
LEJŠMANIOZA PRI MAČKAH

Kdaj posumimo na okužbo?
Večina okuženih mačk ostane

asimptomatskih. Okužba je med
mačkami veliko bolj razširjena 

kot pa klinična bolezen.

LEISHMANIA INFANTUM
• Lejšmanioza je zoonoza, ki jo povzroča intraceličen protozoarni 

zajedalec Leishmania infantum.

• V Evropi so vektorji bolezni peščene muhe iz rodu Phlebotomus. 
Zajedalci se prenesejo s krvosesno dejavnostjo samic peščene muhe.

• Mačke lahko igrajo vlogo rezervoarja.

Klinični znaki

• limfadenomegalija (>50%)

• kožne spremembe 
(npr. noduli, kraste ali razjede),
večinoma na obrazu in ušesih,
pododermatitis (25-50%)

• granulomatozni stomatitis 
(25-50%)

• mukokutane lezije (<25%)

• hepatosplenomegalija 
(<25%, povezana s povečano
smrtnostjo)

Klinična patologija

• hiperglobulinemija (>50%)

• blaga do zmerna 
neregenerativna 
anemija (25–50%)

• hipoalbuminemija (<25%)

• levkocitoza/levkopenija
(<25%)

• proteinurija (<25%)

Izvor bolezni
• Bolezen je sicer globalno 

razširjena, vendar se 
najpogosteje pojavlja 
v sredozemskih državah.

Kako lahko potrdimo okužbo?

• citologija/histopatologija
kožnih sprememb, bezgavk 
ali kostnega mozga

• kvantitativna serologija 
(IFA/ELISA): večina mačk s 
kliničnimi znaki ima nizek do zelo
visok titer protiteles. Negativen
serološki rezultat ne izključi bolezni.

• PCR za potrditev zajedalske 
DNA v vzorcu krvi (nizka 
senzitivnost), bioptih kostnega
mozga, kože ali bezgavk.
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Zdravljenje bolezni

• Večina zdravil za 
zdravljenje lejšmanioze 
je bila preučevana na psih.
Uporaba teh protokolov
je pri mačkah slabo
raziskana.

• Bolezen je lahko
samoomejujoča.

• Alopurinol 10 – 20 mg/kg
na 12 – 24 ur (priporoča
ABCD – European Advisory
Board on Cat Diseases)

Preventiva 

• Uporaba repelentov, ki so odobreni
za uporabo pri mačkah (zaščitne
ovratnice z 10% imidaklopridom in
4,5% flumetrinom).

• Mačke naj bodo notri od mraka do
zore v sezoni aktivnosti peščenih
muh (od aprila do novembra).
Uporaba zaščitnih mrež na oknih, da
se prepreči vstop peščenim muham.

• Zdravljenje morebitno okuženega
psa v istem gospodinjstvu.

Zoonotski potencial

• Zaščita mačk najverjetneje
pripomore k boljšemu 
nadzoru nad okužbo z 
L. infantum v določeni regiji.
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