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cepiva so namenjena prepreöevanju in ne zdravljenju bolezni zato moramo pri odloöitvi za cepljenje
upo5tevati stopnjo verjetnosti, da bo na§ pes v öasu svojega Zivljenja prisel v stik z doloöenim kuänim
agensom in poslediöno tudi zbolel ali celo poginil. veöino bakterijski bolezni je v dana5njem öasu
moäno veö ali manj uspe§no zdraviti z aplikacijo ustreznih antibiotikov ali kemoterapevtikov, kljub
temu da se iz leta v leto pojavlja vedno veö mikrobov, ki so odporni na nekoö tako uöinkovite
antibiotike' slika je nekoliko drugaöna pri virusnih okuäbah psov. Tu v primeru bolezni ni na voljo
nekih specifiönih uöinkovin, veterinar bolnemu psu z aplikacijo zdravil le lajsa simptome in spodbuja
organizem, da se uöinkoviteje spopade z virusi. v primeru virusnih okuäb je preventivno cepljenje, §e
v öasu, ko je pes povsem zdrav, in se z virusom 5e nisreöal edina uöinkovita metoda, s katero lahko
prepreöimo, da bi na5 §tirinozni prijatelj zbolel za katero od zanj usodnih bolezni kot so, pasja kuga,
kuäni hepatitis psov, parvoviroza, steklina, parainfluenca in druge.

Ze v 18' Stoletju so odkrili, da je doloöeno virusno bolezen mogoöe prepreöi. Zdravnik Jenner je
opazil, da ljudje, ki so v stiku s kravami bolnimi za kravjimi kozami ne zbolijo za smrtonosnimi örnimi
kozami, ki so v tistem öasu trosile smrt po Evropi. Z vbrizgavanjem virusa govejih koz je opravljal
primitivno cepljenje in s tem prepreöeval obolenje ljudi. Za oöeta izdelave in uporabe cepiv Stejemo L.
Pasteurja, kije leta 1886 uspesno izdelal cepivo proti steklini in s tem odprt vrata razvoju modernih
cepiv' Protivirusna cepiva, na primer cepivo proti steklini so 5e pol stoletja nazaj izdelovali tako, da so
virus namnoäili v moäganih mi§k ali v oplojenih koko5jih jajcih, virus inaktivirali, ga delno oöistili
beljakovin ter ga v obliki suspenzije aplicirali äivalim ali ljudem. TakSno cepivo je vsebovalo se velike
koliöine tujih beljakovin, kar je pogosto povzroöalo anafilaktiöne soke nekaj minut po aplikaciji. Ravno
zaradi taksnih primerov, ki smo jih lahko spremljali 5e v 70-tih letih prejSnjega stoletja ob masovnem
cepljenju psov proti steklini imajo mnogi lastniki psov zelo odklonilen odnos do cepljenja. Moderna
cepiva, ki so na träi§öu danes ne vsebujejo dodatnih, nevirusnih beljakovin, so dobro imunogena in
nimajo splosno znanih stranskih uöinkov. vedeti moramo, da je vsako cepljenje zagotovo poseg v telo
in zadnje §tudije nakazujejq povezavo med Stevilnimi alergijami in biostimulansi ki jih proizvajalci
cepiv dodajajo v cepiva zaradi njihove bolj§e uöinkovitosti, zato vsekakor s cepljenja brez potrebe
zagotovo niso priporoöljiva.

Priporoöila mednarodnega zdruäenja veterinarjev male prakse (wsAVA) za uspeSno vzrejo psov vsa
cepljenja razvr5öajo v tri kategorije:

L' obvezno cepljenje, pomeni da je cepljenje zakonsko predpisano. V Sloveniji trenutno to velja
le za cepljenje psov proti steklini. Pravilnik o ukrepih za ugotav1anje, prepreöevanje iirjenja
in zatiranje stekline (urL 9812013) tastnikom psov nalaga, da so psi vkljuöeni v evidenco
centralnega registra psov in opravijo prvo cepljenje psa v starosti od 12 do 16 tednov, nato
pa se psa cepi dvakrat v enoletnih intervalih. Nadaljnja cepljenja se lahko izvajajo po navodilu
proizvajalca cepiva. veöina proizvajalcev cepiv zagotavlja, da cepivo daje zadovoljivo za5öito
tudi öe se nadaljnja cepljenja izvajajo v tri letnih intervalih. Glede na to, da je zaradi izvajanja
oralne vakcinacije lisic stanje na podroöju stekline ugodno, saj je zadnji primer stekline pri
lisici bil zabeleäen v januarju 2013 lahko povsem realno priöakujemo da bo tudi slovenija
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lahko pridobila status driave proste stekrine in tako liberatizirara
steklini kot dräave zahodne Evrope.

tudi cepljenje psov proti

2' Nujno cepljenje pomeni da obstaja zelo velika verjetnost, da bo necepljen pes zbolel za
Parvovirozo, Pasjo kugo ali pasjim hepatitisom, zato wsAVA zagovarja stalisöe da se pse cepi
po priloäenishemi.

pasja kuga

pasji hepatitis

Obvezno Steklina

Priporoöeno Leptospiroza

8-L2 - 16 tedni

8 - t2 - 16 tedni

8 - 12 - 16 tedni

3 mes.

