudi, če so dali psi kos kruha na
katerem je bilo napisano: Saga, Maga, Baga, Saga, Baga,
Bag, Saga, Baga (13).

Razsvetljenstvo
V začetku 18. stol. je v Evropo vdrla goveja kuga, in je
z občasnimi večjimi ali manjšimi epizootijami ostala vse do
konca 19. stoletja. V tem času je pomorila več milijonov
živali, prizadela vse plasti prebivalstva, najbolj pa seveda
najrevnejše. Leta 1731 je cesar Karel VI. izdal Viehordnung – Avstrijski živinski red, zbirko predpisov o načinih
preprečevanja širjenja in zdravljenja bolezni. Ukrepi, ki so
zajemali ločitev bolnih in zdravih živali, čiščenje hlevov,
zapore kužnih področij, prepoved živinske trgovine in sejmov, zakopavanje trupel in gnoja so dosegli cilj, zdravljenje, ki je predvidevalo dajanje različnih napojev in praškov,
puščanje krvi, dimljenje hlevov ipd. pa je bilo neučinkovito.
Ker ni bilo živinozdravnikov, so bile naloge v zvezi s kugo
in drugimi kužnimi boleznimi živine dodeljene zdravnikom
in ranocelnikom (14).

Istega leta, ko je bil ukinjen Mediko-kirurški zavod je
pričela z delom »Živinozdravska in podkovijska učilnica
z živinozdravnico«, ki jo je ustanovila Kranjska kmetijska
družba. Največ zaslug za njeno ustanovitev in pričetek
delovanja je imel dr. Janez Bleiweis, ki je bil ravnatelj in
predavatelj. Poleg njega so poučevali še dr. Simon Strupi, Pavle Skale praktično podkovstvo in Andrej Fleišman
krmne, zdravilne in strupene rastline. Pouk je trajal eno
leto. Podkovski mojstri so se učili pol leta, če pa so želeli
postati podkovski kovači živinozdravilci pa še enkrat enako
dobo. Živinozdravniški pomočniki in mesogledniki so morali obiskovati šolo eno leto. Učni jezik je bila slovenščina.
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Za vpis kandidatov za pridobitev naziva podkovski mojster
je bilo potrebno potrdilo o znanju oblikovanja železa, sicer
pa le znanje branja, za nepismene so bili urejeni tečaji. Učni
predmeti so bili: anatomija, fiziologija, krmne, strupene
in zdravilne rastline, živinoreja, onihologija, porodništvo,
živinske bolezni s praktičnimi vajami v bolniškem hlevu in
mesogledništvo. Za gojence šole in za širšo publiko je bilo
predvideno 10 knjig zbirke Živinozdravstvo, vendar jih je
izšlo le 5. Janez Bleiweis je bil avtor štirih, Simon/Šimen
Strupi pa ene (22).

davcev naj bi le oviralo normalno prebavo in s tem zaviralo
rast, velike invazije pa preprečevale prehod hrane skozi
prebavila in povzročale kolike. Pri psih je opisana ataksija.
Ločili so različne vrste zajedavcev, vendar imena trakulje
niso uporabljali. Kot najzanesljivejši simptom so bili zajedavci v blatu, ker koprološke metode še niso poznali. Za
zdravljenje so priporočali napoj iz pelina, vratiča ali valeriane, grenko sol in kalomel, pri masovnih invazijah pa jelenovo olje z dodatkom terpentinovega olja.
Za kastracijo psov so priporočali enak postopek kot za
merjasce.

Iz naslova Strupijeve knjige Nauk spoznanja in ozdravljanja vunanjih in notranjih bolezin konj, goved, ovac, koz,
prešičev in psov je razvidno, da je bilo nekaj besedila namenjenega tudi boleznim psov. Knjiga je izšla 1852 in je
obsegala 366 strani. Ker je izšla v obdobju pred odkritjem
mikroorganizmov, je nastanek kužnih bolezni pripisan
mijazmam in kontagijem. Mijazme so bili zunanji strupi
nezdravega zrak, ki v telesu povzročijo nastanek kontagijev ali nalezkov, ti pa so vzrok, da se bolezen prenese na
drugo žival. Za zdravljenje avtor navaja dajanje zdravil,
kirurške posege, med njimi zlasti puščanje krvi, vstavljanje
traku, usnja ali teloha pod kožo ter dietetiko in ravnanje z
živalmi med boleznijo in po njej. Zdravila so razdelili glede
na organoleptične lastnosti: sluzasta in oljnata, sladka,
grenka, dišeče grenka, trpko-grenka, dišeča, smolnatodišeča in balzamična, smolnati gumiji in balzami, trpkosmolnata, ostra, omotična, vina in žganja, oglena, alkalije
in zemlje, kisline, alkalne soli, rudnine.

Ves čas delovanja je šola imele finančne težave, po letu
1855 tudi kadrovske. V tem letu je namreč dr. Strupi odšel v
Prago za profesorja živinozdravstva na medicinsko fakulteto, Bleiweis je postal deželni živinozdravnik, nadaljeval je
družbeno in politično delo in mu je za upravljanje šole ostalo malo časa. Leta 1881, v letu smrti dr. Janeza Bleiweisa
je izšla odredba o prenehanju pouka živinozdravniških in
živinorejskih predmetov (20, 21, 22). S tem šola ni bila več
živinozdravniška, ampak samo podkovska in je nadaljevala
delo do ukinitve leta 1962. Ponovno izobraževanje veterinarskega kadra na Slovenskem je nastalo šele leta 1947 z
ustanovitvijo Srednje veterinarske šole v Ljubljani (23).
V 2. polovici 19. stol. je bliskovitemu razvoju znanosti
sledila tudi veterinarska medicina. Z nastankom in razvojem mikrobiologije so pričeli odkrivati povzročitelje kužnih
bolezni, sledila je izdelava in uporaba prvih cepiv in serumom. Zdravljenje organskih in kužnih bolezni pa je več ali
manj ostalo na ravni predmikrobiološkega obdobja. Nova
zakonodaja na področju veterinarske medicine, na osnovi
znanstvenih dognanj je uvajala učinkovitejše postopke
borbe proti živalskim kužnim boleznim. Pomembni zakoni
so bili sprejeti leta 1880, nato v obdobju 1885-95, zadnji
pa leta 1909 (15). V tem času se je zvišala kakovost študija
na dunajski veterinarski šoli. Po dvoletnem uku za podkovske kovače živinozdravilce je bil leta 1850 vpeljan triletni
pouk, za vpis so bili potrebni 3 razredi glavnih (srednjih)
šol. V obdobju 1857–1866 je bilo za vpis potrebno imeti 4
razrede gimnazije ali realke in opraviti sprejemni izpit, med
leti 1866 in 1897 je bilo potrebno imeti za vpis 6 razredov
srednje šole, s šolskim letom 1897/98, ko postane študij
štiriletni in do seže šola dejansko formalno raven univerze
je za vpis potrebna matura (16). V obdobju 1850 – 1918
je na Dunaju zaključilo šolanje 258 veterinarjev, ki so bili
rojeni ali so delovali na področju Slovenije (24).

Med boleznimi psov sta posebej opisani steklina in pasja kuga, ki jo avtor imenuje pasja bolezen. Ker povzročitelja
stekline niso poznali so bolezen razdelili na primarno, ki
nastane sama na sebi in sekundarno ali vcepljeno, ki nastane po ugrizu stekle živali. Vedeli so, da gre za spremembe v delovanju živčnega sistema in da je bolezen neozdravljiva. Za preventivo so priporočali normalno prehrano in
namestitev ter omogočanje normalne pojatve. Sumljive
živalih naj se izolira in opazuje.
Pri opisu pasje bolezni avtor ugotavlja, da je bolezen
nevarna predvsem za mlade živali. Med simptomi omenja težave z dihanjem, motnje v prebavi, živčne motnje in
spremembe na koži. Navaja izredno raznolikost pojavljanja
in pravi, da je bolezen »pravi mačarad (močerad)« med
boleznimi. Za zdravljenje je priporočal dajanje mleka z
žveplenim cvetom, v napredovanih primerih pa sprožanje
bruhanja z dajanjem določenih odmerkov čmerike ali bljuvne soli. V preventivi priporoča preprečevanje stika zdravih
in bolnih živalmi. Zavrača krute in nesmiselne postopke
zdravljenja .

Že leta 1846 je Valentin Stanič (1774 – 1847) v Gorici
ustanovil društvo proti mučenju živali (25). Leta 1883 je
bilo v Avstro-Ogrski ustanovljeno prvo društvo, ki se je ukvarjalo z vzrejo psov. Pri nas je bila prva kinološka sekcija
psov ptičarjev ustanovljena 1907 pri Slovenskem lovskem
klubu, 1909 preimenovanem v društvo (26). Leta 1904 je
Anton Lehrman (1876 – 1910) ustanovil v Tržiču 1. kranjski
perutninarski zavod, prirejal strokovna predavanja o gojenju malih živali in 1906 začel izdajati revijo Perotninar –
1. slovenski ilostrovani mesečnik za umno perotninarstvo s
priveskom za umno rejo vseh malih domačih živali. Njegov
sodelavec je bil veterinar Peter Miklavčič. Istega leta je v
Tržiču ustanovil 1. slovensko društvo perotninarjev in rejcev vseh malih domačih živali, ki se je spomladi 1908 na

H garjam, katerih povzročiteljev niso poznali, so
prištevali tudi druge kožne bolezni. Kot povzročitelje so
šteli pokvarjeno, slano ali začinjeno hrano. Ločili so tri vrste
garij. Suhe garje so zdravili z umivanjem spremenjenega
področja z milnico z dodatkom terpentinovega olja in
odvajali. Za mokre garje so priporočali mazilo z živim srebrom z dodatkom terpentinovega olja ali salmiaka. Rdeče
garje pa so zdravili z apneno vodo z dodatkom sublimata.
Črevesnim zajedavcem niso pripisovali velikega pomena, razen v primeru masovnih invazij. Manjše število zaje-
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pobudo Kranjske kmetijske družbe iz Ljubljane preselilo v
Avstrijo. Istega leta je Lehrman našel financerja, se preselil
v Ljubljano in v Zg. Šiški skupaj z družabnikoma ustanovil
sodoben perutninarski zavod. Žal je kmalu umrl, star 34
let (27).

Ljudski dispanzer za bolne živali (People Dispensary for Sick
Animals - PDSA), ki je nudil brezplačno pomoč in oskrbo
živalim revnih lastnikov. Kljub nasprotovanju večine veterinarjev, vključno z Royal College of Veterinary Surgeons je
imela njena ustanova 1922 v Londonu 7 klinik, ki so letno
obravnavale 70.000 živali. Ob začetku 2. svetovne vojne
je PDSA imel 5 bolnic, 71 stacionarnih in 11 premičnih
dispanzerjev. Med bombardiranjem Londona so oskrbeli
okoli 250.000 poškodovanih živali. V 100 letih delovanja
je PDSA opravil preko 100 milijonov posegov (34).

V svetovnih katastrofah
V 1. svetovno vojno je veterinarska služba vseh
vojskujočih armadah vstopila prvikrat v zgodovini vojn
kot razmeroma dobro organizirana ustanova, temelječa
na strokovno usposobljenem kadru, s času primernim
znanjem. Najbolje je bila organizirana veterinarska služba
Velike Britanije (Veterinary army Corps),s katero sta
sodelovali še dve civilni organizaciji: Kraljevo združenje za
preprečevanje krutosti do živali (Royal society for prevention of cruelty to animals) in Sklad modrega križa (Blue
Cross Fund) za pomoč konjem v vojni, ne glede kateri strani so pripadali (28). Na področju Slovenije so bile med
1. svetovno vojno veterinarske bolnice v Radgoni, Gorici,
Slovenski Bistrici, Mariboru in Kranju, vendar so v njih
zdravili le konje (29).

V ZDA je že 1927 veterinar Richard Goodwin izdal
knjižico o reji, zdravljenju in šolanju psov, vendar je večina
lastnikov psov in drugih malih živali morala svoje ljubljence
zdraviti kakor je vedela in znala, saj je veterinarskih ambulant za male živali, kot je bila npr. ambulanta dr. Hyda, bilo
skoraj do sredine 20. stoletja zelo malo (35).
Po 1. svetovni vojni so se tudi pri nas pričela ustanavljati prva kinološka društva: leta 1921 Klub ljubiteljev
ptičarjev, 1922 Klub ljubiteljev športnih psov in 1924 Klub
ljubiteljev brakov. Naslednje leto se vsi trije klubi povezali in
ustanovili Jugoslovansko kinološko zvezo (JKZ) s sedežem
v Ljubljani. Istega leta sta bila ustanovljena še Klub ljubiteljev jamarjev in Društvo brak jazbečar. Pri ustanavljanju
slovenske kinologije sta pomembna vsaj dva veterinarja:
Lovro Tepina in Stanko Arko. Lovro Tepina (1882 – 1925),
ravnatelj podkovske šole v Ljubljani, je bil od leta 1923
urednik glasila Športni pes, ki ga je pričel izdajati Klub ljubiteljev športnih psov, pri Jugoslovanski kinološki zvezi pa
je bil vodja rodovne knjige. Stanko Arko (1892 – 1977)
je v času službovanja v Beogradu (1923–26) kot sekretar
veterinarskega odseka ministrstva za kmetijstvo in vode
imel prvo jugoslovansko zasebno veterinarsko ambulanto
za pse. Bil je tudi mednarodni sodnik za športne in policijske pse, sodeloval je na številnih mednarodnih kinoloških
razstavah in tekmovanjih. Ljubiteljsko se je posvečal tudi
reji kuncev in perutnine in bil strokovni pisec o malih
živalih (26, 36, 37).

