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RAK PRI VELIKIH ČRNIH ŠNAVCERJIH 

 

 

Kljub naslovu, ki z uvodno besedo pri večini ljudi povzroči najmanj negativne 

občutke, namen tega zapisa ni ustvarjanje panike ali vzbujanje negativnih občutkov.  

 

Drži, da obstajajo nekatere zelo agresivne oblike raka (kot npr. osteosarkom), za 

katere praviloma veljajo neobetavne prognoze, ne glede na stadij, v katerem jih 

odkrijemo. Določene oblike raka se še posebno rade pojavljajo pri velikih črnih 

šnavcerjih a je ob pravočasnem odkritju in zdravljenju stopnja ozdravljivosti visoka, 

zato sem se odločila podeliti zgodbo moje črne šnavcerke Jazz. V devetem letu je 

»prebolela« eno, v enajstem pa drugo obliko te bolezni in zada bi z vami delila 

znanje in izkušnje o tem, kaj lahko sami naredimo za to, da bo že tako ali tako 

prekratka pot, ki jo prehodimo z našimi srčki, srečna in čim daljša.  

 

Vsak, ki s svojim psom preživi vsaj nekaj ur kvalitetnega časa na teden, bo opazil tudi 

nekatere manj očitne spremembe v gibanju in vedenju svojega ljubljenčka. Druge 

spremembe je mogoče odkriti šele s temeljitim pregledom, ki naj ga opravimo 

najmanj enkrat mesečno. Vsem odstopanjem od običajnega je dobro nameniti 

pozornost in v kolikor odstopanja niso začasna, ukrepati s pregledom pri dobrem 

veterinarju, ki mu zaupate. 

 

Že kratek vpis ključnih besed v internetni brskalnik pripelje do strani, ki jasno 

povzemajo oblike raka pri velikih šnavcerjih oziroma na splošno pri psih. V 

nadaljevanju jih navajam le nekaj: 

  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Schnauzer 

“Cancer of the skin is common in dark-colored dogs, with the most frequently 

occurring varieties being melanoma of the limbs and digits, and squamous cell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Schnauzer
https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Squamous_cell_carcinoma
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carcinoma of the digit. This susceptibility occurs because melanoma is caused 

by a defect in the melanocytes, the cells that darken the color of the skin. 

Noncancerous skin tumors are also common.” 

 

• https://www.aler.si/clanki/najpogostejse-oblike-raka-pri-psih-in-kako-jih-

prepreciti.html 

 

• http://www.zverce.si/10-najpogostejsih-znakov-raka-pri-psih-in-mackah 

 

• http://giantschnauzerclubofamerica.com/Health-Problems.aspx 

 

• http://www.giantschnauzerrescue.net/health/naildiseases.htm 

 

• http://www.giantschnauzerclubofamerica.com/public/Information/Articles/toes.

htm 

 

• https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/941275/ 

 

 

Če samo na kratko povzamem so najpogostejše oblike raka pri velikih črnih 

šnavcerjih: 

 

• Ploščatocelični karcinom (Squamous cell carcinomas (SCCs), also known 

as epidermoid carcinoma), na splošno značilen za temno pigmentirane pse,  

• Rak mlečne žleze, 

• Osteosarkom, 

• Melanom ali rak kože, na splošno značilen za temno pigmentirane pse 

 

Pozorni pa moramo biti tudi na druge oblike (spodaj so zapisane bolj pogoste): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Squamous_cell_carcinoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanocyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_tumor
https://www.aler.si/clanki/najpogostejse-oblike-raka-pri-psih-in-kako-jih-prepreciti.html
https://www.aler.si/clanki/najpogostejse-oblike-raka-pri-psih-in-kako-jih-prepreciti.html
http://www.zverce.si/10-najpogostejsih-znakov-raka-pri-psih-in-mackah
http://giantschnauzerclubofamerica.com/Health-Problems.aspx
http://www.giantschnauzerrescue.net/health/naildiseases.htm
http://www.giantschnauzerclubofamerica.com/public/Information/Articles/toes.htm
http://www.giantschnauzerclubofamerica.com/public/Information/Articles/toes.htm
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/941275/
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• Mastocitomi (Mast cell tumor), 

• Limfom / Levkemija, 

• Mehkotkivni sarkom, 

• Hemangiosarkom 

 

Kot sem že v uvodu omenila, so mesečni preventivni pregledi pomembni za zgodnje 

odkrivanje in preprečevanje nekaterih oblik raka. 

