Shih tzu - choroby
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Rasa shih tzu jest szczególnie podatna na kilka chorób, które poniżej zostaną pokrótce
omówione.

Pierwszą chorobą, na jaką może zachorować nasz shih tzu jest autoimmunologiczne zapalenie
tarczycy. Choroba ta prowadzi do zniszczenia gruczołu tarczowego (tarczycy) przez
autoprzeciwciała, które są wytwarzane w organizmie zwierzęcia. Do objawów tej choroby
można zaliczyć:
- wypadanie włosa,
- sucha, łuskowata skóra,
- utrata wagi.

Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy jest uwarunkowane genetycznie.

Rasa ta często zmaga się także z niedoczynnością nadnerczy. Objawy tej choroby to:
-

osowiałość,
suchość i wypadanie włosa,
osłabienie,
odwodnienie organizmu,
upośledzenie czynności nerek.

Kolejną chorobą jest entropium, czyli podwinięcie brzegu powiek. Powoduje to drażnienie przez
rzęsy gałki ocznej. Najczęściej jest to cecha wrodzona. Wymaga interwencji chirurgicznej.

Zdarza się także, iż nasz pies tej rasy może mieć choroby serca, np. niedorozwój zastawki
trójdzielnej. Objawami tej choroby są:
- apatia,
- utrata wagi,
- brak apetytu,
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- szmery w sercu.

Choroba ta prowadzi do śmierci na skutek wyniszczenia oraz osłabienia.

Shih tzu może także cierpieć na niedrożność kanalika łzowego. Psu bezustanne wyciekają łzy z
oczu (powoduje to zacieki).

Rasa ta często cierpi na niewydolność nerek. Spowodowane jest to niedostatecznym rozwojem
tkanki miąższowej nerek. Już u szczeniąt występują objawy, takie jak:
- nadmierne picie,
- częste oddawanie moczu.

Choroba ta często prowadzi do śmierci psa.

Wszystkim psom o krótkich pyskach grozi udar cieplny.

Zwężenie nozdrzy to kolejna choroba zagrażająca życiu shih tzu. Jest to uwarunkowana
genetycznie, wrodzona wada u tej rasy. W cięższych przypadkach widoczna jest już po
urodzeniu (połączona z deformacją nosa). Szczeniak nie może oddychać przez nos, nie ssie i
nieustannie piszczy. Konieczne jest wtedy karmienia go sondą i trzymanie w cieple. W ciągu
około 2 tygodni zagrożenie dla życia mija. Nos wraca do prawie prawidłowego kształtu po kilku
miesiącach. Pies jednak ma stałe trudności z oddychaniem.

Połączeniem niektórych objawów powyższych chorób jest zespół Cushinga.
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