Poleg ogromnega števila konj, katerega ocenjujejo
na okoli 11,6 milijonov (28) je tekom vojne naraslo tudi
število psov. Ob začetku 1. svetovne vojne jih je bilo v
nemški vojski okoli 6000, 1918 pa 40.000. Podobno je
število psov naraščalo tudi v drugih vojskah (30). V Belgiji
in na Nizozemskem, deloma tudi Franciji so že pred vojno
uporabljali pse za vleko lažjih tovorov, kot npr. mlekarskih
vozičkov, vozičkov peric, ipd. Belgijska vojska je imela pse
predvidene za vleko mitraljezov. Kasneje so vlečne pse
povzele tudi druge armade, med njimi Avstro-Ogrska vojska na Soški fronti. Psi so bili v enotah za zveze kurirji
in polagalci telefonskih žic. Posebej so bili cenjeni in med
vojaki priljubljeni sanitetni psi. Psi v francoski in avstro-ogrski vojski so bila naučeni, da so bolničarjem prinesli kapo
ali čelado ranjenega vojaka in jih nato vodili do ranjenca,
nemški psi pa so v začetku vojne bolničarje priklicali z lajanjem. Kasneje so v nemški in avstro-ogrski vojski namestili sanitetnim psom na ovratnico prinosilo, ki so ga psi, ki
so našli ranjenca prinesli k vodniku v gobcu, sicer pa je visel
z ovratnice. Nemški sanitetni psi naj bi rešili okoli 20.000
ranjencev, francoski pa okoli 8000. O boleznih psov in
njihovih poškodbah med 1. svetovno vojno skorajda nimamo podatkov. Veterinarji na bojišču so zdravili pse na
licu mesta, v zaledju so jih zdravili v ambulantah, ki so jih
organizirali kinološki klubi (29, 30, 31).

Med 2. svetovno vojno so bile veterinarske službe rednih vojsk aktivne med vojaškimi spopadi ob začetku in
koncu vojne. Okupacijske oblasti so v zasedenih državah
ohranile predvojno sestavo veterinarske službe, namestile
pa so svoje načelnike. Razmeroma veliko konj sta imeli
nemška vojska in Rdeča armada, mule je imela predvsem
italijanska vojska. Pse so imele sicer vse vojskujoče strani,
vendar največ nemška vojska, s podobnimi nalogami kot v
1. svetovni vojni. Veliko psov je bilo v policijskih enotah za
borbo proti odporniškim gibanjem in za teroriziranje civilnega prebivalstva ter za čuvanje koncentracijskih taborišč.
Golobe so imele britanska, nemška in ameriška vojska.

Med malimi živalmi so v 1. svetovni vojni masovno
uporabljali tudi golobe, samo nemška vojska jih je na zahodni fronti imela okoli 120.00 (32). Pri nas je bil vojaški
golobnjak v stari trdnjavi Kluže nad Bovcem za povezavo s
Celovcem (33). Kmalu po začetku 1. svetovne vojne je avstrijska vojska pod Rožnikom v Ljubljani ustanovila farmo
kuncev, na kateri so leta 1915 ustanovili »Zavod za rejo
domačih zajcev« s stalno razstavo teh živali. Vodja zavoda stotnik dr. Štefan Woszka, je izdal priročnik »Navodila
za rejo domačih zajcev na deželi«, ki ga je leta 1916 v
slovenščino prevedel dipl. agr. Alojz Jamnik (27).

V Sloveniji so med 2. svetovno vojno delovale civilna,
partizanska in domobranska veterinarska služba. Med vojno je padlo ali bilo kot talci ubito 10 dipl. vet., 6 študentov
in 6 bolničarjev (38). Partizanska veterinarska služba je bila
sicer ustanovljena že 8. 7. 1942, a je bila po Roški ofenzivi, ob izgubi osvobojenega ozemlja ukinjena in ponovno
ustanovljena po kapitulaciji Italije. Njen največji uspeh je
bila v zimi 1944/45 zgrajena vet. bolnica v Kanižarici pri
Črnomlju. Pomembna organizatorja veterinarske službe
sta bila Milan Dolenc in Stane Valentinčič. Partizanske

Ko prvi svetovni vojni še ni bilo videti konca, je 17. novembra 1917 Maria Elisabeth Dickin ustanovila v Londonu
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enote niso imele psov. Je pa zabeleženo, da je v aprilu
1944 je stekel pes ugriznil nekaj otrok, ki so jih prepeljali
v ljubljansko bolnico. Veterinarska služba je odredila kontumac psov za veliko področje na jugu Slovenije in za dve
vojni okrožji v Istri, na meji s Slovenijo (38, 39).
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SLOVENSKA VETERINARSKA
SPLETNA BAZA KRVODAJALCEV

Slovenija je premajhna, da bi se ekonomsko upravičilo
obstoj veterinarske banke s tipizirano in preverjeno krvjo
ter krvnimi produkti. Zato smo se kolegice Tina Roškar,
Darja Pavlin, Metka Šimundić in Alenka Kropivšek odločile,
da v povezavi z Veterinarsko zbornico Slovenije vzpostavimo enoten spletni portal pasjih in mačjih krvodajalcev.
Menimo, da tako lahko omogočimo, da vsi veterinarji dobimo primernega krvodajalca (psa ali mačko) takrat, ko ga
nujno potrebujemo.
Spletna baza krvodajalcev je razdeljena na regije tako,
da je pokrito celotno ozemlje Slovenije. S plakati, objavami na družabnih omrežjih in širjenjem ozaveščenosti med
našimi strankami, naj bi se vsi trudili pridobiti čim več zainteresiranih dajalcev. Vse te dodatne aktivnosti bi seveda
morale potekati v vzdušju solidarnosti med nami, kolegi
veterinarji, saj bomo le tako lahko dosegli, da bo ta portal
zaživel in prispeval za skupno dobro, za naše stranke in
naše paciente.
Vstopni portal je informativne narave predvsem za
lastnike psov in mačk ter širšo javnost. Vsebuje splošne
informacije o krvodajalstvu med psi in mačkami, kdaj je
transfuzija potrebna in posebnosti krvnih skupin pri teh
živalih. Vsi kolegi ste povabljeni, da prispevate članke ali
opise zanimivih primerov.
Napisane so jasne smernice lastnikom, katera žival je
primerna za krvodajalca ter kako lahko to postane.
Lastniki živali so usmerjeni na spletni prijavni obrazec,
kamor vpišejo svoje osebne podatke, dosegljive telefonske številke in podatke o svoji živali (spol, starost, pasma,
značaj, krvna skupina)
Lastnik označi tudi regijo v kateri živi in označi na kateri
VO bi želel svojo žival testirati. V primeru, da je žival že
testirana, vpiše kje so testiranje opravili. Zaradi zanesljivosti vpisov bo morala izvid testiranja predložiti VO, ki je
testiranje opravila. Skrbnik baze bo nato vnesel izvid v
bazo. Lastnik se ob prijavi tudi seznani in strinja s pogoji
delovanja baze.
Distribucija testov do VO bo potekala glede na spletne
prijave. Ponudnik in ditributer testov bo podjetje Melisa.
Test je zelo enostaven in predvidevamo, da večjih težav
z izvedbo testiranj ne bi smelo biti. Ob odvzemu krvi za
izvedbo testa je zaželeno, da veterinar žival tudi klinično
pregleda in oceni značaj, da določi ali žival za odvzem
potrebuje sedacijo ali ne. Opombe o živali ter morebitne
izvide bo mogoče vnesti v bazo za vsakega pacienta posebej.
Po izpolnitvi spletnega obrazca in opravljenem testu za
določitev krvne skupine, skrbnik baze prenese podatke v
Bazo veterinarskih krvodajalcev. Lastniki živali bodo imeli
tudi kontaktni naslov na katerega lahko sporočijo spremembo podatkov oz. spremembo zdravstvenega stanja

živali, zaradi katerega začasno ali trajno ne bi bila več
primerna za krvodajalca.
Zaščitena stran je namenjena veterinarjem. Vse zainteresirane veterinarske organizacije iz Sekcije veterinarjev
praktikov, ki bi želele bazo uporabljati, lahko izpolnijo pristopno izjavo objavljeno na spletni strani VZB in pridobijo
gesla za vstop v Bazo krvodajalcev. Letna članarina bo 50
evrov za VO. S članarinami bo pokrito vzdrževanje Baze
in deloma stroški testiranj. Plačnik in lastnik projekta je v
celoti Veterinarska zbornica Slovenije. Delo pobudnic projekta je bilo v celoti pro bono!
Zaradi lažje uporabe je tudi zaščitena stran za veterinarje razdeljena po regijah. V vsaki regiji sta dve skupini
– psi in mačke. Zaradi boljše preglednosti so filtrirani po
krvnih skupinah. Z različnimi barvami so označeni aktivni (beli), tisti, ki so darovali kri v zadnjih 8 tednih (sivi)
in neaktivni, ki so starejši od 8 let oz. neaktivni, če se je
zdravstveni status živali trenutno spremenil in ni zmožna
darovati krvi (rdeči). S tem želimo skrajšati čas, ki ga porabimo, da pridemo do želene informacije. Možna je tudi
zelo enostavna uporaba filtra, kjer določimo žival (pes ali
mačka), regijo in krvno skupino, ter tako zelo hitro pridemo do vseh primernih in aktivnih dajalcev.
Po odvzemu krvi določenem dajalcu je edina naloga
in obveznost uporabnika Baze, da označi katero žival je
uporabil, koliko krvi je vzel in seveda kdaj. Portal bo sam
generiral tega dajalca kot „neaktivnega“ za naslednjih 8
tednov, ko je odvzem krvi spet možen. Ob odjavi nas sistem opomni, da vpišemo podatke o odvzeti krvi.
Zaradi želje po čim večji razširjenosti informacije o
Spletni bazi veterinarskih krvodajalcev Slovenije, bomo
pripravili oglase za spletne strani veterinarskih organizacij
in družabna omrežja ter letake za oglasne deske naših
recepcij. Zaželeno je tudi, da se vzpostavijo povezave iz
spletnih strani VO do spletne strani Baze krvodajalcev.
Z obveščanjem želimo tudi širiti informacije o krvodajalstvu pri živalih med lastniki hišnih ljubljenčkov, da je pri
živalih prav tako zelo pomembna brezkompromisna solidarnost - pomagati drugemu v nesreči.
Želimo pridobiti tudi lastnike mačk, kar je malo težje,
zato računamo na pomoč z oglaševanjem in informiranostjo v veterinarskih organizacijah.
Vse zainteresirane veterinarje, ki bi želeli pri projektu
kakor koli sodelovati še enkrat vabimo, da se obrnejo na
pobudnice projekta ali VZB.
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PREPREČEVANJE OKUŽB V HUMANI MEDICINI

Viktorija Tomič

Izvleček: Prekomerna poraba protimikrobnih zdravil
sproži evolucijski razvoj odpornosti bakterij proti tem
učinkovinam. Za preprečevanje dodatne škode, ki bi nastala in da bi zamejili večji negativni vpliv bakterijske odpornosti, je pomembno, da se pozna načine za preprečevanje
okužb, povezanih z zdravstvom. Vseh teh okužb ne bo
možno nikoli preprečiti, lahko pa se z ustreznim ukrepanjem zmanjša njihovo pojavnost, prihranimo bolnikom dodatne težave in neprijetnosti, prihranimo zdravstveni denar in nenazadnje lahko zmanjšamo število smrti zaradi
okužb, povezanih z zdravstvom.

Vrste in pogostnost večkratno odpornih
bakterij
V 80ih in 90ih letih prejšnjega stoletja je bila naša pozornost usmerjena bolj v po Gramu pozitivne bakterije, v
zadnjem desetletju pa je zelo zaskrbljujoč porast odpornosti pri po Gramu negativnih bakterijah. Nedolgo tega
smo dobili standardizirane definicije za odporne po Gramu
negativne bacile (GNB) in sicer
• večkratno odporni GNB (ang. multidrug resistance –
MDR) – odporni proti 3 ali več vrstam antibiotikov
• razširjeno odporni GNB (ang. extensive drug resistance – XDR) - odporni proti vsem vrstam antibiotikov
razen 2 vrstam ali manj
• panrezistenstni GNB (ang. pan-drug resistance – PDR)
– odporni proti vsem vrstam antibiotikov, ki so na
voljo.
Trenutno vzbuja največ skrbi pojav MDR pri enterobakterijah kot sta Escherichia coli in Klebsiella pneumoniae.
Te bakterije so običajni, redni prebivalci človeških prebavil,
obenem pa najpogostejši povzročitelji GNB okužb bodisi
pridobljenih doma ali v bolnišnici. Med ne-enterobakterijami najpogosteje razvijeta večkratno odpornost proti antibiotikom Pseudomonas aeruginosa in Acinetobacter baumannii. Glede na nacionalne podatke v poročilu Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO) je odpornost E. coli proti
3. generaciji cefalosporinov (večji del zaradi izločanja ESBL
encimov) v afriški regiji SZO 2 - 70%, ameriški regiji 0 48%, vzhodno sredozemski regiji 22 - 63%, v evropski
regiji 3 - 82%, v JV Aziji 16 - 68% in v regiji Z Pacifik 0
- 77% (WHO, 2014). Odpornost K. pneumoniae proti 3.
generaciji cefalosporinov (nacionalni podatki) je v afriški
regiji 8 - 77%, ameriški regiji 4 - 71%, vzhodno sredozemski regiji 22 - 50%, v evropski regiji 2 - 82%, v JV Aziji 34
- 81% in v regiji Z Pacifik 1 - 72% (WHO, 2014). Najbolj
zaskrbljujoči pa so zagotovo podatki o odpornosti K. pneumoniae proti karbapenemom. Odpornost K. pneumoniae
proti karbapenemom je v afriški regiji 0 - 4%, ameriški
regiji 0 - 11%, vzhodno sredozemski regiji 0 - 54%, v evropski regiji 0 - 68%, v JV Aziji 0 - 8% in v regiji Z Pacifik 0 - 8% (WHO, 2014). Proti karbapenemom odporne
enterobakterije so trenutno skrb vzbujajoč problem, saj
običajno nakopičijo še druge mehanizme odpornosti, kar
drastično zmanjša možnosti zdravljenja. Čeprav so danes
bolj v ospredju težave z MDR-GNB, pa podatki SZO o proti
meticilinu odporni bakteriji Staphylococcus aureus (MRSA)
kažejo, da širjenje MRSA v nekaterih svetovnih regijah niso
uspeli zamejiti. Odpornost proti meticilinu (MRSA) je bila v

