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Inteligentni, neodvisni miniaturni šnavcer zagotavlja, da nihče ne pride blizu vašega 

doma, ne da bi vas opozoril. Medtem ga boste morali spremljati tudi vi. Pasma 

miniaturnih šnavcerjev ima genetsko nagnjenost k visokim trigliceridom v krvnem 

obtoku, kar lahko povzroči veliko težav. 

Trigliceridi 
Trigliceridi so lipidi - molekule maščob, ki med drugim dovajajo energijo mišicam in 

kardiovaskularnemu sistemu. Trigliceridi so skupaj s holesterolom med 

najpomembnejšimi lipidi v pasjem telesu. Če ima vaš šnavcer v svojem sistemu preveč 

trigliceridov, bo zbolel za boleznijo, imenovano hipertrigliceridemija. Vzorec krvi, odvzet 

po 12-urnem postu, določa raven trigliceridov. 

Hiperlipidemija 
Po podatkih univerzitetne zveze za dobro počutje živali ima približno tretjina 

miniaturnih šnavcerjev nevarno visoke ravni trigliceridov "in domnevno imajo 

idiopatsko hiperlipidemijo". To pomeni, da v krvi psa kroži preveč lipidov. Običajno se 



ravni lipidov, vključno s trigliceridi, po jedi psa dvignejo in nato spustijo nazaj. Pri psih, 

ki trpijo zaradi hiperlipidemije, ostanejo ravni povišane. Medtem ko nekateri psi ne 

kažejo simptomov, znaki bolezni vključujejo izpadanje in praskanje las, epileptične 

napade, vnetje oči in maščobne obloge na koži ali krvnih žilah. Hiperlipidemija lahko 

privede do pankreatitisa. 

Pankreatitis 
Pri miniaturnih šnavcerjih prevladuje akutni in kronični pankreatitis, vnetje trebušne 

slinavke. Po podatkih Univerze v Minnesoti College of Veterinary Medicine imajo psi z 

anamnezo pankreatitisa višje ravni trigliceridov kot zdravi psi iste starosti. Psi, ki 

razvijejo pankreatitis, to običajno storijo v povprečni starosti 8 ali 9 let. Simptomi 

vključujejo izgubo apetita, bolečine v trebuhu, bruhanje zaradi driske, zvišano telesno 

temperaturo, letargijo in depresijo. Nenadna ali akutna sorta se zaradi odpovedi organov 

pogosto izkaže za usodno. Kronični pankreatitis lahko obvladamo s prehranskimi 

spremembami in natančnim nadzorom. Pozorno pazite na svojega šnavcerja, da bo ob 

prvih znakih težav s prebavili odšel k veterinarju. 

Previdnostni ukrepi 
Ker so povišane ravni trigliceridov pri pasmi tako pogoste in lahko povzročijo toliko 

opustošenja, se posvetujte s svojim veterinarjem o prehranskih ukrepih s psom. Vaš 

veterinar bo izmeril koncentracijo trigliceridov v serumu vašega hišnega ljubljenčka, če 

je pes zdrav in brez simptomov, da bi določil izhodiščno vrednost, s katero ravni lahko 

primerjate, če ima vaš pes simptome. Vprašajte svojega veterinarja, naj priporoči 

prehrano z malo maščob z veliko vlaknin, ki lahko vašemu psu pomaga, da se izogne 

težavam z visokimi trigliceridi. Medtem psa ne hranite z ostanki mize in ga držite 

zdravega, z veliko gibanja. 

  

 


