Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów

• Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów to określenie grupy
przewlekłych chorób wirusowych, które są problemem
zdrowotnym coraz częściej zagrażającym populacji
kotów w Europie.
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• Czynnikiem chorobotwórczym jest koronawirus FIPV,
który wywołuje u zaatakowanych przez niego zwierząt
ciężkie objawy zapalenia otrzewnej, a choroba ta ma
zwykle ostry przebieg i z reguły kończy się śmiercią kota.
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Rozwój choroby przez długi czas może przebiegać
bezobjawowo.

• Najczęściej objawy tej choroby pojawiają się u zwierząt
w wieku od 6 miesięcy do 2 lat.
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Dlaczego konieczne jest
regularne szczepienie
Twojego kota?
• Przeciwciała, jakie kocięta

otrzymują z mlekiem matki, chronią
je przed chorobami przez kilka
pierwszych tygodni po urodzeniu.
Jednak z upływem czasu odporność
przekazywana kociętom
przez matkę jest coraz słabsza.

• Co roku liczba kotów, które

chorują, a nawet umierają
z powodu chorób zakaźnych,
nieustannie rośnie.

Książeczka
zdrowia kota
• Po zaszczepieniu kota lekarz

weterynarii potwierdza ten fakt
odpowiednim wpisem w jego
książeczce zdrowia.

• W książeczce zdrowia lekarz
weterynarii wpisuje także
termin następnej wizyty, której
celem jest przeprowadzenie
corocznego klinicznego badania
kontrolnego kota i jego ponowne
zaszczepienie.

• Wszystkie nieszczepione koty
należą do grupy podwyższonego ryzyka, ponieważ
nie istnieją niezawodne metody leczenia infekcji wirusowych.

Choroby kotów

• Szczepienia są niezbędne, zwłaszcza tym kotom,
które czasowo pozostawiane są w hotelach dla zwierząt.

na działanie których narażone są koty, wirus białaczki
kotów jest jedną z głównych przyczyn wysokiej
śmiertelności dorosłych zwierząt.

Drogi przenoszenia zakażenia
• Zwierzę może zarazić się od innych zwierząt

przy bezpośrednim kontakcie.

• Śmierć kotów chorujących na białaczkę wirusową
następuje na skutek różnych przyczyn, w tym z powodu
anemii lub osłabienia aktywności układu immunologicznego,
co umożliwia rozwój różnych chorób infekcyjnych.

• Koty, które nie kontaktują się z innymi
zwierzętami, mogą ulec zakażeniu wirusem
przyniesionym przez ich właścicieli – na obuwiu.

• Ta choroba jest bardzo niebezpieczna i może doprowadzić
do rozwoju nowotworów złośliwych, nawet u młodych
zwierząt.

Jak działają szczepionki?
• Szczepionki stymulują układ immunologiczny zwierzęcia

do wytwarzania przeciwciał, które chronią przed określonymi
chorobami. Ta ochrona nazywana jest odpornością nabytą.

• Niestety odporność nabyta nie utrzymuje się przez
całe życie zwierzęcia i do jej podtrzymania konieczne są
regularne szczepienia.

Wirusowa białaczka kotów

• Wśród wszystkich czynników chorobotwórczych,

• Przy zakażeniu wirusem białaczki kotów, objawy tej
choroby mogą być niezauważalne przez kilka miesięcy,
a nawet mogą nie pojawić się wcale.
Panleukopenia kotów (koci tyfus)

• Panleukopenia kotów to choroba wyjątkowo niebezpieczna.

Chociaż narażone na tę chorobę są koty w każdym wieku,
to najbardziej groźna jest ona dla małych kociąt i wśród nich
śmiertelność jest największa.

• Po zakażeniu wirusem panleukopenii stan zdrowia
kota szybko się pogarsza, co prawie zawsze prowadzi do
wystąpienia następujących objawów: wymioty, biegunka,
apatia, brak apetytu, gorączka.

• Wirus przenosi się przede
wszystkim przez bezpośredni
kontakt z chorym kotem lub jego
odchodami, a także przez kontakt
z przedmiotami, które służą
różnym kotom (na przykład
z kocimi toaletami).
• Panleukopenia kotów wyjątkowo
trudno poddaje się leczeniu.
Zakaźne wirusowe zapalenie
jamy nosowej i tchawicy kotów

• Wirusowe zapalenie jamy nosowej
i tchawicy kotów to bardzo zaraźliwa i ciężka choroba dróg
oddechowych, która objawia się zapaleniem błony śluzowej
nosa, brakiem apetytu, gorączką i zapaleniem spojówek.
• Chociaż niewiele dorosłych kotów umiera na zakaźne
wirusowe zapalenie jamy nosowej i tchawicy, to regułą jest,
że dla kociąt choroba ta kończy się śmiercią.
• Śmierć następuje najczęściej na skutek odwodnienia
organizmu lub wtórnych infekcji bakteryjnych.
Kaliciwirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
kotów (kaliciwiroza)

• Kaliciwirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
kotów ma objawy podobne do wirusowego zapalenia jamy
nosowej i tchawicy kotów. Jednakże, u kotów chorujących
na kaliciwirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
często obserwuje się też owrzodzenie jamy ustnej i języka.
• Główną drogą przenoszenia się tej choroby jest
bezpośredni kontakt z zarażonymi kotami.
• Kaliciwirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
kotów charakteryzuje się niewielką śmiertelnością,
jednak – w związku z ogólnym osłabieniem organizmu
przy tej chorobie – możliwy jest rozwój innych infekcji
wirusowych i bakteryjnych, które z kolei mogą doprowadzić
do zachorowania na białaczkę kotów.