 

Na kaj torej paziti, oziroma kateri so najbolj pogosti opozorilni znaki (ki pa so sicer 

lahko tudi pokazatelj katere druge bolezni): 

 

• Podkožna bula. Ni vsaka podkožna bula rak in šnavcerji imajo kar pogosto 

veliko zamašenih lojnic in drugih benignih - nenevarnih podkožnih bul, 

predvsem maščobnih lipomov, pa kakšen hemangiom – žilno tvorbo tudi. Kar 

se zamašenih lojnic tiče, se praviloma hitro pokaže za kaj gre, za vse ostalo 

pa je smiselno sprejeti odločitev glede nadaljnjih preiskav po posvetu z 

veterinarjem. Večje bule običajno zatipamo že ob božanju psa, globje, ali 

manjše pa izjemoma, zato je smiselno psa sistematsko pretipati enkrat 

mesečno in sicer predvsem v predelu vratu, spodnjega dela čeljusti, dimelj, 

pazduh in okoli mlečnih žlez. Pri samcih pregled prostate lahko opravi le 

veterinar (rektalni pregled). 

 

• Kožna sprememba (predvsem pri pigmentirani koži). Sploh če je šnavcer 

triman / stripan, boste kožne spremembe opazili prej, generalno pa velja 

podobno kot pri podkožnih bulah – sistematični pregled z odmikom dlake.  

 

• Spremembe / izrastki v ustni votlini. Tudi če sicer ne čistite zob psu, ga 

navadite na pregled ustne votline. 
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▪ Težave pri požiranju hrane 

▪ Izguba apetita 

▪ Slinjenje, gnojen/krvav izcedek iz ust 

▪ Izrazit smrad iz ust 

 

• Vnetje ali rana, ki se noče zacelit 

▪ Tudi zlomljen krempelj in na splošno slabi, krhki in lomljivi 

kremplji z odstopom / poškodbo nohtne posteljice. 

 

• Ponavljajoče se bruhanje - še posebej pri starejših psih 

 

• Driska / zaprtje / pojav krvi v blatu - en razlog več za pobiranje iztrebkov 

za vašim psom 

 

• Težave pri uriniranju / pojav krvi v urinu 

 

• Hujšanje 

 

• Kašelj / težko dihanje 

 

• Vztrajno šepanje 

 

• Znižana raven energije 

 

 

Na spletu je najti tudi ogromno člankov na temo preprečevanja raka pri psih 

 

• s pravilno prehrano (velja tudi za diete po že odkriti bolezni, npr. 

https://www.zdravahranazapse.si/rak-pri-psih/)  

https://www.zdravahranazapse.si/rak-pri-psih/
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• in aktivnostmi (pomembno je da pes ni ne presuh, ne predebel), 

•  pa vse do samih priporočil glede kastracije/sterilizacije.  

 

Od dajanja nasvetov in propagiranja katerekoli opcije se bom zaenkrat distancirala, 

opozarjam le, naj vsak sam razišče tako pozitivne kot tudi negativne posledice 

sploh prezgodnjih s/k (namreč prav tako lahko povečajo tveganje za nekatere oblike 

raka) kot tudi pluse in minuse določenih načinov prehranjevanja in v zvezi s tem 

sprejme informirano odločitev.   

 

V tem sklopu bom le še omenila dodatke, za katere sicer ne morem potrditi 

učinkovitosti, prav tako vam prepuščam raziskave o pripravi, doziranju,.., jih pa kolegi 

iz pasjega sveta zelo pohvalijo in ker škodijo menda res ne: konopljino olje ali smola 

(ponudniki so se pojavili kot gobe po dežju, ker pa nekateri produkti vsebujejo tudi 

THC, ki vpliva na nivo sladkorja v krvi, priporočam dobro raziskavo, predno se 

odločite za uporabo), kurkumina pasta (turmeric golden paste), ingver, C vitamin. 

 

Kako ravnati s psom, z diagnozo rak? Kužki niso psihično obremenjeni z boleznijo. 

Ko se slabo počutijo, ko jih boli, se obnašajo temu primerno (no, nekateri tudi takrat 

ne). Zelo dobro pa občutijo vaše razpoloženje, zato se potrudite da iz njih ne delate 

bolnikov, dokler tako ne zahteva sama terapija / okrevanje in poskrbite, da bodo kljub 

bolezni še vedno enako, če ne več, uživali v aktivnostih, ki jih radi počnejo, če jim le 

to še dopušča telo. 

 

Sprejemanje odločitev, ali za drastične posege kot so amputacije in operativne 

odstranitve, ali za agresivno zdravljenje s kemo in drugimi oblikami terapije, ali 

končati trpljenje; Lažje je sprejemati razumske odločitve, ko ne gre za tvojega psa in 

lažje je sprejemati odločitve, dokler je pes še zdrav in še nismo čustveno tako 

obremenjeni z njegovim trpljenjem ali v šoku ob postavljeni diagnozi. Zato razmislite 

že sedaj, predno se morda znajdete v situaciji, tudi o tem, kaj in kako, če enkrat pride 
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do situacije, kjer bo to potrebno. Razumno je postaviti kvaliteto življenja psa pred 

lastne egoistične potrebe, vam pa iz srca želim, da se v taki situaciji ne znajdete 

nikoli.  

