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Pasjakuga
asjo kugo povzrodavirus iz je precej blaga. Lahko pa se zgodi, da do
skupine paramiksovirusov druge faze bolezni sploh ne pride - bodi(drug virus iz te skupine si zaradi pogina Ze v prvi f.azi ali zaradi
pri ljudeh povzroda oSpice). Bolezen
lahko pri psih prizadene veliko organov
med drugim tudi koZo, moZgane, oii,
prebavila ter dihala. Virus se lahko med
psi prenaia tako po zraku, kot tudi s telesnimi izlodki, denimo z urinom.
Vsekakor pa je pasja kuga sila resna in
huda bolezen. Zanjo je znadilno, da se v
skupinah psov Siri dokaj hitro, 5e zlasti,
de so med njimi Zivali, ki niso bile cepljene. Zbolijo lahko psi vseh starosti, deprav
se bolezen pojavi predvsem pri psidkih,
mlajlih od Sestih mesecev. Bolezen se v
vseh primerih ne konda s smrtjo, lahko
pa je smrtnost kar 7S-odstotna. Se zlasti
je ta deleZ visok med zelo mladimi in starejSimi psi.
Omenili smo Ze, da so lahko prizadeti
razlidni organi. Vseeno pa se bolezen najpogostej 5e zadne kazati:
O z gostim izcedkom iz odes in nosu,
O s poviSano telesno temperaturo,
O s precej zmanjSanim tekom in
O s ka5ljem.
Tem precej netipidnim znakom se pogosto pridruZijo 5e driska, bruhanje, kaSelj pa lahko napreduje do pljudnice.
Manj prizadeti psi lahko le kaSljajo, tako
da to lahko to pripiSemo tako imenovanemu kuZnemu kaSlju. Pri mladiiih, ki
bolezen prebolijo, lahko kasneje v Zivljenju opazimo precej5nje napake v razvoju
zobne sklenine. Pri tej bolezni se lahko
pojavijo spremembe tudi na koZi nosu in
blazinicah na tadkah. KoZa se namred
lahko na teh mestih precej zadebeli.
Pasja kuga je v nadelu dvofazna bole'
zen, deprav se lahko zgodi, da v nekaterih primerih prva f.aza ni izraZena ali pa

pa se lahko pozneje spremeni v precej
hudo drugo fazo zLivdnimi znaki.
Pri psih, ki so preboleli pasjo kugo, pa
se lahko poiavrjo tudi trajne posledice boozdravitve.
V prvi f.aziboleznivirus pasje kuge na- lezni, kot je trajna okvara vida, pa tudi
pade celice sluznic. Ponavadi najprej priZivdnega sistema. Kot Ze redeno, se pri
zadene sluznice dihal, vendar se tam ne preZivelih mladidih pojavijo maroge na
zaustavi, pad pa napreduje na sluznice zobeh, ki so posledica motnje v ra'nroju
zobne sklenine. Zal za pasjo kugo ni noprebavil. Po tej, tako imenovani mukozni
benega posebnega zdravljenja, pad pa gre
le zabolj ali manj podporno zdravljenje.
Pasja kuga je torej bolezen, ki se lahko
kaLe z zelo iirokim spektrom bolezenskih znakov. Pri zdravljenju z infuzijami
prepredujemo dehidracijo, po potrebi pa
bolnemu psu dajemo zdravila, ki blaZijo
posamezne simptome. Tako, denimo, psu
s pljudnico dajemo antibiotike, ki prepreiujejo bakterijske okuZbe, ob kailju pa
mu dajemo sredstva za laLje izkailjevanje.
Na sredo pa lahko pasjo kugo veliko
laZje prepredujemo. Razlidni proizvajalci
so razvili vei zelo udinkovitih cepiv za
prepredevanje pasje kuge. Ta cepiva so v
zadnjih letih mnoZidno in dosledno uporabljali za prepredevanje te nevarne bolezni, tako da se je njena pojavnost
zmanjSala do te mere, da skrbniki za to
bolezen v vedini primerov sli5ijo le v povezavi s cepljenjem. Sodobna cepiva so
zelo udinkovita in imajo zelo redko stranske udinke, tako da jih lahko brez teLav
fazi,kjer so prizadete pr"arrr"r., sluznice, uporabljamo tudi pri zelo mladih psidkih.
Mladite ponavadi prvid cepimo Ze pri 5elahko virus po enem do treh tednih pride
v centralni Zivdni sistem, kar lahko opazv stih tednih starosti. Najvedkrat je cepivo
zoper pasjo kugo kombinirano 5e s cepivi
mo z razliinimi Zivinimi motnjami (iivina f.azal. Mladidi ali odrasli psi s Sibkej- zoper parvovirozo, kuZni kaSelj, vnetje
5im imunskim sistemom pogosto pogine- jeter, leptospirozo... Poudariti pa je treba,
jo Le v prvi (mukozni) fazi bolezni, med- da je pasja kuga precej nevarna tudi za
odrasle in zlasti za starejSe pse, zato tudi
tem ko jo lahko moinejbi posamezniki
zanje priporodamo redno letno cepljenje.
odnesejo le z blagimi znaki prve faze, ki
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