Kutyák parvovírusos bélgyulladása

Állati

Egy korábban rettegett, szinte minden megfertőződött kölyök halálát okozó
vírusos fertőző betegség sajnos napjainkban reneszánszát éli, újra megjelent
és sok kutya megbetegedését-halálát okozza.
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A gyomor-bél traktus betegségeket két
nagy csoportba oszthatjuk fel aszerint,
hogy fertőző eredetűek vagy nem fertőző eredetűek-e. A fertőző eredetűek
közül megkülönböztetünk vírusokat,
baktériumokat, gombákat és parazitákat. A rettegett kutya parvo, egy vírusos
megbetegedés, mely bélsárral ürül, a
környezetben nagyon sokáig képes túlélni, és szájon keresztül jut be az újabb
szervezetbe. A bejutott vírus ezután a
bélfal hámsejtjeiben szaporodva azok
pusztulását okozza, ami súlyos, vízszerű,
véres hasmenéshez, hányáshoz vezet.
Mindemellett a fehérvérsejtek számának
csökkentésével az immunrendszer károsodását okozzák, amivel tovább rontják a
gyógyulás esélyét. A vírus bármilyen korú
kutyában jelen lehet, de megbetegedést,
tüneteket szinte kizárólag fiatal állatban
okoz. Egy éves kor felett általában enyhe vagy tüneteket egyáltalán nem okozó fertőzés alakul ki. Leggyakrabban a
néhány hónapos korú, oltatlan kölykök
betegszenek meg és gyakran pusztulnak

is el a vírus hatására. Ritkább formája a
3-7 hetes korú kölykökben szívizom károsodást okoz, ami biztos halálra vezet. A
CPV (kutya parvo vírus) tehát egy nagyon
agresszív, könnyen terjedő, nagy mortalitást okozó, fertőző kórokozó, amely ellen
nagyon fontos a megfelelő vakcinázás,
mert a megelőzés sokkal hatásosabb és
olcsóbb is, mint a már beteg kutya kezelése. Ezért nagyon fontos, hogy minden
kutya tartó tisztában legyen vele, hogy
6-8 hetes korban el kell kezdeni az oltási sorozatot, mely több ismétlő oltásból
áll, és megfelelő védettséget ad a fiatal
kutyáknak más, szintén veszélyes betegség mellett a parvo vírus ellen is. Az
alap immunizálás végéig fontos, hogy
kedvencünk ne menjen más kutyák társaságába, sőt utcára is csak olyan helyre
vigyük ki, ahol kevés kutya fordul meg.
Sajnos vannak kivételes esetek, amikor
egy nagyon agresszív vírustörzs áttörheti akár a vakcinázott állat védelmét is,
de ilyen esetekben is általában enyhébb
a betegség lefolyása, és jobb esélyekkel
gyógyítható a páciens, mint a nem vakcinázott társai. A betegség általában levertséggel, étvágytalansággal kezdődik,
mely később hányással és hasmenéssel
egészül ki. Mivel eleve fiatal kutyáról van
szó, a beteg hamar kiszárad és ez okozza
az elhullást végül. A beteg kutyák kezelés
nélkül szinte minden esetben elpusztul-

nak, de még intenzív, több napos kórházi
kezelés ellenére sem biztos a gyógyulás.
Nagyon fontos tehát, hogy a megelőzésre
kell nagy hangsúlyt fektetni a rendszeres
vakcinázásokkal, a nem túl korai elválasztással és a megfelelő izolációval az
alapimmunizálás végéig. Állatkórházunkban készséggel állunk rendelkezésükre
bárminemű további kérdés merülne fel a
kölykök vakcinázásával kapcsolatban, de
rendelkezünk a megfelelő feltételekkel az
intenzív kórházi kezeléshez is, hogy kedvence minél nagyobb esélyekkel győzze
le ezt a nagyon veszélyes betegséget, ha
mégis megtörténne a baj.

Dr. Szolnoki János

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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