Ključne besede: MRSA, ESBL, karbapenemaze,
preprečevanje prenosa

Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom (OPZ),
je danes v središču dejavnosti za bolnikovo varnost. Obenem je postalo preprečevanje OPZ, eden najpomembnejših
pokazateljev kakovosti zdravstvene oskrbe v zdravstvenih
ustanovah. V razvitih deželah 7 izmed stotih bolnikov med
hospitalizacijo pridobijo OPZ, medtem ko se to zgodi pri
10 bolnikih v deželah v razvoju. Pojavnost OPZ je pri bolnikih zdravljenih na enotah intenzivnega zdravljenja še
višje (30 – 35%). Pomen preprečevanja OPZ, je dobil nove
razsežnosti ob pojavu večkratno odpornih bakterij kot so
proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
(ang. Methicillin-resistant S. aureus – MRSA), enterobakterije, ki izločajo beta-laktamaze razširjenega spektra (ang.
Extended spectrum beta-lactamase – ESBL). V zadnjih letih
pa je skrb zbujajoč nastanek in širjenje odpornosti proti
karbapenemom - antibiotikom najširšega spektra, ki so
bili naše zadnje orožje proti odpornejšim sevom bakterij.
Čeprav je nastanek odpornosti proti antibiotikom pri bakterijah naravna posledica prekomerne uporabe antibiotikov in ni nepričakovan dogodek, pa so v zadnjih dveh
desetletjih vzniknili večkratno odporni mikroorganizmi, ki
grozijo z vračanjem humane medicine v predantibiotično
obdobje.

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. klinične mikrobiologije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
e-mail: viktorija.tomic@klinika-golnik.si
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izven bolnišnic, je pomembno, da ukrepe preprečevajna
prenosa VOB dosledno izvajamo tudi v ambulantah vseh
nivojev zdravstvenega sistema. Priporočeno je, da izvajalci
ambulantnega zdravstva:

afriški regiji 12 – 80%, ameriški regiji 21 – 90%, vzhodno
sredozemski regiji 10 – 53%, evropski regiji 0,3 – 60%,
regiji JV Azije 10 – 26% ter v zahodno-pacifiški regiji 4 –
84% (WHO, 2014).

• Dosledno izvajajo higieno rok z alkoholnimi razkužili
pred in po vsakem stiku z bolnikom.
• So vedno usmerjeni v preprečevanje prenosa VOB,
tako pri znanih kot neznanih nosilcih VOB.
• So pozorni glede podatkov o nosilstvu in si aktivno
želijo imeti te podatke.
• Uporabijo osebna zaščitna sredstva, kadar je to
potrebno.
• Izvajajo redno čiščenje in razkuževanje pripomočkov
in površin, ki pridejo v stik z bolnikom

Ukrepi za nadzor večkratno odpornih
bakterij v zdravstvu (NICE, 2012; KOBO
Klinika Golnik, 2008)
Kolonizacija z VOB (prisotnost bakterije v/na telesu
brez kakršnihkoli znakov ali simptomov) se vedno zgodi
pred nastankom okužbe (prisotnost bakterije v/na telesu
z invazijo/poškodbo tkiva ob prisotnosti znakov in simptomov).
Naše ukrepanje je usmerjeno v dve področji:

Zaključek

• Preprečevanje prenosa VOB s kolonizirane na nekolonizirano osebo.
• Preprečevanje okužbe pri koloniziranih osebah, kjer
so naše aktivnosti usmerjene v preprečevanje okužb,
povezanih s postopki in pripomočki (npr. okužbe
kirurških ran, okužbe krvi v povezavi z žilnimi katetri,
ipd.) (Royal College of Physicians of Ireland, 2012).
Za zagotavljanje zgoraj omenjenih ciljev, moramo v
bolnišnicah in ambulantah dosledno izvajati vse ukrepe, ki
jih navajamo v program preprečevanja OPZ in veljajo tako
za diagnostične in terapevtske kot tudi za negovalne postopke. Eden najpomembnejših ukrepov je higiena rok z uporabo alkoholnih razkužil ob vseh priložnostih, ki zahtevajo higieno rok. Higieno rok moramo izvesti v 5 definiranih
priložnostih, zagotovo pa pred in po stiku z bolnikom
(WHO, 2006). Ti dve priložnosti sta verjetno najpogostejši,
kadar govorimo o delu v ambulantah. Načrtovanje našega
dela in bolj natančno izvajanje vseh ukrepov preprečevanja
prenosa VOB zagotovo vzpodbudi podatek o znanem nosilstvu VOB. Vendar nam ta informacija ni vedno posredovana, zato je pomembno, da vse svoje aktivnosti ob bolniku izvajamo tako, da je možnost prenosa minimalna ali
skoraj nična.

Podatki o protimikrobni odpornosti različnih bakterij
v posameznih regijah sveta kažejo, da so VOB globalno
razširjeni in predstavljajo trenutno največji izziv za sodobno medicino. Ker so obeti za nove antibiotike v zadnji
fazi razvoja, ki bi bili učinkoviti proti posameznim VOB,
omejeni, moramo ubrati drugačen, multimodalni pristop
za reševanje problema. Vključiti moramo nadzor protimikrobnega zdravljenja (ang. antimicrobial stewardship),
ciljano presejalno testiranje bolnikov z dejavniki tveganja
ter nujno izboljšati prakso preprečevanja in obvladovanja
okužb, ki mora postati sestavni del vsakodnevnega dela
vseh zdravstvenih delavcev, na vseh deloviščih in na vseh
ravneh zdravstvenega sistema.

Literatura:
1. KOBO Klinika Golnik, 2008. Preprečevanje širjenja MRSA.
Dostopno na: http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/
klinicna-dejavnost/datoteke/Navodila-za-preprecevanje-sirjenjaMRSA.pdf
2. NICE, 2012. Healthcare-associated infections: prevention and
control in primary and community care

Za uspešno preprečevanje širjenja VOB v bolnišnicah
je pomembno, da zdravniki, medicinske sestre/tehniki in
drugi zdravstveni delavci:

3. Royal College of Physicians of Ireland, 2012. Guidelines for
the prevention and control of multi-drug resistant organisms
(MDRO) excluding MRSA in the healthcare setting. Dostopno
na: http://www.hpsc.ie/a-z/microbiologyantimicrobialresistance/
infectioncontrolandhai/guidelines/File,12922,en.pdf

• Dosledno izvajajo higieno rok z alkoholnimi razkužili
in le izjemoma uporabijo vodo in milo (izolacija zaradi
Clostridium difficile).
• Izvajajo iskanje nosilcev z nadzornimi kužninami.
• Izvajajo ukrepe kontaktne izolacije vključno z uporabo
osebne zaščitne opreme in z dodelitvijo določenih
pripomočkov samo za koloniziranega bolnika (npr.
stetoskop, manšeta merilca tlaka).
• Hitro in redno sporočanje podatkov o kolonizaciji.
• Redno izobraževanje o higieni rok, ukrepih kontaktne
izolacije.
• Dodatno lahko izvajajo postopke dekolonizacije
(možna je le v primeru MRSA) in umivanje/kopanje s
klorheksidinom.
Ker se pojavnost VOB povečuje tudi v populaciji ljudi

4. World Health Organisation, 2014. Antimicrobial
resistance: global report on surveillance. Geneve:
WHO. Dostopno na: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1
5. World Health Organisation, 2006. Five moments for hand
hygiene. Geneve: WHO. Dostopno na: http://www.who.int/
gpsc/tools/Five_moments/en/
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BOLNIŠNIČNE OKUŽBE V VETERINARSKI MEDICINI

Irena Zdovc, Majda Golob

genega izvora. Endogeni viri so področja telesa, kot so
koža, nos, usta, gastrointestinalni trakt ali vagina, ki so
običajno poseljeni z mikroorganizmi. Eksogeni viri so tisti,
ki so zunaj bolnika, kot npr. veterinarsko osebje, lastniki,
oprema za nego živali ali veterinarska zdravstvena oprema. Bolnišnične okužbe so lahko endemične (omejene) ali
epidemične in prizadenejo večje število živali.

Uvod
Okužbe, povezane z veterinarsko oskrbo domačih
živali, so znane že desetletja, vendar se praktično izvajanje
kontrolnih programov za preprečevanje takih okužb resneje omenja in uvaja šele v zadnjem času. Bolnišnične okužbe
lahko povzročajo različni mikroorganizmi, posebej nevarne
pa so bakterije, ki so odporne proti več skupinam antibiotikov oz. večkratno odporne bakterije (angl. multidrug
resistant bacteria, MDR). Medicinski in tehnični napredek
v veterinarski medicini omogoča daljše in bolj kvalitetno
življenje živali, s starostjo živali pa se povečuje tudi število
potrebnih zdravstvenih posegov, hospitalizacije živali in
zdravljenje kroničnih obolenj, ki so pogosto povezana tudi
zmanjšano imunsko sposobnostjo. Za bolnišnične okužbe
so najbolj dovzetne živali po kirurških posegih, živali z
odprtimi poškodbami ali po zdravljenju urinarnih okužb,
kjer se uporablja kateter. Razmeroma redke pa so okužbe
dihalnih poti. Ker gre pri bolnišničnih okužbah živali pogosto za povzročitelje zoonoz, morajo strategije obvladovanja okužb upoštevati tako zaščito živali in njihovih
lastnikov kot tudi veterinarskega osebja.

Najpomembnejši povzročitelji
V primerih kliničnih izbruhov bolezni najpogosteje
poročajo o okužbah s proti meticilinu odpornimi stafilokoki (MRS), med po Gramu negativnimi bakterijami pa
sta pogosta Escherichia coli z razširjenim spektrom betalaktamaz (ESBL) in Acinetobacter baumannii. Z izrazom
MRSA označujemo proti meticilinu odporne seve bakterije
Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus). Pri ljudeh že dolgo časa predstavlja resen
zdravstveni problem, v veterinarski medicini pa postaja
bolj pomemben v zadnjem desetletju. Povzročitelj se lahko
pojavlja pri različnih ljubiteljskih živalih, najpogosteje pa
pri domačih mesojedih. Lahko se prenaša tudi z ljudi na
živali in z živali na ljudi. Pri sicer zdravih ljudeh in živalih, ki
so kolonizirani z MRSA, se klinični znaki bolezni praviloma
ne razvijejo in navadno ni nobenih znakov prisotnosti bakterije.

Kaj je bolnišnična okužba?
Bolnišnična okužba je okužba, ki se razvije v veterinarski
ustanovi in v času sprejema v oskrbo še ni bila prisotna ali
bila v fazi inkubacije. Bolnišnične okužbe lahko povzročajo
patogene bakterije, vendar povzročitelji epidemičnih
bolezni pri živalih niso izključni vzrok nalezljivih bolezni.
Med vzroki so še številni pogojni dejavniki, ki omogočajo
razvoj bolezni, predvsem dovzetnost gostitelja. Bolezen
lahko povzročijo oportunistični patogeni, ki so pogosto del naravne mikrobiote gostitelja, predvsem kože in
različnih sluzničnih površine. V določenih okoliščinah
(kadar druge razmere omogočajo invazijo do notranjih organov ali običajno sterilnih mest, oziroma v predhodno poškodovana tkiva) so sposobni povzročiti blage
do hude in celo življenjsko nevarne okužbe. Bolnišnične
okužbe lahko povzročijo bakterije endogenega ali ekso-

Še bolj pomembno vlogo ima Staphylococcus pseudintermedius, ki je ena izmed najbolj pogostih bakterij,

ki jih izoliramo s kože in sluznic domačih mesojedov. Podobno kot S. aureus lahko razvije odpornost proti meticilinu in s tem tudi proti vsem betalaktamskim antibiotikom.
Zaradi tega je poimenovan kot MRSP (methicillin resistant
S. pseudintermedius), kar nakazuje na analogijo z MRSA.
Če pride do zmanjšane telesne odpornosti (težke operacije, zdravljenje s steroidi, rakava obolenja, ipd.) se lahko
razvijejo resni znaki bolezni, ki se kažejo s prizadetostjo
različnih organskih sistemov in tkiv. Na okužbo z MRSP
pri psih posumimo vedno, kadar se pacient ne odziva na
zdravljenje z antibiotiki, ki jih običajno uporabljamo pri stafilokoknih okužbah. Najpogostejša taka obolenja so piodermije, vnetje zunanjega sluhovoda, ponavljajoče okužbe
urinarnega trakta, kirurške rane in različni trajni implantati.
Zelo pomembno je, da kolonizacijo ali okužbo z
MRSA, MRSP, E. coli ESBL ali drugimi bakterijami pravilno in pravočasno diagnosticiramo, kar pomeni, da treba
identiteto laboratorijsko potrditi. Z diagnozo moramo

Irena Zdovc, Majda Golob
Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60, Ljubljana
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takoj seznaniti lastnika živali, vse veterinarske delavce, ki
prihajajo v stik z živaljo, hkrati pa jim dati jasna navodila
za nadaljnje ravnanje. Prenos MRSA ali MRSP lahko, podobno kot pri ljudeh, zelo omejimo z upoštevanjem nekaterih splošnih higienskih načel, pri čemer imajo osveščeni
veterinarski delavci zelo pomembno preventivno vlogo.

