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rlihioza se na pse prenaSa s
klopi. Nedozorele oblike klopov zajedajo na okuZenih Zivalih in povzroditelji preidejo v klopa. Ko
okuZeni klop v kakrinikoli obliki zrelosti
zajeda novega gostitelja, povzroditelji bolezni preidejo vanj. Povzroditelji v klopih
lahko okuZujejodo pet mesecev,se pravi,
da v klopih preZivijo zimo in pomlad,
nato pa bolezen prena5ajo na nove gostitelje.
Erlihioza se pri psih lahko pojavlja v
treh fazah, in sicer v
O akutni,
O subklinidni in
O kronidni fazi.
Akutna oblika erlihioze se ponavadi
pojavi od enega do treh tednov po ugrizu
okuZenega klopa in v povpreiju traja od
dva do Stiri tedne. Povzroditelji v organizmu okuZenega pridejo v bele krvniike in
se v njih razmnoLujejo. Povzroiitelja boIezni pa najdemo tudi v celicah bezgavk,
vranice, jeter in kostnega rrrozga.Ponavadi so prizadete tudi krvne ploiiice (trombociti), celice, ki skrbijo za strjevanje
krvi. Kot posledica okuZbe so ponavadi
prizadeti organi (bezgavke, jetra in vranica) povedani. Skrbniki pa pri obolelem
psu najpogosteje opazijo povi5ano telesno temperaturo, potrtost, letargidnost,
izgubo apetita, kratko sapo, boletino in
togost sklepov. Veterinar lahko ugotovi 5e
slabokrvnost in krvne podplutbe. Akutna faza pa lahko mine tudi precej bolj
neopazno/ tako da skrbnik pripiSe rahlo
nejeidnost, utrujenost, Sepanje,spremenjeno dihanje kakemu drugemu, bolj nedolZnemu stanju in psa sploh ne odpelje
na pregled. Mnogi psi lahko v tej fazi premagajo okuZbo in ozdravijo ali bolezen
preide v naslednjo fazo

Subkliniina fazaerlihioze je stanje, ko
oboleli pes kaZe le malo znakov bolezni,
videti je skoraj zdrav, krvna slika pa pokaZe le blago slabokrvnost. Y tej fazi
glavnina povzroiiteljev Zivi v vranici in
takino stanje lahko traja mesece ali celo

postavi lahko le utemeljen sum, ki ga dokaZe s posebnimi laboratorijskimi preiskavami, ko poi5de znadilna protitelesa,
ki jih organizem razvije ob stiku s povzroditelji. Protiteles veterinar ne more
najti na zadetku bolezn| saj telo potrebuje kar nekaj dasa, da jih razvije. V nadaljevanju bolezni se koncentracija protiteles modno poveda. Seveda pa veterinarji
p ponavadi odkrijejo protitelesa pri psih, za
i katere skrbniki niti niso vedeli, da so
S taal v blagi obliki preboleli erlihiozo.
'f, Protitelesa namrei 5e dolgo po bolezni
! ostanejo v organizmu. Kdaj pa kdaj lahko
b veterinar opazi tudi same povzroditelje v
-$ belih krvnitkah, vendar mora kri odvzeti
v doloienem obdobju akutne faze.
je
Klop vrste lxodesricinus v Slovenijinajpogostejdiprenapa tudi drugihboleznipsov,
Zdravljenje erlihioze poteka s pomodSalecpovzro6iteljev
erlihioze,
ki jih prena5ajo
klopi.
jo posebnih antibiotikov, pri iemer kura
leta. Med to fazo se lahko pes povsem ponavadi traja od tri do Stiri tedne. Odvireii okuZbe, lahko pa bolezen preide v
sno od prizadetosti psa pa se veterinar
kronidno obliko.
odloii za morebitno transfuzijo krvi, pa
Kroniina oblika erlihioze lahko pote- tlu.diza in{uziio elektrolitskih tekodin. Na
ka v bolj ali manj hudi obliki. Skrbniki
sploSnoje dokaj dobra prognoza za pse,
najpogosteje opazljo hujianje, nevroloS- ki jih pravilno zdravimo Ze v akutni fazi
ke znake, krvavitve, vnetje odesa, oteklibolezni. Slabie moZnosti za ozdravitev pa
ne zadnjih okondin in seveda poviSano imajo psi, ki jih zdravimo Selev kroniini
telesno temperaturo. Veterinar lahko s fazibolezni, saj je njihov kostni rnozegi,e
krvnimi preiskavami ugotovi, da je itevizelo pizadet.
lo nekaterih krvnih celic upadlo. KronidNajboljSi nadin prepredevanja erlihiona faza bolezni je dolgotrajna in se lahko ze (in drugih bolezni, ki jih prenaiajo
pojavlja v izbruhih, in to zlasti tedaj, ko
klopi) je udinkovito odpravljanje k]opov.
je bolnik izpostavljen stres,4im dejavni- Za to je na voljo vet pripravkov. Zal pa
kom.
zoper erlihiozo (5e)ni cepiva.
Ker klopi prenaiajo vei razliinih vrst
Za erlihiozo lahko zbolimo tudi ljudje.
bolezni (borelioza, babezioza ...), se Najpogostejbi znaki bolezni so mrzlica,
lahko zgodi, da se pes okuLiz razlidnimi
glavobol, boledine v miSicah, pa tudi slapovzroditelji bolezni hkrati. To pa se po- bost, nejeidnost, hujianje, kaSelj, boledinavadi pokaZe v hujii obliki bolezni, kar
ne v trebuhu in driska. Poudariti pakal,e,
je teZediagnosticirati.
da se z boleznijo ne okuZimo neposredno
Veterinar seveda ne more postaviti
pri obolelem psu, pad pa jo dobimo od
diagnoze le na podlagi klinitnih zrrakov, klopov.
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