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Rentgenska diagnostika OCD-ja
se uporablja tudi za vodeno izrezova34 · KINOLOG - december | 2013 nje tumorjev s pomočjo laserja.
Ta minimalno invaziven poseg nam
obenem omogoča, da odvzamemo
vzorce za citološke, histološke in mikrobiološke preiskave.

odca, ki je izvihana v
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Ezofagoskopija je indicirana pri živalih, ki kažejo znake prizadetosti požiralnika:

Ezofagitis je vnetje sluznice požiralnika, ki se lahko pojavi kot posledica direktne mehanične poškodbe, zaužiželodčne kisline. Če vnetja stene požiralnika ne zdravimo, lahko pride do
zožitve lumna in zaužita hrana tako
težje prehaja v nadaljne dele prebavil.
Z ezofagoskopijo si vsekakor pomagamo pri vstavljanju hranilne sonde
v želodec, z namenom zagotavljanja
hranilnih snovi psom, ki zaradi kakršnega koli razloga niso zmožni požiranja hrane.
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sklepom. Po lokalizaciji sledi RTG slikanje. Slikanje se opravi v sedaciji v
ustreznih projekcijah. Istočasno lahko
opravimo citološko preiskavo sinovialne tekočine. Smiselno je narediti tudi analizo krvne slike in urina, da
izključimo druge možne vzroke šepanja. Serološke teste za ugotavljanje klopnih obolenj svetujemo opraviti
v primerih, ko klinična slika in morebitne krvne/urinske patološke spremembe (anemija, trombocitopenija)
odgovarjajo infekciji. V praksi se prepogosto srečujemo z diagnosticiranjem klopnih infekcij samo na podlagi pozitivnega serološkega testa, torej
s prediagnosticiranjem teh obolenj.
V primeru, da rentgensko slikanje ni
diagnostično, lahko opravimo CT ali
MRI slikanje. Pri pregledu prizadetega sklepa se zadnje čase vse bolj uporablja artroskopija. Artroskopija je
minimalno invaziven poseg, ki nam
omogoči pregled sklepa s pomočjo
kamere in istočasno kirurško sanacijo
defektov v sklepu.

Terapija

OCD odkrušek: ugotovljen s artroskopijo

vpliva tudi nepravilna prehrana (visoko kalorična dieta, ki vzpodbuja
hitro rast, nepravilno razmerje Ca/P)
in prekomerna obremenitev sklepov.

najpogosteje pri 5-8 mesecih življenja. Sklep je lahko zatečen in pri palpaciji /manipulaciji boleč.

Klinični znaki

opraviti temeljit ortopedski pregled.
Ta naj vključuje opazovanje hoje, palpacijo trupa, palpacijo kosti, mišic in

Najbolj očitno je seveda šepanje, ki
je lahko manj ali bolj intenzivno. Pojavi se lahko postopoma ali nenadno,
potek je lahko tudi intermitenten. Gre
za obolenje, ki se najpogosteje manifestira pri mladi živali, v celotnem obdobju formiranja skeleta. Statistično

rotacijo, addukcijo in abdukcijo prizadetega sklepa. Pregled kontralateralnega sklepa je prav tako pomemben zaradi primerjave z obolelim

Pri zgodnjih stadijih bolezni predpišemo konservativno terapijo z analgetiki in hondroprotektivi. Večinoma
je vseeno potrebna kirurška intervencija. Sklepno miš odstranimo iz sklepa
in poškodovani del hrustanca narahlo
postrgamo, da zakrvavi. Vezivno tkivo
(brazgotina) bo zapolnilo defekt.
Preprečevanje pojava osteohondroze sloni na zmanjšanem vnosu visoko
kalorične hrane in dodatnih vitaminsko-mineralnih dodatkov, ohranjanju
primerne telesne teže in selekcioniranju pri vzreji.
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