Stanje v Sloveniji
Pogostnost pojavljanja bolnišničnih okužb na področju
veterinarske dejavnosti v Sloveniji je slabo raziskana, ker je
število vzorcev majhno in ne predstavlja realne slike stanja. Poleg tega so vzorci večinoma označeni z unikatnimi
kodami, ki ne dopuščajo sledenja posameznih primerov
oz. epizootiološke analize. Zaradi visoke ozaveščenosti
delavcev v nekaterih večjih veterinarskih ambulantah,
kjer so se z omenjeno problematiko že soočili, imamo
podatke o verjetnih bolnišničnih okužbah z bakterijami
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Acinetobacter baumannii, MRSP, E. coli ESBL/AmpC in Serratia
marcescens. Pojavili so se tudi prvi klinični primeri, ki so

se zaradi neučinkovitosti antibiotičnega zdravljenja končali
s poginom ali evtanazijo živali. Posebej problematični so
sevi MRSP, ker v Sloveniji prevladuje klon, ki poleg odpornosti proti penicilinom in cefalosporinom praviloma izraža
tudi odpornost proti vsem kinolonom, aminoglikozidom,
trimetoprimu, sulfonamidom in njunim kombinacijam,
makrolidom (predvsem eritromicinu) in linkozamidom. Pri
večini izolatov je bila ohranjena občutljivost za tetracikline
(predvsem doksicilin). Vsi izolati pa so bili dobro občutljivi
za glikopeptide (vankomicin, teikoplanin) in mupirocin,
ki so rezervni antibiotiki za zdravljenje MRSA pri ljudeh,
zato jih za živali praviloma ne uporabljamo. Med izolati
E. coli ESBL so bili posebej problematični tisti, ki so imeli
pridruženo še odpornost proti kinolonom, aminoglikozidom in trimetoprim/sulfonamidu, kar je prav tako zelo
omejilo možnosti zdravljenja. Ohranjena je bila občutljivost
za karbabeneme, ki pa so tudi rezervni antibiotiki za zdravljenje ljudi in jih v veterinarski medicini ne uporabljamo.

Zaključek
Bolnišnične okužbe v veterinarskih ustanovah je
potrebno prepoznati kot problem, ki ga je potrebno
reševati tako znotraj posameznih veterinarskih praks kot
tudi v smislu prehajanja rizičnih pacientov, ki so lahko vir
prenosa posebno odpornih bakterij. Programi za nadzor
nad okužbami v veterinarskih okoljih morajo biti individualni in morajo upoštevati značilnosti objekta, osebja in
populacijo bolnih živalih. Strategija mora vključevati hierarhijo odgovornosti, koncept nadzora nad okužbami,
izobraževanje osebja, vključno s čistilkami in drugimi delavci, študenti in drugimi občasnimi obiskovalci. Posebno
pozornost je potrebno nameniti tudi lastnikom živali.

44

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

KOGNITIVA DISFUNKCIJA
PSOV

ABSCES V MOŽGANIH

Gregor Majdič, Maja Zakošek Pipan,
Sonja Prpar Mihevc, Malan Štrbenc

Roman Savič

Tako kot ljudje se starajo tudi psi. Z razvojem vedno
novih načinov zdravljenja tudi psi živijo vedno dlje, in se
srečujejo s starostnimi tegobami podobno kot ljudje. Pri
tem niso izjema niti pasji možgani. Vsi poznamo alzheimerjevo bolezen pri ljudeh, le malo lastnikov pa ve, da
se zelo podobna bolezen pojavlja tudi pri psih. Demenca
oziroma kognitivna motnja je ena izmed najpogosteje
spregledanih bolezni. Z ozaveščanjem tako veterinarjev
kot lastnikov skušamo poskrbeti za boljšo prepoznavnost
bolezni, saj lahko z zgodnjim zdravljenjem za nekaj časa
zaustavimo njeno napredovanje oz. bolezensko stanje
celo izboljšamo. Kognitivna motnja namreč močno vpliva
na kvaliteto življenja tako psa kot njegovih lastnikov. Za
boleznijo zbolita oba spola, je pa nekoliko pogostejša pri
samicah. Med samci pogosteje zbolijo tisti, ki so kastrirani.
Pasemska predispozicija ni bila ugotovljena, je pa bolezen
nekoliko bolj pogosta pri manjših in srednje velikih pasmah
psov, ki dosegajo višjo starost.

2,5 let stara psička pasme mops je bila napotena k
nam zaradi nekaj dni trajajoče in progresivne utrujenosti,
zmanjšanega odzivanja na lastnike in okolico, spremenjene hoje, sprva le kot šepanje, kasneje je postala ataksična
in je padala na bok. Pred tem ni imela zdravstvenih težav,
razen brachiocefalnega sindroma.
Z nevrološkim pregledom je bila ugotovljena apatija,
brezciljno gibanje, ataksija in zanašanje v levo, zmanjšana
odzivnost na dražljaje z leve strani (blago zmanjšan menace odziv), v področju drugih možganskih živcev ni bilo
vidnih izpadov. Propriocepcija in posturalne reakcije leve
sprednje in obeh zadnjih nog so bile zmanjšane, spinalni
refleksi so bili normalni.
Opravljena je bila magnetna resonanca, ki je pokazala prostor zavzemajočo, dobro omejeno lezijo v desnem
frontalnem lobusu, velikosti 12x13x15 mm, s perilezialnim
edemom in pritiskom na desni možganski ventrikel. V T1
sekvenci je bila lezija hipointenzivna, v T2 sekvenci pa hiperintenzivna. Po aplikaciji kontrasta je bil v T1 sekvenci
izražen močno hiperintenziven rob lezije, značilen za absces. Na podlagi MR slikanja je bila postavljena diagnoza
absces možgan.

Kognitivna motnja je seveda posledica nepravilnosti
v delovanju pasjih možganov, v katerih se nalagajo t.i.
amiloidni plaki, ki ovijajo živčne celice in ovirajo njihovo
delovanje. Poleg tega v možganih nastajajo nekakšne
zanke iz dolgih beljakovin imenovanih TAU, ki prav
tako motijo živčne celice pri njihovem delu, prenašanju
električnih impulzov. Zaradi tega začnejo živčne celice
odmirati, umiranje možganskih celic pa nato privede do
bolezenskih znakov.

Odločili smo se za kirurško zdravljenje ob pomoči humane nevrokirurginje. Po njenem navodilu smo 24 ur pred
kirurškim posegom začeli antibiotično terapijo z vankomicinom in ceftriaksonom, ki smo jo nadaljevali še 5 tednov
po operaciji. Med posegom je bila odstranjena celotna
lezija, ki je bila želatinozne strukture. Vzorec smo poslali v
bakteriološko analizo, ki je bila negativna.

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani poteka raziskava,
v ovkiru katere se želimo skupaj z vami več naučiti o kognitivni motnji psov. Proučevali bomo, kako se ta bolezen
razvije, skušali ugotoviti zakaj nastane in tudi razvijali nove
načine zdravljenja te bolezni. Zato prosimo in vabimo
vse zainteresirane veterinarje, da nas pokličete in se nam
pridružite v tej raziskavi. Za več informacij ter navodila
kako diagnosticirati kognitivno disfunkcijo psov nas prosim kontaktirajte po elektronsi pošti: maja.zakosekpipan@
vf.uni-lj.si ali gregor.majdic@vf.uni-lj.si

Postoperativno je bila potrebna 10 dnevna intenzivna
terapija, prve dni v umetni komi zaradi postoperativnega
možganskega edema in komplikacij ob brachiocefalnem
sindromu.
5 mesecev po operaciji je psička praktično asimptomatska, ostale so minimalne nevrološke sekvele.
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MERJENJE KRVNEGA TLAKA PRI MAČKAH –
ZAKAJ, KDAJ IN KAKO?

Martina Krofič Žel

Povzetek

Hipertenzija

Mačke obolevajo za vrsto bolezni, pri katerih je potrebno spremljati krvni tlak. Ker predstavlja veterinarska ambulanta za mačke stresno okolje, so izmerjene vrednosti
pogosto lažno povišane. Namen prispevka je predstaviti
indikacije za merjenje krvnega tlaka in podrobno opisati
metode merjenja, ki so za mačko manj stresne in nam dajo
verodostojne rezultate.

Tveganje za nastanek hipertenzije je pri starejših
mačkah večje, saj se sistemski arterijski tlak viša z njihovo
starostjo. Pri mačkah, starejših od 9 let, se namreč krvni
tlak vsako leto poviša za 1-2 mm Hg. (4)
Pri večini mačk gre za sekundarno hipertenzijo, ki je
posledica sistemske bolezni. Ta tip hipertenzije se pojavlja
pri kronični ledvični bolezni, hipertireoidizmu, primarnem
hiperaldosteronizmu, hiperadrenokorticizmu in feokromocitomu. (1,2)

Uvod
V organizmu je vzdrževanje arterijskega krvnega tlaka
(v nadaljnjem besedilu krvnega tlaka) znotraj fizioloških
vrednosti ključnega pomena za vzdrževanje perfuzije tkiv
in organov, izmenjavo metabolnih produktov in oskrbo
s kisikom. Fiziološki krvni tlak pri mačkah ni odvisen od
pasme ali spola. V literaturi najdemo različne podatke o
krvnem tlaku pri zdravih mačkah. (1,2) Glede na smernice
Mednarodnega združenja za bolezni ledvic (IRIS, angl.
International Renal Interest Society) naj bi bile mačke s
sistoličnim krvnim tlakom pod 150 mm Hg normotenzivne. V primeru, da je izmerjena vrednost višja od 160
mm Hg, gre za hipertenzijo, medtem ko gre pri vrednostih
med 150 in 160 mm Hg za mejno hipertenzijo (3). Kadar
je sistolični krvni tlak nižji od 80 mm Hg, govorimo o hipotenziji. Posledica nezdravljene hipertenzije je poškodba
tarčnih organov (možgani, ledvice, oči, kardiovaskularni
sistem), medtem ko prepozno ukrepanje v primeru hipotenzije vodi v šok. Merjenje krvnega tlaka je zato pomembno v urgentni medicini, pri monitoriranju anesteziranih
živali in pri spremljanju bolezni, katerih patogeneza vpliva
na spremenjen krvni tlak. (1,2)

V primeru, da sistemske bolezni ne najdemo, govorimo
o primarni ali idiopatski hipertenziji, ki naj bi se pojavljala v
13-20 % odkritih primerov. Zaenkrat ni znano, ali je odstotek mačk s primarno hipertenzijo dejansko tako visok ali
gre pri katerem od primerov hkrati za nediagnosticirano
začetno stopnjo kronične ledvične bolezni ali so morda
vključeni genetski dejavniki. (2)
Patogeneza hipertenzije se pri mačkah se razlikuje
glede na njen vzrok in je slabo raziskana. K hipertenziji
pripomorejo sistemski in lokalni dejavniki: sistemska in
lokalna aktivacija sistema renin-angiotenzin-aldosteron,
zmanjšana funkcija ledvic in tlačna natriureza. Ker mačke
večinoma dobro odreagirajo na zdravljenje z amlodipinom,
se povečan vaskularni tonus verjetno pojavlja pri vseh oblikah hipertenzije ne glede na vzrok. (2)
Mačke so med pregledom v veterinarski ambulanti
prestrašene, zato pogosto izmerimo visoke vrednosti
krvnega tlaka, ki so odraz delovanja kateholaminov. Gre
za fiziološki odgovor organizma na stres. Ta pojav imenujemo »hipertenzija belega plašča«. Vrednosti izmerjenega
krvnega tlaka so lahko celo za 80 mm Hg višje od dejanskih. V nestresnih pogojih je pri teh pacientih krvni tlak
normalen, zato takim živalim ne smemo predpisovati antihipertenzivov. (2)

Medtem ko je merjenje krvnega tlaka v urgentnih stanjih, med anestezijo in pri monitoriranju pacientov v intenzivni oskrbi splošna praksa, sta diagnostika hipertenzije in
njeno spremljanje pri mačkah pogosto zapostavljena.