 

Za konec tega prvega dela, vas informiram še o dveh od sigurno več možnosti, ki jih 

je mogoče najti na spletu za sodelovanje v raziskavah, ki bodo morda v prihodnosti 

pripeljale do bolj zdravih kužkov: 

 

• http://www.giantschnauzerclub.co.uk/health.php 

 

• https://www.facebook.com/groups/338409083291183/?fb_dtsg_ag=AdwlfDolX

Kmvix3vkZrWAxFGGSIHiw6TQPh9ewQ-kLmLIw%3AAdwhawaopmqs2Iqlgs-

K9aPPvBUtJTfnC4fC2X2_2mt8UA 

 
 

Ob koncu pa še, že na začetku obljubljena, zgodba moje Jazz, ki se je po vseh 

ostalih, večjih in manjših zdravstvenih težavah spopadla tudi z dvema od zgoraj 

navedenih oblik raka, ki smo ju na srečo pravočasno odkrili in uspešno pozdravili. 

 

 

http://www.giantschnauzerclub.co.uk/health.php
https://www.facebook.com/groups/338409083291183/?fb_dtsg_ag=AdwlfDolXKmvix3vkZrWAxFGGSIHiw6TQPh9ewQ-kLmLIw%3AAdwhawaopmqs2Iqlgs-K9aPPvBUtJTfnC4fC2X2_2mt8UA
https://www.facebook.com/groups/338409083291183/?fb_dtsg_ag=AdwlfDolXKmvix3vkZrWAxFGGSIHiw6TQPh9ewQ-kLmLIw%3AAdwhawaopmqs2Iqlgs-K9aPPvBUtJTfnC4fC2X2_2mt8UA
https://www.facebook.com/groups/338409083291183/?fb_dtsg_ag=AdwlfDolXKmvix3vkZrWAxFGGSIHiw6TQPh9ewQ-kLmLIw%3AAdwhawaopmqs2Iqlgs-K9aPPvBUtJTfnC4fC2X2_2mt8UA
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Jazz je z leti postala malo bolj štorasta, malo počasnejša, vendar nič bolj previdna. 

Tako jo je na enem od sprehodov, stara 9 let, mahnila do mene kar čez neko gosto 

grmovje, sredi tistega grmovja zacvilila in prišepala do mene. Najprej sem pomislila, 

da si je samo malo zvila zapestje, kar ob njenem artritisu ni bilo redko, po pregledu 

tačk pa sem le videla, da ji je odstopil cel spodnji del kremplja na zadnji desni tački. 

Seveda sva s sprehodom zaključili, doma sem vse skupaj razkužila z jodom in povila. 

Kljub rednem previjanju in razkuževanju pa se je spodnji del nohta po dveh dneh 

zagnojil. 
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Ker se je vnel tudi prst, sva se odpravili k veterinarju, kjer so takoj posumili na 

ploščatocelični karcinom, ki je značilen za pse s temno pigmentiranimi kremplji. 

Rentgenski pregled ni pokazal posebnosti, biopsija bezgavke prav tako nič 

kritičnega. Ker smo se s koncem tedna odpravljali na dopust, smo za popotnico dobili 

Clorexy forte šampon z antiseptičnim in fungicidnim delovanjem ter antibiotik 

Clavaseptin. Dan pred odhodom smo opravili kontrolni pregled, na katerem je 

veterinar potrdil, da se je stanje izboljšalo, vendar naj nadaljujemo s terapijo.     

 

Po tednu dni na morju se stanje ni izboljšalo, začelo se je celo ponovno slabšati, zato 

sem prek maila kontaktirala veterinarko in se po posvetu s še dvema veterinarjema, 

ki izvajata operativne posege, dogovorila za biopsijo prsta z odstranitvijo nohta, 

bulice pod vratom in pazduho in biopsijo smrčka (že dlje časa je imela namreč tudi 

težave z močno izsušenim in razpokanim smrčkom) takoj, ko se vrnemo z dopusta. 

Biopsija bulic je pokazala, da gre za lipom in hemangiom, biopsija smrčka, da gre za 

nek lokaliziran lupus, ki smo ga zaenkrat ozdravili s kortikosteroidnim mazilom, 

biopsija prsta pa je potrdila prvotni sum, da gre za ploščatocelični karcinom. Jazz je 

dober mesec po zlomu nohta tako pristala na operaciji, kjer so ji odrezali prst na 

zadnji desni nogi in z rentgenom preverili še pljuča, ki so bila na srečo čista, brez 
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metastaz. Veterinarka mi je tudi pojasnila, da se celice te oblike raka, po tem, ko jih 

enkrat razdražiš s poškodbo ali biopsijo, začnejo zelo hitro množiti, zato je ključno 

operirati čim prej. 

