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Mi ért kell a macská mat vak ci náz ni?
A macs kánk ré szé re min den képp biz to sí ta ni kell a meg fe lelô
védôol tá so kat, ezek nél kül igen je lentôs a koc ká za ta an nak,
hogy meg be teg szik va la me lyik, akár vég ze tes ki me ne telû fer -
tô zô be teg ség ben. 

A leg le ter jed tebb fer tô zô be teg sé gek:
• macs ka (par vo ví rus okoz ta) pan le u ko pe ni á ja
• macs ka her pes ví rus okoz ta légzôszer vi meg be te ge dé se
• macs ka ca li ci ví rus okoz ta nát há ja

Ezek mel lett azon ban vé de kez nünk kell:
• ve szett ség el len is.

Egyes te rü le te ken a fen tebb em lí tet te ken kí vül to váb bi fer tô zô
be teg sé gek elôfor du lá sá val is szá mol nunk kell, ame lyek vesz é -
lyez te tik macs kánk egész sé gét, ezek rôl kér jen rész le tes fel vi lá -
go sí tást Ked ven ce ál la tor vo sá tól.



Ma már el ér hetôek olyan kom bi nált vak ci nák is, ame lyek meg -
fe lelô vé del met tud nak biz to sí ta ni egy szer re több fer tô zô
ágens sel szem ben is.

Szük sé ges, hogy a védôol tá so kat macs kánk meg fe lelô idô ben
kap ja meg, mert a sú lyo san meg be te ge dett ál lat gyógy ke ze lé se
sok szor már re mény te len ki me ne telû vagy csak hossza dal mas,
költ sé ges te rá pia mel lett re mél he tünk ré szé re gyó gyu lást. A
macs ka vak ci ná zá sa a tu laj do nos fe lelôssé ge, mi vel a nem ol tott
macs kák fertôzé si for rást je len te nek a töb bi macs ka szá má ra is.

A macs kák fon to sabb fer tô zô be teg sé gei
Macs ka par vo ví rus okoz ta pan le u ko pe ni á ja
A macs kák vi lág szer te elôfor du ló, nagy ra gá lyo zó ké pes ségû, lá zas
ál ta lá nos tü ne tek kel, has me nés sel, há nyás sal, kis zár adás sal és erôs
fe hér vér sejt szám csök ke nés sel já ró fer tô zô be teg sé ge. A be teg sé -
get egy igen el len ál ló ún. par vo ví rus okoz za, amely a be teg ál la tok -
ból fô ként a bél sár ral, de egyéb test vá la dé kok kal is nagy menny i -
ség ben ürül. A fer tô zés a macs kák köz vet len érint ke zé sé vel, de
köz ve tett úton és ra gály fo gó tár gyak köz ve tí té sé vel is lét re jön. Fo -
gé kony macs kák kö zött a fer tô zés gyor san ter jed. A be teg ség lap -
pan gá si ide je 4-5 nap. He veny ese tek ben jel lemzô a nagy fo kú ele -
sett ség, ma gas láz, gya ko ri há nyás, majd has me nés és ezek kö vet -
kez mé nye ként sú lyos fo kú kis zár adás ala kul ki. A fi a tal macs kák a
be teg ség he veny for má já ban gyak ran el pusz tul nak. A ví rus meg tá -
mad ja a vér képzô szer ve ket is, ami nek kö vet kez té ben a fe hér vér -
sej tek szá ma je lentôs mér ték ben csök ken. Az idô ben be ada tott
védôol tás, majd a rend sze res em lé kez tetô ol tás élet mentô le het.