Poškodba tarčnih organov
Povišan krvni tlak povzroča poškodbe kardiovaskularnega sistema in organov, ki jih s krvjo preskrbuje veliko
število arteriol. Patološki procesi na očeh se pojavijo že
pri sistoličnem krvnem tlaku nad 160 mm Hg in jih diagnosticiramo pri približno 50 % mačk s hipertenzijo. Pojavi

Martina Krofič Žel
Klinika za kirurgijo in male živali, Veterinarska fakulteta,
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
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se lahko hipertenzivna retinopatija, hipertenzivna horoidopatija, krvavitve po mrežnici, hifema, krvavitev v steklovino. Odkrivanje zgodnjih sprememb na očeh, ki so posledica hipertenzije, je ključnega pomena za učinkovitost
zdravljenja in preprečevanje izgube vida. (2,3)

Mačka naj bo pred merjenjem krvnega tlaka v tihem in
mirnem prostoru, hkrati naj ne bodo prisotne druge živali.
Če je mogoče, naj mačka leži na svojem ležišču. Dodatno lahko uporabimo sintetične obrazne feromone. Pred
merjenjem počakamo vsaj 5-10 minut, da se privadi na
prostor. Mačke pri tem ne fiksiramo, ampak dovolimo, da
razišče prostor. (2)

Previsok krvni tlak skozi daljše obdobje lahko premaga
avtoregulatorne sposobnosti možganskega ožilja in vodi
v možganski edem. Nastane hipertenzivna encefalopatija,
ki se kaže s centralnimi živčnimi znaki, kot so dezorientiranost, ataksija, epileptoidni krči in depresija centralnega
živčevja. (2)

V ambulanti naj prisostvuje minimalno število kliničnega
osebja; za uspešno merjenje krvnega tlaka sta potrebna
dva izurjena veterinarska tehnika. Priporočljivo je, da je
prisoten tudi lastnik, saj je mačka tako bolj sproščena. (2)

Povečan žilni upor pri dalj časa trajajoči hipertenziji
vodi v hipertrofijo levega ventrikla. Avskultatorno lahko
v takih primerih zaznamo galopni ritem, redkeje šum in
aritmije. (2)

Med merjenjem mačko pridržimo samo toliko, kot je
potrebno. Pri starejših mačkah držimo okončine še posebej
previdno, saj bi jim v primeru, da imajo osteoartritis, lahko
povzročili nepotrebne bolečine. Zaželeno je, da vse meritve opravimo v istem položaju in da se mačka med merjenjem ne premika. Širina manšete naj bo 30-40 % obsega
okončine oziroma repa. Med merjenjem naj bo okončina v
isti višini kot srce. (2,3,6)

Pri mačkah s hipertenzijo so ugotovili glomerulosklerozo in arteriosklerozo, pri čemer ni jasno, ali je razlog za spremembe na ledvicah zgolj hipertenzija ali gre
za kronično ledvično bolezen. Hipertenzija povzroči proteinurijo, ki je negativni prognostični dejavnik pri mačkah s
kronično ledvično boleznijo. (3,5)

Merjenje z Dopplerjevim merilcem tlaka
Kadar merimo z Dopplerjevim merilcem tlaka, s sondo
najprej poiščemo arterijo. Da bi zagotovili dober kontakt,
mesto ostrižemo in na sondo nanesemo ultrazvočni gel.
Nato nad arterijo namestimo manšeto, ki jo napolnimo 2040 mm Hg nad vrednostjo tlaka, pri kateri ne slišimo več
pulziranja. Nato pritisk v manšeti popuščamo do stopnje,
ko pulziranje spet zaslišimo. Odčitana vrednost je sistolični
krvni tlak. Priporočljivo je, da med merjenjem uporabimo slušalke. Če te niso na voljo, nastavimo glasnost na
najmanjšo možno stopnjo, pri kateri še slišimo pulziranje.
(2,)

Spremljanje pacientov
Po priporočilih Mednarodnega združenja za medicino
mačk (ISFM, angl. International Society for Feline Medicine) naj bi krvni tlak pri zdravih odraslih mačkah, starih od
tri do šest let, kontrolirali enkrat letno. Namen merjenja
krvnega tlaka pri zdravih odraslih mačkah je pridobiti individualne vrednosti krvnega tlaka za posamezno mačko. (2)
Pri zdravih mačkah, starejših od deset let, je krvni tlak
priporočljivo meriti vsaj enkrat letno, medtem ko je pri
zdravih geriatričnih mačkah (starejših od enajst let) krvni
tlak potrebno meriti vsaj vsakih 6-12 mesecev. Pri mačkah
z boleznimi, ki povzročajo sekundarno hipertenzijo ali z
znano poškodbo tarčnih organov krvni tlak spremljamo
najpogosteje, in sicer vsakih 3-6 mesecev. (2)

Merjenje s HDO
Premikanje pacienta med merjenjem krvnega tlaka z
metodo HDO da napačne rezultate. Zaradi tega je najbolj
priporočljivo, da meritve izvajamo na repu. Da bi zagotovili
natančne rezultate, je priporočljivo, da merilno napravo
povežemo z računalnikom in analiziramo pulzne krivulje,
ki morajo imeti obliko zvona. Če povezava z računalnikom
ni mogoča, rezultatov meritev, ki so nastali med premikanjem živali, ne upoštevamo. (2,6)

Metode merjenja krvnega tlaka
Poznamo direktno in indirektno merjenje krvnega tlaka. Najbolj natančno je direktno oziroma invazivno merjenje krvnega tlaka, ki nam da podatek o sistoličnem in
diastoličnem krvnem tlaku in omogoča, da ju spremljamo
kontinuirano. Metoda je uporabna v travmatologiji, intenzivni medicini in za spremljanje tlaka med večjimi operacijami. Za ambulantno spremljanje krvnega tlaka pri mačjih
pacientih je ne uporabljamo, saj zahteva vstavljanje arterijske kanile. (1,6)

Pri obeh metodah merjenja opravimo pet do sedem
meritev, pri čemer prve izmerjene vrednosti ne upoštevamo.
Posamezne izmerjene vrednosti naj se med seboj ne bi razlikovale za več kot 20 mm Hg. Če ugotovimo večje razlike
med posameznimi meritvami, merjenje tlaka ponovimo.
Da bi zagotovili ponovljivost meritev, v kartoteko beležimo
metodo in čas merjenja, velikost manšete, mesto merjenja
ter vse izmerjene vrednosti. Priporočljivo je, da bi krvni tlak
pri istem pacientu vsakič merilo isto osebje, ki se dobro
spozna na ravnanje z mačkami. (2,3)

Najpogosteje uporabljamo indirektni metodi merjenja
krvnega tlaka: Dopplerjevo sfingomanometrijo ali visoko
natančno oscilometrijo (HDO, angl. High-definition oscillometry). Pri tem upoštevamo samo vrednost sistoličnega
tlaka, saj so izmerjene vrednosti diastoličnega in srednjega
tlaka nenatančne. Da bi krvni tlak izmerili čim natančneje
in zagotovili čim večjo ponovljivost, je priporočljivo
upoštevati standardiziran protokol merjenja. (2)

Zaključek
V veterinarsko oskrbo starejših in geriatričnih mačk
sodi redna kontrola krvnega tlaka, še posebej, če sodijo
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v rizično skupino pacientov in se pri njih lahko razvije
sekundarna hipertenzija in poškodba tarčnih organov.
Da bi zagotovili natančne in ponovljive rezultate, merimo
krvni tlak po ustaljenem protokolu in pri tem mačjega pacienta čim manj vznemirjamo.
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Who are Laboklin?
LABOKLIN, founded in 1989, was the first laboratory for veterinary clinical diagnostics created
in Germany.
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KAKO POMAGATI V OBČUTLJIVIH TRENUTKIH? – CARSKI REZ

Maja Zakošek Pipan, Tanja Plavec

IZVLEČEK

Kdaj priporočamo elektiven carski rez?

Eden izmed najbolj občutljivih trenutkov za lastnike
je obdobje poroda in skrb za mladičke takoj po porodu,
še posebej takrat, kadar dogodki ne potekajo po predvidenem planu. Distocija oz. težek porod je sicer redek in se
pri psicah pojavlja v 5 – 6 % vseh brejosti, oziroma le v 2
%, če izključimo najbolj rizične pasme, kjer je pojavnost
največja. Distocija je pogostejša tudi pri starejših psicah.
Pri približno 60 – 80 % distocij medikamentno zdravljenje
ni mogoče in potreben je carski rez. V prispevku bo predstavljeno kako najbolje pomagati v trenutkih, ko je potreben carski rez (CR) in kako omogočiti čim boljše preživetje
mladičkov.

Elektiven carski rez priporočamo pri psicah, pri katerih je v preteklosti že prišlo do distocije in urgentnega
carskega reza, pri psicah z manj kot tremi plodovi ter pri
pasmah kjer imajo plodovi velike glave oziroma medenica
matere ni dovolj široka (bokserji, buldogi, mopsi, boston
terierji, škotski terierji) (Bergström et al., 2006). Nekateri
specialisti priporočajo preventivni carski rez tudi pri psicah,
ki imajo več kot 8 plodov, saj je v teh primerih velika nevarnost za pojav popolne neodzivnosti maternice. Na ta
način se izognemo urgentnemu carskemu rezu, s tem pa
povečamo verjetnost preživetja mladičev in omogočimo
hitrejše okrevanje psice. Ker lahko carski rez varno opravimo šele 63 dan po LH valu, je v primeru elektivnega carskega reza nujno potrebno natančno določiti čas poroda
(Concannon, 2000; Smith, 2007).

ELEKTIVEN VS. URGENTEN CARSKI REZ
Zaradi večje pojavnosti distocije pri posameznih pasmah
se vzreditelji vse pogosteje odločajo za elektiven CR. Na
ta način se izognemo izčrpanosti psice zaradi vaginalnega
poroda, kar vpliva na lažje in hitrejše okrevanje po posegu,
hkrati pa se poveča tudi verjetnost preživetja mladičev. Ker
je zanimanje vzrediteljev za elektiven CR vse večje, je nujno poznati prednosti in slabosti elektivnega oziroma urgentnega CR. Carski rez je sicer varen poseg, vendar je
lahko povezan s številnimi komplikacijami. Najpogostejše
med njimi so hude krvavitve, infekcije in manjša verjetnost preživetja matere in mladičev, nekoliko pogosteje
pa pri psicah z urgentnim carskim rezom prihaja tudi do
endometritisov. Urgenten carski rez je indiciran v primeru
distocije, ki lahko nastane kot posledica neustreznega ali
nezadostnega krčenja maternice, ki ga z uporabo zdravil
ne uspemo povečati, neustreznega položaja mladiča v porodnem kanalu, pri mrtvih mladičih, strukturnih spremembah porodnega kanala in kadar z ultrazvočno preiskavo
(UZ) zaznamo, da so plodovi v stresu (Smith, 2007).

Načrtovanje poroda – s čim si lahko
pomagamo?
• Pomagamo si s hormoni
Najlažje in najbolj natančno določimo porod v primerih, kadar psico spremljamo že od začetka gonitve in sicer s
pomočjo LH vala. Brejost namreč traja 65 dni +/- 1 dan, če
štejemo od dneva, ko pride do LH vala. Podobno, a malo
manj uspešni smo, če čas pripusta določamo s pomočjo
progesterona, v teh primerih brejost traja 65 dni +/- 2 dni
(Concannon, 2000).
Pogosto se zgodi, da imamo na voljo le dneve pripusta,
zato je za določitev datuma poroda potrebno opraviti dodatno diagnostiko. Brejost v tem primeru lahko traja 63 +/7 dni od prvega pripusta (od 55 do 70 dni), saj se pri naravnem pripustu in semenitvi s svežim semenom psica lahko
zabreji 3 dni pred in 7 dni po LH valu. V takih primerih si
lahko pomagamo z merjenjem progesterona, ki je najvišji
med 15. in 30. dnevom brejosti, v pozni brejosti pa začne
padati (Okkens in sod., 2001). Dan pred začetkom poroda progesteron pade na okrog 2 ng/ml. Najpogosteje ob
padcu progesterona pod 2 ng/ml pri večini psic pade tudi
telesna temperatura (Smith, 2007). Lastnikom zato svetujemo, da zadnja dva tedna pred predvidenim dnevom poroda merijo telesno temperaturo 2 – 3-krat dnevno. Temperatura običajno pade za 1,1 – 1,7°C od 6 – 18 ur pred
porodom, pri majhnih pasmah lahko pade na do 35°C, pri
srednjih na do 36°C, pri večjih na do 37°C. Padec telesne
temperature ni nujen, lahko ga tudi zgrešimo, velikokrat

asist. dr. Maja Zakošek Pipan, dr. vet. med.,
Klinika za reprodukcijo in velike živali, Veterinarska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si in
doc. dr. Tanja Plavec, dr. vet. med.,
Klinika za kirurgijo in male živali, Veterinarska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, tanja.plavec@vf.uni-lj.si
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• Pomagamo si z ultrazvočno, redkeje z rentgensko preiskavo
Včasih smo si za določanje starosti plodov pomagali z
rentgenom, vendar pa se je z razvojem boljših digitalnih
rentgenov izboljšala slika in posledično se različne strukture plodov hitreje in bolje vidijo, zato lahko na podlagi
tega plodove narobe ocenimo (menimo, da so starejši kot
dejansko so). Rentgen (RTG) je tudi zaradi nevarnosti pojava razvojnih anomalij pri mladičih neprimeren za uporabo v prvih dveh tretjinah brejosti, lahko pa ga uporabimo
v zadnji tretjini brejosti (predvsem z namenom določanja
števila plodov in njihove velikosti). Zato si za določanje ustreznega časa poroda pomagamo predvsem z UZ (Lopate,
2008; Beccaglia in sod., 2016). Na podlagi velikosti plodu,
velikosti njegove glave, pojava posameznih struktur na
nekaterih organih lahko dokaj natančno ocenimo čas
poroda pri psicah manjših in srednje velikih pasem (Beccaglia in Luvoni, 2012). Nekoliko težje pa je določanje pri
zelo velikih pasmah, kjer so na srečo težji porodi (distocija)
redkejši (Münnich in Küchenmeister, 2008; Groppetti in
sod., 2015).

pa se zgodi, da lastniki ne znajo ustrezno meriti telesne
temperature, zato je nujno, da jih o pravilnem merjenju
temperature pri psici tudi ustrezno podučimo. V primeru,
da do padca temperature pride, je ta običajno zanesljiv
znak prihajajočega poroda, ki mu sledijo očitni znaki poroda najkasneje v 24 urah. Če se porod ne začne v 14 urah
po padcu telesne temperature, je potrebno psico takoj
ustrezno pregledati in se po potrebi odločiti za nadaljnjo
terapijo (Johnson, 2009).
• Pomagamo si z brisom
Kadar se lastniki oglasijo po paritvi, vendar pa se psica še vedno goni, lahko čas poroda določimo z dnevnim
odvzemom brisov iz nožnice. Z mikroskopskim pregledom
celic v brisu namreč lahko določimo natančen čas prehoda
iz estrusa v diestrus, brejost pa bo po začetku diestrusa
trajala še 57 +/- 2 dni (Concannon, 2000).

Tabela 1: kateri dogodki s pomočjo katerih lahko določimo starost plodov

DOGODKI TEKOM BREJOSTI V DNEVIH PO OVULACIJI
2. – 5. dni				

Oploditev

14. – 16. dan			

Implantacija zarodkov

17. – 21. dan			

Z UZ že lahko vidimo zarodke

21. dan					

Z abdominalno palpacijo lahko tipamo plodove. Previdno!

