Pasje zdravje

PREBAVNI SISTEM PSOV
Zgradba prebavil pri živalih je povezana z njihovim načinom prehranjevanja. Pse glede na njihovo prehrano uvrščamo med mesojede. Zanje je značilno obilno uživanje beljakovin, razmeroma velikih količin maščob, vnos ogljikovih hidratov pa je skromnejši. Zaradi
takega načina hranjenja so prebavila mesojedih živali razmeroma
kratka in enostavno zgrajena.
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USTNA VOTLINA
Prebava se začne v ustni votlini. Tu se nahaja
jezik, s katerim psi jemljejo hrano in jo goltajo, uporabljajo pa ga tudi pri pitju in čiščenju
kožuha. V ustno votlino se odpirajo tudi izvodila
slinskih žlez, ki proizvajajo slino. Najpomembnejša sestavina sline je encim amilaza, ki skrbi za
razgradnjo ogljikovih hidratov. Slina tudi razmoči
zalogaj, da pred požiranjem postane spolzek.
Zobje skupaj z zgornjo in spodnjo čeljustnico ter
žvekalnimi mišicami sodelujejo pri žvečenju oz.
drobljenju hrane. Psi imajo heterodontno zobovje, kar pomeni, da imajo več skupin različno oblikovanih zob: sekalce, podočnike, predmeljake
in meljake. Stalno zobovje psa šteje 42 zob,
mlečno pa 28. Koščeno trdo nebo, svod ustne
votline, pokriva sluznica, ki prehaja v dlesni in
mehko nebo.
ŽRELO
Žrelo omogoča zvezo med ustno votlino in požiralnikom na eni ter nosno votlino in grlom na drugi strani. V žrelni votlini se torej križata dihalna in
prebavna pot.

vratar. Zdrobljena in s slino namočena hrana
pride iz požiralnika v želodec, kjer se zadrži do
12 ur, se pomeša s prebavnimi encimi, sluzjo in
želodčno kislino in se začne kemijsko prebavljati.
V želodcu poleg kemijske poteka tudi mehanska
prebava. Gre za krčenje želodčne mišičnine in s
tem dobro mešanje vsebine. Valovi postajajo vse
močnejši in potiskajo želodčno vsebino pred seboj, do mišice zapiralke. Ko je vsebina dovolj tekoča in dovolj kisla, se zapiralka odpre in vsebina
preide v tanko črevo.
TANKO ČREVO
Tanko črevo je sestavljeno iz treh delov. Prvi del,
ki leži tik za želodčnim vratarjem, imenujemo
dvanajstnik. Vanj se odpirajo izvodila trebušne
slinavke in žolčevod. Dvanajstnik se nadaljuje v
precej daljše tešče črevo, ki nato brez vidne meje
preide v kratek zadnji del, vito črevo. V tankem
črevesu potekajo procesi razgradnje pod vplivom
prebavnih encimov in resorpcija nastalih snovi.
DEBELO ČREVO
Debelo črevo se začenja na prehodu iz tankega, takoj za odcepom slepega črevesa. V njem
potekajo v glavnem procesi gnitja pod vplivom
mikroorganizmov, prihaja do resorpcije vode
in do formiranja iztrebkov. Nadaljuje se v danko in končuje z zadnjikom. Zapiranje zadnjika
omogočata notranja in zunanja krožna mišica.

Neja Bizjan

ŽELODEC
Mesojedi imajo želodec z eno votlino, t. i. enovotlinski želodec. Celotna notranjost je pokrita z
žlezno sluznico, zaradi česar ga uvrščamo med
enostavne. Vhod iz požiralnika v želodec imenujemo želodčno ustje, izhod v dvanajstnik pa je
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JETRA
Jetra ležijo med trebušno prepono in želodcem.
V jetrnih celicah nastaja žolč in se zbira v žolčniku,
ki se tesno prilega jetrom. Jetra opravljajo številne funkcije in sodelujejo pri procesih prebave,
razstrupljanja, tvorbe toplote, sinteze snovi …
TREBUŠNA SLINAVKA
Trebušna slinavka je ploščate oblike in leži ob
dvanajstniku. Njen večji del izloča prebavni sok
s prebavnimi encimi, ki razgrajujejo ogljikove hidrate, maščobe, beljakovine in nukleinske kisline.
Preostali del trebušne slinavke pa izloča različne
hormone, med katerimi sta najpomembnejša
inzulin in glukagon.
PARANALNI ŽLEZI
Žlezi ležita pod kožo na vsaki strani zadnjika
v t. i. analnih vrečkah. V njiju nastaja izloček s
specifičnim (smrdljivim) vonjem. Vrečki se običajno praznita ob blatenju, če je blato dovolj formirano, ali kadar je pes pod stresom oz. se močno
prestraši. Z izločkom iz žlez psi označujejo svoj
teritorij. Vsebina zdrave analne vrečke je tekoča,
rumenkaste barve in ima specifičen vonj po ribah.

Anja Kajsner

Če strnemo, prebavila so organi, ki psom
omogočajo prehranjevanje in s tem izkoriščanje
zaužitih snovi. Neprebavljive, odpadne in telesu
škodljive snovi pa se iz organizma izločijo z blatom.
Nuša Schumet, DVM

RISANJE
PO NAROČILU
Pšenica Kovačič
psenakovacic@gmail.com
www.psh172.com,
www.facebook.com/PsenaKovacic
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