Macs ka her pes ví rus okoz ta légzôszer vi meg be te ge dé se
A macs kák vi lág szer te elôfor du ló, nagy ra gá lyo zó ké pes ségû, lá -
zas ál ta lá nos tü ne tek kel és a fel sô lé gu tak gyul la dá sá val já ró be -
teg sé ge. A be teg macs kák a ví rust orr vá la dé kuk kal ürí tik, fer tô zés
köz vet len érint ke zés sel és a le vegô út ján ter jed. Haj la mo sí tó ha -
tá sok, kü lö nö sen té len, az együtt tar tott macs kák rob ba násszerû
meg be te ge dé sét okoz hat ják. Bár mely ko rú macs ka meg be te ged -
het, de a fé lé ves nél fi a ta labb és az öreg macs kák ban a be teg ség
sú lyo sabb le fo lyá sú. Vem hes macs kák ban a ví rus a mag za to kat is
meg tá mad ja, és ve té lést okoz. A be teg ség át vé sze lé se nem jár
tar tós vé dett ség ki a la ku lá sá val, és a be teg sé gen áte sett egye dek
hosszú ide ig ví rus hor do zó vá vál hat nak. A be teg ség lap pan gá si
ide je 3-6 nap. A macs kák lá za sak, ét vágy ta la nok, bá gyad tak,
könnyez nek, orr fo lyá suk van, nyál za nak, tüsszög nek, kö hög nek.
A be te gek ne he zen szu szog va lé le gez nek, mert a vá la dék el zár ja
az orr nyí lá so kat. A vem hes macs kák el ve tél het nek. To váb bi haj la -
mo sí tó kö rül mé nyek fen nál lá sa ese tén nagy a koc ká za ta a
tüdôgyul la dás ki a la ku lá sá nak. A meg fe lelô vé de ke zés eb ben az
eset ben is a védôol tá sok kal tör ténô me gelôzés.
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Macs ka ca li ci ví rus okoz ta nát há ja
A macs kák vi lág szer te elôfor du ló, gyors le fo lyá sú, nát hás tü ne -
tek kel, a száj nyál ka hár tya gyul la dá sá val és ki fe ké lye se dé sé vel
já ró, nagy ra gá lyo zó ké pes ségû be teg sé ge. A macs kák köz vet -
len érint ke zés út ján, szá jon át vagy lé gu ta kon ke resz tül fer tô -
zôd nek egy más tól. A be teg ség lap pan gá si ide je 1-2 nap. A
meg be te ge dett ál la tok ét vágy ta la nok, kedv te le nek, nyál za -
nak, tüsszög nek, könnyez nek, orr fo lyá suk van. Sú lyo sabb ese -
tek ben a száj nyál ka hár tyá ján fek élyek ala kul nak ki. A ki a la kult
fek élyek fáj dal mas sá ga mi att a macs kák nem esz nek, nem isz -
nak, ami ki szá ra dás hoz, le gyen gü lés hez ve zet het. Szövôd -
mény  ként tüdôgyul la dás is ki a la kul hat. A be teg ség el le ni meg -
fe lelô vé de ke zés eb ben az eset ben is a védôol tá sok kal tör ténô
me gelôzés.

Ve szett ség
A ve szett ség el hul lás sal já ró, ví rus okoz ta agy- és ge rinc velô-
gyul la dás ban meg nyil vá nu ló be teg ség, amely az ál la tok ban és
em ber ben is egya ránt elôfor dul. A ve szett macs ka – eset leg
min den át me net nél kül – tám adó vá vá lik, akár az em bert is
meg mar hat ja. Ezál tal sú lyos sé rü lé se ket okoz hat és a ve szett -
ség ví ru sá val meg fertôzhe ti az em bert. Mi vel a ve szett ség ben
meg be te ge dett em ber vagy ál lat gyó gyít ha tat lan, a me gelôzô
védôol tás az egyet len vé de ke zé si le hetôség. A macs ka ve szett -
ség el le ni vak ci ná zá sá val ön ma gun kat és kör nye ze tün ket is
véd jük. Az ál lan dó an la kás ban tar tott macs kák ese té ben is ja -
va solt a ve szett ség el le ni védôol tás. Ta ná csos a macs ká kat
éven te ve szett ség el le ni védôol tás ban ré sze sí te ni, ami egy ben
le hetôsé get ad ál lat or vo sunk nak ked ven cünk egész sé gi ál la po -
tá nak fe lül vizs gá la tá ra is.

Macs kák Chlamy di o si sa
Macs kák ban a chlamy di ák kötôhár tya-gyul la dást, rit káb ban
tüdôgyul la dást okoz nak. A macs kák egy más tól rend sze rint ae ro -
gén úton fer tô zôd nek. A be teg ség gyak ran egy ol da li, majd
mind két szem re ki ter jedô kötôhár tya-gyul la dás for má já ban je -
lent ke zik. A kötôhár tya-gyul la dás el hú zó dó ese tek ben geny -
nyes sé vá lik, a szem hé jak össze ta pad nak. Rit káb ban hör gô- és
tüdôgyul la dás is ki a la kul hat. A be teg ség tü ne tei gyak ran a láz,
orr fo lyás, tüsszö gés, kö hö gés. Gyak ran tár sul a be teg ség egyéb
ví rus fertôzé sek hez is.