22. – 23. dan			

Na UZ vidimo utrip srca

28. dan					

Z določanjem hormona relaksina lahko potrdimo brejost

28. – 30. dan			

Na RTG vidimo povečano maternico

Po 28. dnevu			

Palpacija vezikularnih mešičkov ni več mogoča

31. dan					

Želodec na UZ

31. – 35. dan			

Mehur na UZ

34. – 36. dan			

Pljuča hiperehoična v primerjavi z jetri na UZ

35. – 38. dan			

Jetra hipoehoična v primerjavi s trebušno votlino na UZ

41. – 43. dan			

Ledvica na UZ

42. dan					Pričetek mineralizacije

*

45. dan					

Z RTG lahko diagnosticiramo brejost

51. – 54. dan			

Mogoče ločiti sredico in skorjo ledvice na UZ

51. – 55. dan			

Na RTG vidimo kosti medenice*

57. – 61. dan			

Na RTG vidimo zobe in prste plodov*

62. – 64. dan			

Gibanje črevesne vsebine / Porod

S sodobnimi boljšimi digitalnimi RTG se posamezne strukture opazijo že prej, zato ta ocena v primeru novejših
digitalnih RTG ni povsem zanesljiva (Luvoni in Beccaglia, 2006; Beccaglia in Luvoni, 2012).
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DISTOCIJA

• konstantno, nepojemajoče in neproduktivno napenjanje več kot 20-30 minut,
• če faza II traja več kot 12 ur ali če porod zgleda
zaključen preden je poležano celotno leglo (Johnson,
2009).

Vzroki, ki pripeljejo do pojava težkega poroda (distocije) so lahko odvisni od ploda (fetalni faktorji) ali od matere
(maternalni faktorji) oziroma so kombinacija obeh.
Fetalni faktorji vključujejo:
• napačno postavitev ploda (prečna, medenična lega,
kar je vzrok za kar 15% distocij)
• prevelik plod (legla z majhnim številom plodov večkrat pri manjših pasmah)
• hidrocefalus (velika glava)
• spačke ter generaliziran edem ploda (pogosto pri
brahicefaličnih pasmah).

Dokazano je, da trajanje poroda vpliva na verjetnost
preživetja mladičev. Umrljivost mladičev je nižja (5,8%), če
faza II traja 1 – 4,5 ure in višja, če faza II traja med 5-24
ur (13,7%), mladiči pa bodo po vsej verjetnosti poginili,
če bo faza II daljša od 24 ur. V tem primeru bo prognoza
slabša tudi za samico. Izhod je boljši, če je samica zdrava
in plodov srčni utrip normalen (>200 udarcev/minuto).
Verjetnost preživetja mladičev je zmanjšana, če je plodov
pulz pod 160 udarcev/minuto. V tem primeru je potrebno
urgenten carski rez takoj opraviti, mladiče pa čim hitreje
odstraniti iz maternice (Smith, 2007).

Maternalni faktorji vključujejo:
• obstrukcijo zaradi ozke medenice
• obstrukcijo zaradi zaceljenih zlomov medenice
• tumorjev ali zarastlin nožnice
• motenj v okolju
• živčnost samice

CARSKI REZ
Kirurška intervencija je indicirana, kadar je vidna obstrukcija ali poškodba medenice, pri prevelikih plodovih,
zagozdenih plodovih, ko žival ne odgovori na medikamentno zdravljenje oziroma, ko plod/ovi pokažejo znake
stresa kljub maternalnemu odgovoru na zdravljenje.

Najpogostejši vzrok distocije, ki je prisoten kar v 60
% težkih porodov je primarna odsotnost učinkovitih
kontrakcij maternice med porodom (neodzivnost maternice). Pojavlja se pri majhnih leglih, velikih leglih (več kot
8 mladičev), hipokalcemiji, hipoglikemiji in manjših koncentracijah hormona oksitocina. Možna je tudi sekundarna neodzivnost maternice, ki se pojavi zaradi presnovnih
ali anatomskih (obstruktivnih) vzrokov. Pri primarni in
sekundarni neodzivnost maternice gre najverjetneje za
genetsko predispozicijo (Smith, 2007; Davidson, 2014).

Predoperativno preverimo hematokrit, skupne beljakovine, koncentracijo serumskega kalcija in glukoze ter
apliciramo tekočinsko terapijo. Pred uvodom v anestezijo
žival preoksigeniramo in pripravimo kirurško polje (Traas,
2008; Pretzer, 2008).
Po uvodu v anestezijo dokončamo pripravo kirurškega
polja in izvedemo laparotomijo. Pri tem poskrbimo, da
je incizija v trebušno votlino dovolj dolga (od popka do
sramnice), sicer si bomo maternične rogove v nadaljevanju
težko izpostavili. Pred incizijo v maternico kirurško polje
zaščitimo s trebušnimi kompresami, s katerimi preprečimo
izlitje maternične vsebine v trebušno votlino. Incizijo v maternico običajno naredimo na telesu maternice, skozi njo
odstranimo (izmolzemo) plodove, začenši z najbolj kavdalnim. Nato jih običajno izmenično odstranjujemo iz levega
in desnega roga. Ko se plodovi pojavijo v histerotomijski
rani, jih s počasnim vlekom izvlečemo skupaj z njihovo
placento, osvobodimo iz amnijskega mehurja in zatisnemo ter prekinemo popkovne žile. Mladiča takoj predamo
asistentu v oskrbo. Če je placenta še vedno čvrsto pritrjena
v maternici, najprej osvobodimo plod iz amnijskega mehurja, prekinemo popkovino ter mladiča predamo v oskrbo; mi pa se s placento ukvarjamo kasneje ali jo v izogib
znatni izgubi krvi pustimo v maternici.

Kriteriji za distocijo:
• podaljšana brejost, ko je znan datum ovulacije,
• breja psica je 72 dni po parjenju,
• samica se napenja intermitentno več kot 2-4 ure pred
porodom prvega mladiča ali več kot eno uro med
mladiči,
• zelen ali črn izcedek iz vagine pred porodom prvega
mladiča pri psicah (če se pojavi in v 2-4 urah mladič ni
poležen, je pomoč nujna),
• žival počiva več kot tri ure med posameznimi mladiči,
• žival skoti mrtve mladiče,
• visoko breja (full-term) psica zgleda bolna in izčrpana
(Smith, 2007)
• zgodovina predhodne distocije oziroma znana predispozicija,
• več kot 24 ur po padcu telesne temperature pri visoko
breji (full-term) psici,
• žival ne preide iz faze I poroda v fazo II v več kot 12
urah (neješčnost, telesna temperatura, pasaža amnijske tekočine ± vidne abdominalne kontrakcije),
• delno poležen mladič več kot 10-15 minut,

Po koncu maternico zašijemo v eni ali dveh etažah.
Za šivanje uporabimo resorbilen monofilamenten šivalni
material velikosti 3/0 ali 4/0, v šiv pa vsekakor vključimo
podsluznico. Trebušno votlino speremo z do 200 ml/kg
fiziološke raztopine ter zamenjamo rokavice s čistimi.
Če se lastniki hkrati odločijo za sterilizacijo psice, lahko
to naredimo po odstranitvi mladičev kot pri carskem rezu
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(vendar brez zapiranja histerotomije) ali pa s t.i. »en bloc«
resekcijo. Pri slednji odstranimo jajčnike in maternico skupaj s plodovi, ki pa jih je iz maternice potrebno odstraniti v
60 sekundah po prekinitvi materničnega krvnega žilja. Na
ta način skrajšamo trajanje anestezije in zmanjšamo potencialno kontaminacijo trebušne votline.

Münnich A, Küchenmeister U. Dystocia in numbers - evidence-based
parameters for intervention: really causes for dystocia and when and
how to treat? Proceedings of the 6th International Symposium on
Canine and Feline Reproduction & 6th Biannual European Veterinary
Society for Small Animal Reproduction Congress 2008;187-91.
Okkens AC, Teunissen JM, Van Osch W, Van Den Brom WE,
Dieleman SJ, Kooistra HS. Influence of litter size and breed on the
duration of gestation in dogs. Journal of Reproduction and Fertility
2001; Suppl 57, 193–197.

Trebušno votlino zapremo rutinsko, kožo običajno
zašijemo z intradermalnim šivom, da predstavlja kar
najmanjšo motnjo za mater in sesne mladiče (Traas, 2008;
Fransson, 2012).

Pretzer SD. Medical management of canine and feline dystocia.
Theriogenology 2008; 70: 332-6.
Root Kustritz MV. Clinical canine and feline reproduction. Wiley and
Blackwell, Ames, 2010: 125-8.
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Smith FO. Challenges in small animal parturition—Timing elective
and emergency cesarian sections. Theriogenology 2007; 68:
348–53.

Distocija je urgenca in jo je potrebno resno obravnavati. Z UZ ocenimo vitalnost plodov in v primeru, da so plodovi v stresu takoj opravimo carski rez. S podaljševanjem
namreč škodimo tako mladičkom kot tudi materi. Za izbiro
pravilne terapije, je nujen tudi natančen pogovor z lastniki,
kjer se med drugim pozanimamo kdo jim je pomembnejši
mati ali mladiči. Kadar se je porod pričel prezgodaj in
mladiči še niso dovolj razviti, moramo vedeti, da bomo
potrebovali veliko pomoči za oskrbo novorojenih mladičev,
še posebej, če je teh veliko.

Traas AM. Surgical management of canine and feline dystocia.
Theriogenology 2008; 70: 337-42.
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KAKO POMAGATI V OBČUTLJIVIH TRENUTKIH? – SKRB ZA
MLADIČE PO PORODU

Maja Zakošek Pipan, Tanja Plavec

na koncu v depresijo centralnega sistema (Linde-Forsberg
in Eneroth, 2004).

IZVLEČEK
Pred porodom se plod nahaja v toplem okolju in je v
rahli hipoksiji, na katero je relativno imun. Kisik se sprosti iz plodovega hemoglobina pri nižjem pO2 in oskrbuje
tkiva, s tem pa omogoča razvoj možganov, črevesja in ledvic. Placenta preko materalnega krvnega obtoka dovaja
vse potrebne hranilne snovi in kisik, zato plodu ni potrebno samostojno dihati. Številne spremembe v krvotoku
omogočajo, da del krvi zaobide jetra preko ductusa venosusa in se nato izliva v desni atrij. Od tukaj velika večina
krvi vstopa v levi atrij preko foramen ovale, saj je pritisk v
levem delu srca nižji pri plodu, to pa je posledica velikega
pritiska v pljučih, kjer so žile zaradi nizke koncentracije kisika, skrčene. Ob porodu je zato plod nenadoma izpostavljen številnim spremembam in ne malokrat ob rojstvu,
predvsem v primeru elektivnih ali urgentni carskih rezov,
potrebuje nekaj pomoči. Samo z ustrezno oskrbo takoj po
porodu lahko močno zmanjšamo smrtnost pri mladičih.

PRIPRAVA MATERIALA
Ves potreben material si je potrebno predhodno pripraviti. Mladiči, ki se ob kotitvi premikajo in oglašajo, navadno ne potrebujejo veliko pomoči. Kadar pa so v stresu,
je ravno hitra in ustrezna pomoč tista, ki lahko spremeni
izid ali bomo domov poslali zadovoljno stranko z živimi
mladiči ali nezadovoljno stranko, ker bo prišlo do pogina
novorojencev. Idealno je, da imamo 1 asistenta na 1 do
maksimalno 2 mladička. Pripravljene moramo imeti čiste
brisače, s katerimi obrišemo mladička in z drgnjenjem skrbimo za stimulacijo dihalnega sistema. Prav tako moramo
imeti pripravljene grelne blazine, kisik in ustrezne aspiratorje s katerimi lahko očistimo dihalne poti. Zdravila, ki
bi jim morda potrebovali med oživljanjem, morajo biti na
dosegu roke. Kadar pri psici med carskim rezom uporabimo opioide, je nujno, da imamo pripravljen tudi nalokson
(Greer, 2015).

KAJ SE ZGODI MED PORODOM?
Med porodom pride do številnih sprememb, mladič se
znajde v mrzlem okolju, kar spodbudi vokalizacijo in dihalni sistem. Pri carskem rezu lahko zato mladič vdihne,
čeprav je še vedno povezan s popkovino. Poleg tega se
nenadoma spremeni tudi obtok, zapreta se umbilikalna
vena in arterija, zato se novorojenec nenadoma znajde v
močni hipoksiji. Poviša se CO2, kar vzpodbudi respiratorni
sistem. Novorojenec vdihne in pljuča se prvič napolnijo z
zrakom. Plod je v tem začetnem obdobju v acidozi. Zaradi
hipoksije pride pri novorojencih do bradikardije, kar je
kompenzacijski mehanizem in je zato nujno, da mladiču
dovajamo kisik in tako izboljšamo oksigenacijo. Zaradi
uporabe anestetikov pri carskem rezu povzročimo respiratorno acidozo, kar lahko vodi v še močnejšo bradikardijo in

POMOČ OB ROJSTVU
Takoj po porodu je potrebno poskrbeti za mladiča.
Amnijski mehur nežno pretrgamo in mladiča osvobodimo. Nato prerežemo popkovino. Nosno in ustno votlino očistimo. Mladiča začnemo drgniti s pomočjo suhe
brisače. Če po minuti drgnjenja mladič ne diha samostojno, je potrebna bolj intenzivna pomoč. Kako intenzivni
moramo biti, lahko določimo na podlagi Apgar ocene, s
pomočjo katere določamo vitalnost mladičev (Lee, 2003).

