Állati

Házi kedvenceink sérvbetegségei

A rekeszsérv

Kedvenceink egyik legsúlyosabb következményekkel járó sérv típusa a rekeszsérv,
amikor has űri szervek nyomulnak a rekeszizom veleszületett vagy gyakrabban szerzett nyílásán át a mellüregbe. A mellűri térszűkítés súlyos légzési és keringési zavarokat okoz, ami a sérv típusától függően idült vagy heveny tüneteket okoz.
A veleszületett rekeszsérv ritka, legtöbbször egy nagyobb köldöksérvnek tűnik,
és a hasi szervek, főleg vékonybelek a
szívburokba esnek elő, ami a szív teljesítményét rontja. Mind natív mind kontrasztos röntgenfelvételen jól látszik a belek
rajzolata, ami a diagnózist megerősíti. A
szerzett rekeszsérvek eléggé gyakoriak
kutyák esetében, azonban leggyakrabban
macskák esetében fordulnak elő. Elsősorban tompa has űri traumák, hirtelen has
űri nyomásfokozódás okozhatja. Ilyen estek például, ha kedvencünk leesik a magasból, autóbaleset éri, ütést vagy rúgást
kap, nagy súly esik rá valamiért. Ezen
külső erők hatására a rekeszizmon, annak különböző részein kisebb-nagyobb,

legtöbbször akár tenyérnyi nagy nyílások, szakadások keletkeznek és annak
helyétől függően a belek, a lép és gyakran egész májlebenyek is betolulnak az
egyik vagy mindkét oldali mellüregbe.
A baleset jellegétől, egyéb következményeitől függően, ha az állat életben marad, akkor az elváltozás idültté válhat, és
krónikus oxigénhiányt, lesoványodást,
valamint egyéb változatos tüneteket
okozhat. Mindkét esetben vezető tünet
a nehézlégzés, cianotikus nyálkahártyák
és elkékült lila nyelv. Akár friss-heveny a
sérvről, akár későn felismert esetről van
szó, mindenképpen orvosi ellátást, leginkább műtétet igényel! Azonnal orvoshoz
kell fordulnunk! Ha a leírtakhoz hasonló

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,
(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863)
– és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel
(06-30-66-26-849)
várja Önöket és kedvenceiket
Szentendre központjában.
Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi kedvezményekkel,
házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –, kutyakozmetikával,
kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos lendülettel
állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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tüneteket észlel kedvencén, azonnal forduljon az állatorvosához, vagy várjuk szeretettel kórházunkban, ahol kollégáinkkal
24 órás folyamatos sürgősségi ügyelet is
tartunk.
Dr. Szolnoki János
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