Im mu ni tás és vak ci ná zás

Mi az im mu ni tás?
Az im mu ni tás fo gal ma a szer ve zet vé dett sé gét, il let ve fo ko zott
el len ál ló ké pes sé gét je len ti va la mi lyen kó ro zó val vagy an nak
to xi kus anya ga i val szem ben. 
Az im mu ni tás leggyak rab ban úgy jön lét re, hogy a szer ve zet
ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött ta lál ko zik a kó ro ko zó val, és
en nek kö vet kez mé nye a szer ve zet im mun re ak ci ó ja (ter mé sze -
tes úton szer zett im mu ni tás). 
Más kor mes ter sé ge sen jut tat juk a kó ro ko zót vagy azok ter mé -
ke it a szer ve zet be az zal a cél lal, hogy el len ál ló ké pes ség ki ala -
kí tá sá ra kész tes sük (mes ter sé ge sen ki vál tott im mu ni tás).

Te hát egy macs ká ban a fer tô zô be teg sé gek kel szem be ni el len -
ál ló ké pes ség a 
• rend sze res védôol tá sok, vagy 
• a be teg ség eset le ges át vé sze lé se kö vet kez té ben ala kul ki.
Ha egy ál lat el len ál ló ké pes ség gel ren del ke zik egy adott fer tô -
zô meg be te ge dés sel szem ben, ak kor ki csi an nak a va ló színûsé -
ge, hogy ab ban meg be te ged jen.
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Köly kök im mu ni tá sa?
A kö lyök macs kák ese té ben is szá mol nunk kell az úgy ne ve zett
„ma ter ná lis” im mu ni tás sal, amely az anyá tól ka pott ter mé sze tes
vé dett sé get je len ti. A vé dett ség nek ez a for má ja úgy jön lét re,
hogy az anyai szer ve zetbôl el le na nya gok jut nak át a köly kök
szer ve ze té be rész ben még az anya méh ben a méh le pé nyen ke -
resz tül, rész ben a köly kök el sô táp lál ko zá sa so rán a tej jel (ún. co -
lost rum). Az így ka pott im mu ni tás nak nagy sze re pe van ab ban,
hogy a spe ci fi kus védôanya gok kal lát ja el a köly kö ket, és a macs -
ka köly kök min den olyan el le na nya got meg kap nak, ame lyet az
anyai szer ve zet az élet so rán ter melt. Te hát ha tud juk, hogy az
anya macs ka mi lyen fer tô zô be teg sé gek kel szem ben ren del ke zik
el len ál ló ké pes ség gel, ak kor köly kei is vé det tek ezen be teg sé gek
ese té ben, az éle tük el sô 4-6 he té ben. Saj nos az így szer zett im mu -
ni tás idô vel csök kent, és a köly kök fo gé konnyá vál nak a fer tô zô
be teg sé gek iránt. A meg fe lelô idôpont ban a köly kök ré szé re
adott, majd rend sze re sen is mé telt védôol tá sok meg fe lelô vé dett -
sé get biz to sí ta nak a ré szük re az éle tük so rán.



Mi tör té nik a védôol tást kö vetôen? 
Bár mely vak ci ná zá si prog ram nak az a cél ja, hogy a le hetô leg -
ha té ko nyabb vé dett ség ala kul jon ki egy adott fer tô zô be teg -
ség gel szem ben. Akt ív im mu ni zá lás, az az vak ci ná zás ese té -
ben, csök kent meg be te gítô ké pes ségû vagy el ölt kó ro ko zót,
il let ve an nak an ti gén je it jut tat juk be a szer ve zet be az zal a
cél lal, hogy az ál lat im mun rend sze rét el le na nya gok kép zé sé -
re kész tes sük. En nek se gít sé gé vel hosszabb idôtar tam ra szó ló
vé dett ség ala kít ha tó ki, más részt az egyes védôol tá sok is mé -
telt al kal ma zá sá val lé nye ge sen erô sebb im mun vá laszt le het
ki vál ta ni, így még meg bíz ha tóbb vé de lem ala kít ha tó ki az
adott fer tô zô be teg ség gel szem ben.