APGAR OCENA
Apgar oceno je razvila zdravnica in anestezistka Virginia Apgar, s katero je skušala oceniti zdravje novorojenih
otrok in posledično hitro odkriti tiste novorojence, ki po
rojstvu potrebujejo dodatno pomoč (Apgar, 1953). Čeprav
je dobila ocena ime po izumiteljici, je danes to akronim
in sicer A za appearance/izgled, P za pulse/srčni utrip, G
za grimace/obrazni izraz, A za activity/aktivnost in R za
respiration/dihanje (Apgar in James, 1962). Zaradi uporabnosti, zanesljivosti in celostne ocene pri ocenjevanju
kratkoročnega preživetja, so oceno začeli uporabljati tudi
v veterinarski medicini. Najprej so oceno uporabili pri

asist. dr. Maja Zakošek Pipan, dr. vet. med.,
Klinika za reprodukcijo in velike živali, Veterinarska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si in
doc. dr. Tanja Plavec, dr. vet. med.,
Klinika za kirurgijo in male živali, Veterinarska fakulteta,
Univerza v Ljubljani, tanja.plavec@vf.uni-lj.si
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žrebičkih, teletih in prašičkih, v zadnjih letih pa so jo začeli
uporabljati tudi pri psih. Apgar ocena je danes prilagojena
pasjim fiziološkim parametrom (Veronesi in ostali, 2009)
in se redno uporablja v vseh večjih reprodukcijskih centrih. Za ustrezno oceno meritve jo izvajamo pet, petna-

jst in šestdeset minut po rojstvu, ocena pa nam pomaga
pri prepoznavanju tistih novorojencev, ki nujno potrebujejo pomoč (Batista in drugi 2014; Doebli in ostali, 2013).
Apgar ocena nam vzame le nekaj trenutkov, pri tem pa
določamo parametre, ki so opisani v Tabeli 1.

Tabela 1: Modificirana Apgar ocena za določanje vitalnosti novorojenih psov (Veronesi in sod., 2009)
Parameter		
		
0

Ocena
1

2

cianotične

blede

rožnate

< 180 utripov/ min

180-220 utripov/minuto

> 180 utripov/min

Ne joče, < 6 vdihov/min

Rahel jok, 6-15 vdihov/min

Jok, > 15 vdihov/min

Gibljivost

Flacidnost

Nekaj upogibljivosti

Zelo aktivni

Refleks draženja

Ni prisoten

Delno prisoten

Močan

Barva sluznic
Srčni utrip
Dihanje

Najvišja možna ocena, ki jo mladički dobijo s pomočjo
Apgar ocenjevanja, je 10 točk. Mladički, ki imajo oceno
od 7 – 10 točk, niso v nevarnosti in ne potrebujejo dodatne pomoči. Mladički, ki imajo Apgar oceno med 4 in
6 točkami, so v srednjem stresu in jim moramo nekoliko
pomagati. Najpogosteje dobro očiščene dihalne poti in
dovajanje kisika zadostuje. Mladički, katerih Apgar ocena je nižja od 3 točk, pa potrebujejo resno pozornost in
pomoč. Po potrebi tudi intubacijo in masažo srca (Veronesi
in sod., 2009).

rožnate tudi takrat, ko mu več ne dovajamo kisika. Kadar
je mladičkov, ki potrebujejo kisik, veliko, je najboljša rešitev
inkubator. Nemalokrat se nam zgodi, da nam primanjkuje
osebja. V tem primeru za pomoč poprosimo lastnike, ki
lahko pomagajo nadzirati tiste mladičke, ki so bolj stabilni,
mi pa imamo tako čas, da se posvetimo tistim, ki potrebujejo nekoliko več pomoči (Greer, 2015).
Za novorojence je normalno, da njihovo dihanje sprva
ni enakomerno. Zato se pri oceni dihanja zanašamo predvsem na barvo sluznic, na oglašanje, na prisotnost vdihov
in na srčni utrip (Kutzler in Peterson, 2011).

POMOČ NOVOROJENCU

Včasih se je za vzpodbuditev dihalnega sistema uporabljalo zdravilo doksapram, ki deluje preko centralne
stimulacije. Vendar pa je delovanje tega zdravila povsem
neučinkovito, če so možgani v hipoksiji, zato najpogosteje nima nikakršnega učinka, ali pa celo poslabša dihanje
hipoksičnih novorojencev (Greer, 2015).

Največjo pozornost namenimo dihalom in najprej iz dihalnega sistema odstranimo odvečno tekočino. Kadar je
tekočina gostejša, si pomagamo z aspiratorji za čiščenje
noskov pri otrocih, saj so lahko sukcijski aspiratorji preveč
invazivni in povzročijo depresijo vagusa, kar še dodatno
poslabša dihanje pri novorojencu. Izogibamo se stresanju
oz. zibanju mladičev, saj nam lahko mladič pade na tla.
Poleg tega je stresanje mladičev povezano z nastankom
možganskih krvavitev. Za vzpodbuditev dihanja si lahko
pomagamo tudi z akupunkturno točko »Jen Chung« in
sicer tako, da iglo 25G zapičimo v nosni pretin na bazi nosnic in jo nežno zavrtimo, ko se dotaknemo kosti nosnega
pretina (Peterson in Kutzler, 2011).

Vrstni red oskrbe novorojenca (Concannon 2003; Peterson in Kutzler, 2011):
1) poskrbimo, da jim je toplo, močno jih masiramo z
ogreto brisačo;
2) očistimo usta in nos;
3) v primeru carskega reza, za katerega smo uporabili
opioide, le-te antagoniziramo z naloksonom (ena kapljica iz 25G igle pod jezik), če smo uporabili benzodiazepine (NEZAŽELENI) – uporabimo flumazenil;
4) če mladiček diha s frekvenco vsaj 10 vdihov/min, se
premika in kriči, ga prestavimo na toplo;
5) če je ferkvenca dihanja manj kot 10 vdihov/min,
začnemo dovajati kisik 3-5 min in ga še naprej stimuliramo z masažo;
6) če ne začne dihati spontano, uporabimo akupunkturno točko;
7) če srce ne bije, začnemo z masažo srca – nežni pritiski
na prsni koš;

Če imajo premalo kisika, jim ga je potrebno dovajati.
V teh primerih je najboljše uporabiti kisikovo masko, ki
se mora novorojencem tesno prilegati. Tudi bradikardija
je znak, da je mladič v hipoksiji, zato jo zdravimo s kontinuiranim dovajanjem kisika. Če se stanje po 5 minutah
ne izboljša, srčni utrip pa še dodatno pada, je potrebno
mladiča intubirati. Za intubacijo uporabimo 2 mm endotrahealni tubus ali večje intravenske kanile (Peterson in Kutzler, 2011). Zastrupitvi s kisikom navadno ne posvečamo
velike pozornosti, saj so novorojenci le redko na 100%
kisiku več kot 15 minut. Mladič naj ima kisikovo masko
ali naj bo v kisikovi kletki dokler njegovo sluznice niso
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8)
9)

vstavitev tubusa, če dihanje ni vzpostavljeno;
v primeru, da masaža srca ne pomaga, preko intraosalne ali intravenske kanile dodamo adrenalin, ki
izboljša dotok kisika v srce in izboljša srednji arterijski
pritisk;
10) če oživljamo več kot 30 minut, lahko dovajamo Nabikarbonat (1ml/kg), ki ga razredčimo 1:1 v 5% dekstrozi in ga počasi apliciramo preko umbilikalne vene
(le-to je pri prekinjanju zato koristno pustiti malo
daljšo);
11) če ni odgovora v 40 minutah, razglasimo smrt
mladiča.

48 ur po rojstvu, pri mucah pa že po 24 urah (Greer, 2015).
Če je pomanjkanje kolostruma posledica premajhnega
izločanja mleka, lahko pomaga npr. hormon oksitocin. V
primeru, da mati nima nič mleka, se poslužujemo njenega
seruma ali seruma drugega psa ali mačke, ki se nahaja v
enakem prostoru kot mladički in je izpostavljena enakemu
okolju (Kutzler, 2003). Poleg tega imamo v zadnjem letu
na tržišču tudi kolostrum za novorojene pse in sicer od
Royal Canina (Royal Canin Puppy Protech Colostrum), ki
nudi ustrezno zaščito in omogoča primerno prehrano v
prvih nekaj dneh (Lee, 2003).
Nekateri mladiči, ki so podvrženi dolgemu porodu, so
lahko hipoglikemični in dehidrirani. Z uporabo tekočin
lahko zelo hitro izboljšamo njihovo stanje. Sprva jim ponudimo nekaj dekstroze, ki jo najraje damo kar oralno. Takoj, ko imajo mladiči ustrezno temperaturo in lepo dihajo,
kar pomeni, da je verjetnost za aspiracijo manjša, pa jim
ponudimo kolostrum. Če tega nimajo na voljo ali pa niso
še dovolj močni, da bi lahko sesali, jim na začetku ponudimo pripravljeno formulo, ki jo razredčimo v razmerju 1:1
s fiziološko raztopino. Damo 2 - 4 ml/100g in sicer vsaki
2 do 3 uri preko hranilne sonde. S tem nadaljujemo vse
dokler mladiči niso sposobni sami sesati, pri tem pa počasi
povečujemo delež formule na račun fiziološke raztopine in
pri osmem obroku nadaljujemo samo še s formulo namenjeno mladičem (Greer, 2015).

Zdravilo atropin je pri novorojencih povsem neuporabno, saj je bradikardija predvsem posledica hipoksemije
in ne posledica vagusne stimulacije. Zato atropin, ki lahko
povzroči tahikardijo, še poveča porabo kisika pri že tako
hipoksemičnem pacientu (Greer, 2015).
Mladička oživljamo vsaj 20 minut. V primeru, da je
mladič sicer normalnega izgleda in ima srčni utrip, pa tudi
do 40 minut. Mladički so lahko namreč dlje časa izpostavljeni apneji, pa bodo imeli vseeno normalne kognitivne
funkcije in vid po oživljanju (Kutzler in Peterson, 2011).

ENDOTRAHEALNA INTUBACIJA
Izvajamo jo takrat, kadar mladič ne diha ustrezno. Najpogosteje uporabimo rdeč gumijast kateter, pri katerem
odrežemo končni del in poskrbimo, da ni ostrih robov.
Lahko uporabimo tudi intravenske kanile ali urinske katetre. Ko je kateter primerno nameščen, naj prva ventilacija
ne presega 1 ml zraka. Paziti moramo, da se pljuča preveč
ne razširijo, saj lahko povzročimo pnevmotoraks. Ventilacija naj ne presega 15 – 25 vdihov/minuto. Pediatrična
Ambu vrečka je eden najbolj primernih ventilacijskih
pripomočkov (Greer, 2015).

Če je bil pri psici opravljen carski rez, pred sesanjem
novorojencev dobro obrišemo seske in tako preprečimo,
da bi ti prišli v stik z razkužili in drugimi sredstvi, ki smo jih
uporabili za pripravo kirurškega polja. Najpogosteje moramo psico in mladičke spremljati, ker je lahko psica takoj
po posegu še nekoliko zmedena in lahko mladičke napade
ali pa jih zaradi neustrezne koordinacije pohodi oz. se
nanje uleže. Poleg tega moramo nadzirati, da vsi mladički
dobijo kolostrum, kar pomeni, da moramo preveriti ali je
mleko v vseh mlečnih žlezah, potem pa mladičke ustrezno
izmenjavati, tako da vsi prejmejo zadostno količino kolostruma (Greer, 2015).

Kadar intubacija ni uspešna, uporabimo kisikovo
masko, ki jo pripnemo na Ambu vrečko ali na anestezijski aparat. Maska se mora obvezno tesno prilegati (Lee,
2003).

ZAKLJUČEK
V praksi se srečujemo tako z izkušenimi vzreditelji, kot
tistimi, ki se s porodi srečujejo prvič. Naloga nas veterinarjev je, da se tem strankam še posebej posvetimo in jih
poučimo o brejosti, porodu in o novorojenih mladičkih.
Kadar psice kotijo doma, morajo lastniki točno vedeti kako
jim pomagati in v katerih primerih je potrebno poklicati
veterinarja. Prav tako morajo dobiti natančna navodila,
kdaj je potrebno psico pripeljati na urgentni carski rez.
Pogovoriti se je potrebno tudi o zaščitnem cepljenju in o
prenosu zajedavcev, ter pri pasmah, kjer je distocija pogosta, svetovati elektivni carski rez. Nikakor ne smemo pozabiti na cepljenje proti herpes virusu. Kadar se pripravljamo
na carski rez, moramo biti zelo dobro pripravljeni in imeti
ustrezno ekipo pomočnikov, saj lahko z resnim pristopom
rešimo marsikaterega novorojenca, ki bi bil drugače izgubljen.

PREGLED NOVOROJENCA, KI NI VEČ
ŽIVLJENSKO OGROŽEN
Vse mladičke je potrebno dobro klinično pregledati.
Pri tem moramo biti še posebej pozorni na morebitne prirojene napake kot so zajčja ustnica, volčje žrelo, atrezija anusa,… Če opazimo napake, ki mladičku ne bodo
omogočale normalnega življenja, se odločimo za humano
evtanazijo prizadete živali (Lee, 2003).

KOLOSTRUM
Če novorojenci ne dobijo kolostruma, pomeni, da niso
ustrezno zaščiteni, saj preko placente ne dobijo dovolj protiteles. Do resorpcije materalnih protiteles IgG iz zaužitega
kolostruma pride samo v prvih 16 urah po rojstvu. Že po
8 urah od rojstva se sposobnost prehajanja protiteles iz
črevesja v kri močno zmanjša in pri psih povsem preneha
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RAZTELESBA – ZAKAJ, KAKO, KDO IN
KJE?
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Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the
newborn infant. Curr Res Anesth Analg 1953; 32(4): 260–7.
Apgar V, James LS. Further observations of the newborn scoring
system. Am J Dis Child 1962; 104: 419–28.