 

      

 

Jazz je operacijo dobro prenesla in hodila že isti dan. Ob pravilni oskrbi doma je v 14 

dneh okrevala. Kljub dejstvu, da so ji odstranili enega nosilnih prstov, pri njej tudi ni 

zaznati težav pri hoji. Občasno ji sicer zdrsne, sploh ob divjanju z ostrimi zavoji po 

mokri travi, vendar to pripisujem tudi njenim starim in opešanim mišicam ter artritisu. 
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Patohistološka preiskava je pokazala, da so ob posegu odrezali varen rob. Kontrolni 

pregledi bezgavk so bili BP, ultrazvok notranjih organov pa je pokazal, da so njeni 

organi šolski primer, kako naj bi izgledali zdravi organi.  

 

 

Leto in pol kasneje, pri njenih enajstih letih, sem med crkljanjem in čohanjem 

trebuščka ob seskih zatipala dve bulici. Jazz je sicer zaradi piometre (gnojnega 

vnetja maternice) sterilizirana od šestega leta dalje, vendar naj bi na zmanjšano 

tveganje za nastanek raka mlečne žleze bolj vplivala zgodnja sterilizacija. Takoj smo 

se dogovorili kirurško odstranitev bulic, saj v teh primerih predhodnih biopsij 

praviloma ne delajo. Jazz je po tej operaciji potrebovala nekaj več časa, da je prišla k 

sebi z reakcijo na šivalni material, kar delno pripisujem tudi njeni starosti, vendar je 

tudi tokrat okrevala v ustreznem času brez zapletov. 
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To poletje, med dopustom, me je ponovno zaskrbelo, saj so se v morju kremplji 

zmehčali, sol jih je izsušila in na skalah so se okrušili in nasploh do konca dopusta 

bili že v obupnem stanju. Veterinarka je sicer rekla da ni nič kritičnega in po mesečni 
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terapiji z Biotinom in obdelavi konic s brusilnikom, so kremplji ponovno sprejemljivega 

izgleda in upam da tudi v resnici so in ostanejo taki. 

 

Torej ob pravočasnem odkritju in zdravljenju lahko kužki po takih neagresivnih vrstah 

raka zelo dobro okrevajo, edina težava je, da se ti raki radi ponavljajo na drugih 

mestih (drugi prsti, drugi seski). In čeprav se morda čudno sliši, moram povedat, da 

se človek navadi in vsako novo operacijo prenese z manj čustvene stiske, ampak mi 

imamo sedaj dovolj in Jazz si po vseh tegobah zasluži mirno starost. Upam da ji bo 

dana. 

 

Življenje in gibanje psa z artritisom pri enajstih letih, vseh operacijah in manjkajočim 

prstom na zadnji nogi: 

 

• dan po amputaciji prsta 

o https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/101545785

66039589/?type=3 

 

• in kasneje.. 

o https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/101562172

94919589/?type=3 

 

o https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/101553547

51239589/?type=3 

 

o https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/101568284

91394589/?type=3 

 

https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10154578566039589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10154578566039589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10156217294919589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10156217294919589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10155354751239589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10155354751239589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10156828491394589/?type=3
https://www.facebook.com/tina.hrabar/videos/vb.818714588/10156828491394589/?type=3
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POSKRBITE ZA SVOJE SRČKE! 

 

 

 

Tina Hrabar 
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Hvala za pomoč Doc. dr. Darji Pavlin, dr. vet. med. za preverbo pravilnosti zapisov, 

vezanih na stroko. 

 

Vse zapisano so povzetki, zaključki in izkušnje laika, z namenom opozoriti na 

pojavnost te bolezni v različnih oblikah in nekaj osnov, ki jih je dobro vedeti. Z 

dodatnim in presejalnim pregledom vsebin in gradiva, ki ga je moč najti na internetu, 

boste sigurno pridobili še več informacij in si morda glede česa ustvarili tudi drugačno 

mnenje. Kot vedno v takih primerih pa velja, da se v primeru konkretnih sumov in po 

diagnoze obrnete na dobrega veterinarja, ki mu zaupate in s katerim, seveda brez 

soljenja pameti, lahko delite svoje sume in dvome. V primeru da imate glede 

diagnosticiranja in zdravljenja ali odnosa na splošno slab občutek, pa vam 

priporočam tudi da se obrnete po drugo mnenje.     

 