A kö lyök macs kák éle tük el sô ol tá sa it az „Ala pim mu ni zá lá si
Prog ram”-juk so rán kap ják meg, ame lyet a ke zelô ál lat or vo suk
ala kít ki ré szük re, szá mos szem pont fi gye lem be vé te lé vel (élet -
kor, egye dül tar tott vagy cso por to san tar tott, mi kor vá lasz tot -
ták el any já tól, ál ta lá nos egész sé gi ál la po ta, stb.). 
A fer tô zô be teg sé gek el le ni fo lya ma tos vé dett ség fenn tar tá sa
ér de ké ben em lé kez tetô ol tá sok ra van szük ség. A mo dern ol tó -
a nya gok, mint a NO BI VAC vak ci nák, bo nyo lult és ala pos ku ta tó -
mun ka ered mé nyei. Ezek a vak ci nák biz ton sá gos és ha té kony
vé de ke zés le hetôsé gét te rem tik meg ked ven ce ink szá má ra
egész éle tük fo lya mán.

Mi kor tör tén jen a vak ci ná zás?
Ala pim mu ni zá lá si prog ram
A köly kök vak ci ná zá sát már 9 he tes kor ban el kezd het jük.
Leggyak rab ban a kis ci cák új csa lád juk ba enn él idô sebb kor ban
vagy e tájt ke rül nek, így nem le het elég gé hang sú lyoz ni an nak
a fon tos sá gát, hogy a kö lyök macs ka meg ér ke zé sét kö vetôen
azon nal ál la tor vos hoz kell for dul ni, hogy a meg fe lelô ol tá si
prog ra mot ki ala kít has sa ked ven cünk szá má ra. Idô sebb kö lyök
vagy is me ret len védôol tá si prog ram ban ré sze sült fel nôtt macs -
ka csa lád ba ke rü lé se ese tén se kés le ked jen ál la tor vo sát fel ke -
res ni, így le hetôvé vá lik a macs ka ál ta lá nos ál la po tá nak vizs gá -
la ta és az egyéb me gelôzô ke ze lé sek (pl.: fé reg te le ní tés, bol -
ha  el le ni vé de ke zés) vég re haj tása is. Ne fe lejt se el, hogy a vak -
ci ná zás védôha tá sá nak ki a la ku lá sá hoz leg alább 2-3 hét re van
szük ség. 

Em lé kez tetô ol tá sok
Az ala pim mu ni zá lás ré vén meg szer zett be teg sé gek kel szem be -
ni vé dett ség nem tart a macs ká ja éle te vé gé ig, ha nem idô vel
csök ken, és a macs ká ja új ra fo gé konnyá vá lik a be teg sé gek
iránt. Rend sze res védôol tá sok kal azon ban a vé dett ség fenn tart -
ha tó. Az éven kén ti vak ci ná zás so rán egy ben le hetôség nyí lik ar -
ra is, hogy ál lat or vo sa sort ke rít sen ked ven cé nek éven kén ti fe -
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lül vizs gá la tá ra is. Ha macs ká ja va la mi lyen ok ból nem kap ta
meg az ese dé kes em lé kez tetô ol tá sát, ha la dék ta nul for dul jon
ta ná csért az ál lat or vo sá hoz.

Em lé kez ni fo gok az új ra ol tás ide jé re
Az „Ala pim mu ni zá lá si Prog ram” el sô ol tá sa kor az ál lat or vo sa
Kis ál lat Egész ség ügyi Köny vet vagy Ön ké ré sé nek meg fe lelôen
Kis ál lat Út le ve let ál lít ki macs ká ja ré szé re, amely be a vak ci na
cím ké jét be ra gaszt ja, fel tün te ti a vak ci ná zás dá tu mát, és jel zi a
szük sé ges új ra ol tás ide jét. Ha tá rát lé pés kor, ál lat or vos nál,
macs ka ki ál lí tá sok ese té ben kér ni fog ják a meg fe lelô im mu ni -
zá lást iga zo ló do ku men tu mot. Ér de mes meg szok ni, hogy az
„Ol tá si Iga zol ványt” min dig vi gyük ma gunk kal, ha macs kánk -
kal fel ke res sük az ál lat or vost.



A bel sô élôs kö dôk el le ni vé de ke zés fon tos sá ga!