Doc. dr. Tanja Švara
Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
tanja.svara@vf.uni-lj.si

Batista M, Moreno C, Vilar J, Golding M, Brito C, Santana M, Alamo
D. Neonatal viability evaluation by Apgar score in puppies delivered
by cesarean section in two brachycephalic breeds (English and
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Raztelesba (sekcija, obdukcija, nekropsija) je
sistematičen razrez trupla zaradi proučevanja anatomskih
sistemov, ugotavljanja patoloških procesov in določanja
vzroka pogina ali evtanazije. Zaradi številčnosti, raznolikosti, kompleksnosti in soodvisnosti patoloških procesov je
za njihovo ugotavljanje, prepoznavanje in strokovno interpretacijo potrebno poznavanje ustrezne tehnike popolne
raztelesbe in specialistično znanje s področja patologije,
zato lahko raztelesbo »lege artis« opravlja le patolog. Vsako živalsko truplo je potencialno kužno, zato raztelesbe
opravljamo le v secirnicah – posebnih, ustrezno opremljenih
prostorih s posebno osebno zaščito, ki zagotavljajo varovanje ljudi pred kužnimi in prenosljivimi boleznimi živali in
preprečujejo raznašanje povzročiteljev bolezni v okolje ter
s tem okužbo drugih ljudi, živali in onesnaževanje okolja.

Concannon PW, England GE, Verstegen J, Linde-Forsberg C. Recent
Advances in Small Animal Reproduction. Publisher: International
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PREHODNA ZADEBELITEV MIOKARDA
PRI MAČKI – KLINIČNI PRIMER IN
RETROSPEKTIVNA ŠTUDIJA
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3 letna dolgodlaka domača mačka je bila obravnavana
zaradi okužene rane 2 tedna po prometni nesreči. Rana
je bila kirurško obdelana, mačka je prejemala antibiotično
terapijo. Po 3 dneh se je pojavila dispnea in srčni šum.
S kardiološkim pregledom je bil ugotovljen fenotip hipertrofne kardiomiopatije, pljučni edem ter plevralni in perikardni izliv. Dodana je bila terapija za srčno dekompenzacijo, po kateri se je žival stabilizirala.
Po 1 mesecu je bila hipertrofija miokarda nekoliko
manj izražena, brez pljučnega edema, plevralnega ali perikardialnega izliva. Po 2 mesecih se je stena levega ventrikla
normalizirala, prenehali smo z vso srčno terapijo. Znaki
srčne dekompenzacije se niso ponovili. Kardiološka slika je
ostala vedno normalna tudi ob kontrolah po 1 in 2 letih.
Retrospektivno postavljena diagnoza: prehodna zadebelitev miokarda (PZM), verjetno miokarditis.
V sodelovanju s 4 evropskimi centri smo zbrali serijo
podobnih primerov, 21 mačk, pri katerih je prišlo do PZM
in posledičnega srčnega popuščanja. Primerjali smo jih
z enakim številom mačk s hipertrofno kardiomiopatijo
(HCM). Mačke s PZM so bile mlajše od mačk s HCM, srčna
dekompenzacija se je pogosto razvila po nekem predhodnem stresnem dogodku. Pri mačkah s PMZ je prišlo
do normalizacije debeline miokarda in velikosti levega
atrija povprečno po 3,3 mesecih. Pri 20 od 21 mačk s PMZ
je bilo mogoče prenehati z vso kardiološko terapijo brez
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ponovitve simptomov. Dolgoročna prognoza je za mačke s
PZM bistveno bolj ugodna kakor pri HCM.

nos kostnega cementa ni povzročil možne atrofije mišic.
Oba psa sta z manjšim ali večjim nevrološkim deficitom,
hodila po treh tednih. Rehabilitacija obeh pacientov je bila
boljša od pričakovanega, z ozirom na zlom telesa L7, velik
kranioventralni izpah kavdalnega segmenta hrbtenice ter
glede na starost poškodbe, štiri in sedem dni.

PRIMERA KIRURŠKEGA ZDRAVLJENJA
ZLOMOV SEDMEGA LEDVENEGA
VRETENCA
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Zlomi in izpahi vretenc ali kombinacija obojega so redki
v vrsti poškodb hrbtenice. Med njimi pa so statistično bolj
pogosti zlomi sedmega ledvenega vretenca (L7)

4. . Nicholas J.H. Sharp and Simon J. Wheeler (2005): Small Animal
Spinal Disorders Diagnosis and Surgery. ELSEVIER MOSBY 2nd
edition.

V letu 2017 smo pri dveh psih diagnosticirali in kirurško
zdravili zlom in izpah telesa sedmega ledvenega vretenca.
V obeh primerih sta bila psa udeleženca prometne nesreče.

5. Andy Shores and Brigitte Brisson(2017):Curent Techniques in
Canine and Feline Neurosurgery.WILEY Blackwell
6. Karen M. Tobias, Spencer A. Johnstone(2012): Veterinary
Surgery: Small Animal, volume one.Elsevier Saunders.

Za kirurško zdravljenje zloma in izpaha sedmega ledvenega vretenca, smo se odločili na osnovi splošnega
kliničnega in nevrološkega pregleda ter slikovne diagnostike (RTG). Največ pa je odtehtala odločitev lastnikov,
potem, ko smo jim razložili možne zaplete med operacijo
in pričakovanja glede rehabilitacije.

7. M. S. Bali; J. Lang; A. Jaggy; D. Spreng; M. G. Doherr; F.
Forterre: Comparative study of vertebral fractures and luxations
in dogs and cats. Vet Comp Orthop Traumatol 2009; 22: 47–53.
8. Ashley Schenk, DVM, MPH-VPH, Adesola Odunayo, DVM, MS,
DACVECC Amy Hodshon, DVM, MS, DACVIM (Neurology)
(2017): Vertebral Fractures & Luxations in Dogs & Cats.
Cliniciansbrief.com

Kirurško zdravljenje: Oba psa smo zdravili kirurško z
distrakcijo, naravnavo artikularnih podaljškov in teles
vretenc ter stabilizacijo. Za operacijo je pes ležal v sternalnem položaju s fleksijo zadnjih nog in manjšo abdukcijo kolčnega sklepa. Rep je bil položen naravnost nazaj,
tako, da je bil pri operaciji, lumbosakralni del hrbtenice
v čim bolj nevtralnem položaju. Kirurški pristop do lumbosakralnega dela hrbtenice je bil standarden, dorzalen
v srednji liniji nad trnastimi podaljški. Naravnavo zlomljenega vretenca L7 smo naredili z distrakcijo s posebnim
gelpijem s pravokotnima konicama na krakih. Orientacija za pravilno in uspešno naravnavo so bili artikularni
podaljški L7 - S1 ter pravilno sestavljena fragmenta zlomljenega telesa vretenca L7. Po naravnavi smo skozi velike,
čvrste kavdalne artikularne podaljške L7 in S privili permanentne, kortikalne, samovrezne transartikularne vijake;
pri manjšem psu križancu debeline 2,7mm, pri bernskem
planšarskem psu(BPP) pa 3,5mm. Naslednje vijake enakih
dimenzij smo bilateralno privili v pedikel L7, takoj za bazo
kranialnega artikularnega podaljškaL7. Nato smo privili
vijake še v križnico, kavdalno od kranialnih artikularnih
podaljškov križnice. Naklon vijakov od pravokotnice na
ravnino hrbtenice je bil od 0 do 20 stopinj. Pri manjšem
psu križancu so bile dodatno nameščene še kiršnerjeve igle
s trokar konico in cerklažna žica. Transartikularna fiksacija
daje dovolj trdnosti po naravnavi, tako smo lahko gelpi za
distrakcijo umaknili. S tem smo pridobili prostor za ročni
nanos kostnega cementa (polimetil-metakrilat z gentamicinom) preko vseh vijakov. Z njim se je fiksiral zlom in izpah
L7. V nobenem primeru na mestu zloma in izpaha nismo
naredili dekompresije.

OKUŽBA Z DIROFILARIO REPENS PRI
DVEH PSIH (Dirofilaria repens infection
in two dogs)
Štefi Praprotnik Borko, DVM
Veterinarska bolnica Lenart d.o.o., Gradiška cesta 6, 2230 Lenart,
dr.stefi.p@gmail.com

V prispevku želimo predstaviti dva primera okužbe z
Dirofilario repens (D. repens) pri labradorcih, ki smo jo odkrili povsem naključno, ob kastraciji.
D. repens je odrasli nematod iz naddružine Filarioidea. Odrasli zajedalec živi v podkožnem vezivnem tkivu, kjer povzroča nastanek običajno nebolečega nodula,
ki največkrat ostaja klinično nezaznaven. Ženske oblike
odraslih dirofilarij sproščajo v krvni obtok mikrofilarije, ki
se prenašajo s pomočjo vmesnega gostitelja- komarja. Dirofilarioza se uvršča med zooonoze, pri čemer je človek
naključni gostitelj.
V našem primeru smo pri enem izmed dveh labradorcev, ki sta bila iz istega legla, prihajala pa sta iz Srbije,
odkrili podkožni nodul ob skrotumu. V samem nodulu smo
našli odraslega parazita, dolžine 11 cm, ki smo ga poslali
na Nacionalni veterinarski inštitut v Mariboru na nadaljnjo
determinacijo, s katero je bila identiteta parazita potrjena.
Nodul smo poslali na patohistološko preiskavo na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, v katerem je bil ugotovljen
parazit, katerega morfologija ustreza filarialnim nematodom. S krvnimi analizami (Dirofilaria hitri test-UranoVet

Zaključek: Opisana tehnika distrakcije in stabilizacija
s kortikalnimi vijaki ter kostnim cementom se je v teh
dveh primerih pokazala kot zanesljiva in dovolj stabilna za
pričakovano velike obremenitve v L/S delu hrbtenice. Na63
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S.L®, Knottov test- Laboklin® Avstrija) pa smo dokazali
prisotnost mirofilarij pri obeh.

tumorja med raztelesbo nismo našli. Domnevamo lahko,
da je primarni tumor zrastel v maternici, a odstranjenih
rodil nismo prejeli v patohistološko preiskavo.

S kirurško odstranitvijo nodula, šest mesečno terapijo
z Moxidectin/Imidacloprid (Advocate Bayer®) in redno
mesečno kontrolo krvi, smo dosegli, da sta psa, 11 mesecev po terapiji, brez mikrofilarij v krvnem obtoku.

Literatura:
1. Sozutek A in sod. Intra-abdominal gossypiboma revisited:
various clinical presentations and treatments of this potential
complication. Indian Journal of Surgery 2015; 77: 1295–1300.

Okužba je v naših krajih do sedaj veljala za redko parazitarno obolenje. Z vse pogostejšimi migracijami ljudi in
živali pa prihajajo tudi k nam bolezni, s katerimi se do sedaj
nismo srečevali.

2. Anson A in sod. Imaging diagnosis—computed tomography
findings in a dog with spontaneous transmural migration of a
textiloma into the cecum. Veterinary Radiology & Ultrasound
2017.
3. Hendrick MJ in sod. Histological classification of mesenchymal
tumors of skin and soft tissues of domestic animals. Washington
DC: AFIP in cooperation with the WHO Collaborating Center for
Worldwide Reference on Comparative Oncology, 1998.

TEKSTILOM TREBUŠNE VOTLINE TER
LEIOMIOSARKOM JETER IN PLJUČ PRI
PSICI
Petra Simčič, DVM
Študentka podipl. doktorskega študija,
Univerza v Pisi, Dip. Di Scienze Veterinarie, Ospedale Didattico M. Modenato
Via Livornese, 56122 San Piero A Grado, Pisa, Italija
petra.simcic@vet.unipi.it

Tekstilom (sin. gosipibom, gavzom) je vrsta granuloma,
ki se oblikuje okoli zloženca, ki ostane v telesu. Klinični
znaki reakcije na tak tujek so odvisni od lokacije, morebitne bakterijske kontaminacije in tipa reakcije (1, 2).
Leiomiosarkom je počasi rastoč, običajno lokalno invaziven maligen tumor, ki izvira iz gladke mišičnine in
redko metastazira. Najpogosteje se pojavlja v prebavilih in
rodilih, redkeje pa vranici in dermisu (3).
V prispevku opisujemo primer tekstiloma v trebušni
votlini in leiomiosarkoma jeter in pljuč pri psici. Šestletna
psica, mešanka z bernardincem, težka 55 kg je bila pripeljana na kliniko zaradi neješčnosti, zmanjšane živahnosti
in črnega blata. Sterilizirana je bila pred tremi leti; rogovi
odstranjene maternice so bili zadebeljeni. Pri kliničnem
pregledu smo ugotovili povišano telesno temperaturo
(41,5 °C) in levkocitozo (79 x 10 9/L). Ultrazvočni pregled
je pokazal segmentalno spremembo ob črevesu in nodularne spremembe na jetrih. Med diagnostično laparatomijo smo psico evtanazirali zaradi obsežnih sprememb.
Pri raztelesbi smo v trebušni votlini ugotovili multifokalne prirastlice med jetri in pečo. Ob ileumu je bila cistična
tvorba, velikosti 10 x 9 x 3,5 cm, z ostanki zloženca v njenem centru. S histopatološko preiskavo tvorbe smo ugotovili, da gre za tekstilom. V jetrih so bile številne rjavo rdeče,
dobro omejene, okrogle, blago izbočene tvorbe, premera
od 2 do 7 cm. V pljučih smo opazili tvorbo, premera 6 mm,
ki je bila po opisu enaka tvorbam v jetrih . S histopatološko
preiskavo tvorb smo ugotovili, da so bile zgrajene iz tumorskih celic, podobnih gladkim mišičnim celicam. Z
imunohistokemično preiskavo smo potrdili, da so tumorske celice izražale antigena vimentin in gladkomišični aktin,
bile pa so negativne na antigene dezmin, S-100 in c-kit. Na
osnovi opravljenih preiskav smo tumorje diagnosticirali kot
leiomiosarkome jeter in pljuč. Na osnovi značilnosti tumorjev predvidevamo, da gre za zasevke, vendar primarnega

64

ZBORNIK REFERATOV

XXXI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI
Portorož, 22. – 24. marec 2018

74

