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Kedves Ügyfeleink!

Közeledik a nyári szabadságok ideje. Ilyenkor sokan indulnak el mediterrán országokba, és
jónéhányan magukkal viszik kutyájukat, macskájukat is. Kedvenceinkre számos olyan veszély
leselkedik ezekben az országokban, amelyekkel a gazdik többsége nincs tisztában. Most
kezdődő sorozatunkban bemutatjuk ezeket a betegségeket és a megelőzés lehetőségeit.

Valós veszélyek a mediterrán nyaralások alkalmával:
1. Leishmaniasis
A leishmaniasis: a zoonózisok, azaz az állatokról emberekre is átterjedni képes kórokozók
közé tartozó megbetegedés. A betegség egysejtű kórokozója (Leishmania infantum) a trópusiszubtrópusi-, és mediterrán éghajlaton élő Phlebotomus genusba tartozó lepkeszúnyogok
közvetítésével képes megfertőzni áldozatát. Ezek a rovarok főként éjszaka aktívak.

A leishmania a kutyák súlyos megbetegedését okozza, gyakran halálos kimenetelű.

A betegség tünetei: lappangási ideje a külföldi nyaralástól (fertőzött szúnyog csípésétől)
számítva 1 – 18 hónap közé tehető, ezért a tulajdonosok gyakran nem is tételeznek fel
összefüggést. A betegségnek két fő megjelenésiformája van:
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A bőr-, vagy cutan leishmaniasis és a szisztémás-, vagy viscerális leishmaniasis, ez

utóbbi főként a hasi szervek megbetegedését okozza. Gyakran a két forma egy időben
jelentkezik. A tünetek rendkívül változatosak lehetnek: testsúlycsökkenés, hasmenés, hányás,
szőrhullás, fekélyek a bőrön, máj-, és lép megnagyobbodás, nyirokcsomó duzzanat, kötőszöveti
gyulladások. Gyakran alakulnak ki krónikus tünetek is, mint nem gyógyuló ekcéma, szőrhiány
az orrháton, a fülkagylókon, és a szemek körül. Az állatok a betegség végső fázisában „csonttá
és bőrré” fogynak. A betegség több hónapos lefolyású. A kezeletlen állatok 90%-a egy éven
belül elhullik.

A leishmaniasis jelenleg nem gyógyítható megbetegedés, a halálozási arány rendkívül magas.
A betegség ellen hatásos védőoltás nem létezik.

A betegség előfordulása: csak azokban az országokban fordul elő, ahol a lepkeszúnyogok
élnek. A fertőzésveszélyes országok Európában: Földközi-tenger vidéke, Portugália,
Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia,
Görögország, Törökország, Málta, Ciprus.

A betegség megelőzése: Amennyiben ön május és október között leishmaniával fertőzött
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országba utazik kutyájával, mindig tartsa az állatot zárt térben napnyugta és napfelkelte között.
Használjon a lepkeszúnyogok távoltartására alkalmas készítményt, amely lehet nyakörv, vagy
rácseppentős oldat, un. spot on. Az utazás előtt keresse fel állatorvosát és kérje tanácsát ezen
készítményekkel kapcsolatban! A szűnyogok távoltartására alkalmas készítmények kaphatók
rendelőnkben!
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