Kö lyök macs kák ese té ben a leg na gyobb ve szélyt az or só fér ges -
ség je len ti, mert a fé reg lár vá kat már az éle tük ko rai sza ka szá -
ban az anya macs ka te jé vel fel ve he tik. To váb bi fertôzé si for rás
szá muk ra az anya és az alom tár sak bél sa ra. Sú lyos or só fér ges -
ség ese tén a kis ci ca ha sa ki telt és hul lám zó ta pin ta tú le het. A
fé reg fertôzött ség a kö lyök macs kák élet ké pes sé gét egy részt
ne ga tív irány ba be fo lyá sol ja, más részt nem le het a be a dott ol -
tá sok kal meg fe lelô vé dett sé get ki ala kí ta ni a fer tô zô be teg sé -
gek kel szem ben. Ezért a meg szü let tet kö lyök macs kák fér ges -
ség el le ni ke ze lé se el en ged he tet len, már az el sô védôol tás be -
adá sát me gelôzôen 3-4 he tes kor ban in do kolt el vé gez ni és utá -
na rend sze res idôkö zön ként is mé tel ni kell. 
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Fel nôtt macs kák ese té ben elsôsor ban az ún. fo nál fér ges ség és a
ga land fér ges ség ve szé lyé vel kell szá mol nunk. A tü ne tek meg je le -
né se kor a macs ka gyak ran hány hat, has me né se le het és a bun dá -
ja ko pot tá, fény te len né vá lik, sok eset ben nor mál vagy fo ko zott
ét vágy mel lett le so vá nyo dást ta pasz tal ha tunk. Macs kák nál is
elôfor dul hat a "szán ká zás", mi vel ga land fér ges ség ese tén a pe -
ték kel te li fé reg ízek ir ri tál hat ják a vég bél kör nyé két. Egy idô
után a tü ne tek egy re jel leg ze te seb bé vál nak és a macs ka ál ta lá -
nos ál la po ta rom lik. Meg fe lelô ke ze lés hi á nyá ban a bél fér gek
okoz ta fertôzött ség mér té ke nö vek szik, és a fér gek egy re na -
gyobb szám ban ürí tik a pe té i ket, ez zel pe dig nö ve lik a kör nye zet
fé reg ter helt sé gét, ami to vább eme li a fer tô zô dés koc ká za tát.
Ezért az ál la tor vo sok aján lá sát messze menôkig fi gye lem be vé ve
aján lott a há rom ha von kén ti fé reg haj tás macs ká ja ré szé re mo -
dern, szé les ha táss pekt ru mú fé reg haj tó ké szít mé nyek kel.
Ne fe lejt kez zen el a rend sze res bol ha el len es me gelôzésrôl/ke -
ze lésrôl sem. A bol hák ma guk ban hor doz hat ják a ga land fé reg
lár vá it, ezál tal a fér gek köz ti gaz dái le het nek.

A fér gek nek köz egész ség ügyi je lentôsé gük is van. A macs ka szá -
mos bél fér ge az em ber re is vesz élyes, de leggyak rab ban gyer me -
ke ink fertôzôdhet nek meg a szennye zett ta laj, fer tô zött pe te ü rítô
ál la tok si mo ga tá sa, vagy akár egy szennye zett ho mo ko zó ré vén. A
szer ve zet ben ván dor ló lár va több szerv ben is akár sú lyos el vál to -
zá so kat okoz hat, a szem be jut va akár ma ra dan dó ká ro so dást is
elôidéz het. A fer tô zô dés koc ká za tá nak csök ken té se ér de ké ben
ku tyán kat/macs kán kat há rom ha vi rend sze res ség gel szük sé ges fé -
reg te le ní te ni, így csök ken a kör nye zet fé reg pe te ter helt sé ge és
ked ven ce in ket, va la mint csa lád tag ja in kat na gyobb biz ton ság ban
tud hat juk. Min den al ka lom mal össze kell gyûjte ni ku tyánk, macs -
kánk ürü lé két és azt meg kell sem mi sí te ni. A ga land fér gek elôfor -
du lá sa is je lentôs köz egész ség ügyi koc ká za tot hor doz ma gá ban. 
Fi gyel jünk min dig oda a sze mé lyi hi gi é ni ánk ra, az ál la tok kal
va ló érint ke zés után mos sunk ke zet, ez zel az egy szerû mód -
szer rel a fer tô zô dést meg tud juk elôz ni. Le gyünk fo ko zott fi -
gye lem mel gyer me ke ink hi gi é ni á já ra!

FI GYEL MEZ TE TÉS!

A fer tô zô be teg sé gek kel szem be ni vé dett ség csak rend sze res
védôol tá sok kal tart ha tó fenn!
A Kis ál lat Egész ség ügyi Könyv fon tos do ku men tum, ame lyet
meg kell ôriz ni!
Ha macs ká ja kö zér ze te nem meg fe lelô, azon nal ke res se fel ál -
la tor vo sát, ez zel eset leg Ked ven ce éle te ment hetô meg!

    A tájékoztató nem teljes körû! További felvilágosításért, 
kérjük, foduljon állatorvosához!
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