12- L6
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Pasji herpes pred parjenjem

Borelioza lz-24t po 1 letu

po 1 letuBordetela 3t-1L

Tabela 1: lz straniWSAVA priporoöena shema cepljenja psov

Za vzreditelje psov je izrednega pomena da poskrbi za ustrezno cepljenje mladiöev. v
sloveniji so izredno nevarne in pogosto smrtonosne bolezni kot so pa.sja kuga, parvoviroza in
pasji hepatitis izredno raz5irjene bolezni, tako da skoraj ni moäno, a. ," p", , rro;e, äivljenju
ne bi sreöal z enim od teh patogenov. Mladiöi sicer dobijo zasöito od matere, vendar ta
za§öita traja le nekaj tednov, potem pa je psiöek oböutljiv na vse v okolici preäeöe viruse. Vprvih tednih starosti obrambni sistem psiöka §e ni dovolj razvit zato je to je neprimeren öas za
cepljenje, kakor tudije to obdobje, ko so v krvi psiöka prisotna zasöitna protitelesa matere in
v primeru cepljenja blokirajo uöinkovitost cepiva, zato je g teden starosti tisto obdobje ko ie
lahko priönemo s cepljenji. vedno se postavlja vpraSanje kako mlado iival obvarovati pred
okuäbo' Predvsem potrebno je prepreöiti, da do okuäbe sploh pride, zato mladih psov ne
spu§öamo v stik z drugimi psi, jih ne vodimo po mestih, kjer drugi psi urinirajo in se gibljejo. Vprimeru potrebe po zdravljenju rajSi pokliöemo veterinarja da pride na dom, kot pa da
vodimo neza§öiteno äival v okolje kjer se nahaja v veliko tujih psov in s tem nepregledno
§tevilo nasemu psu tujih mikrobov. Prvo cepljenje daje praviloma kratkotrajno zasöito, zato je
vedno potrebna druga doza cepiva,.vendar nikoli preje kot tri tedne po prvem cepljenju. prve
tedne po prvem cepljenju je äival izredno oböutljiva, hkrati pa je to obdobje, ko vzreditelji
oddajajo svoje mladiöe, zato je novemu lastniku potrebno nujno naroöiti naj se s svojim psom
izogiba drugim psom, vsaj 5e 14 dni po drugem cepljenju, ko iival nekako pridobi stabilnejso
za5öito' Ko peljemo psa k veterinarju pogosto pozabljamo na okolico in dvorisöa veterinarskih
ambulant kjer se dnevno giblje veliko §tevilo psov. Ta podroöja so zagotovo najbolj inficirana,
zato svojemu psu prepreöimo da bi ovohaval vsak kotiöek zanj novega prostora.

Parvoviroza



virus pasje kuge je moöno 'razsirjeno znotraj populacije psov. starejsi psi so bodisi
preventivno cepljeni ali'pa so äe prekuäeni, zato so najbolj na udaru mladiöi v obdobju ko
izgubijo za§öito matere. Po okuibi mladiöev je smrtnost visoka, pogosto poginejo vsi mladiöi v
gnezdu' Pri odraslih psih lahko okuäba poteöe neopazno, vendar so na videz zdravi psi lahko
nosilci virusa in vir novih okuäb. Virus pasje kuge je ugotovljen tud pri maökah.

Parvovirusne okuäbe psov v 8o-tih letih prej5njega stoletja so zagotovo spremenile
razmisljanja mnogih vzrediteljev in jih prepriöate, da je preventivno ceplejnje edjni uöinkovit
ukrep za5öite äivali pred pojavom bolezni, ki se kaäe v hudi driski, bruhanju in hitro smrtjo
zaradi zastoja srca. Bolno äival lahko re§i le uöinkovito re5evanje dehidracije z dajanjem
ustreznih elektrolitov v krvno äilo bolnega psa. Ker se virusi hitro spreminjajo, mutirajo se
vedno in vedno pojavljajo novi sevi, ki lahko izzovejo bolezen kljub predhodnemu cepljenju
vendar vsekakor v milej5i obliki. Parvovirus je prilagojen na hitro mnoäeöe se celice kot so
celice sluznic örevesja in krvowornih organov, zato ima äival ki bolezen preboti za ceto
äivljenje okvarjen imunski sistem in s tem zmanjsan obrambni sistem. Za vse tri tako
imenovane nujno cepljive boleznina träisöu obstaja veö razliönih cepiv. veö let je na träisöiu
preisku§eno cepivo Eurican DHPPI2-L ki daje solidno za§öito pred nastetimi patogeni. Ker
cepivo vsebuje atenuirane viruse po zaporednem cepljenju äe v odrasli dobi zagotavlja
veöletno imunostv izogib pre5tevilönim cepljenjem psa v odrasli dobi je moäno po cepljeju
tudi laboratorijsko preveriti stopnjo za§öite in na ta naöin zmanSati §tevilo cepljenj.

Za vzrejitelje psov je zelo pomembna tudi okuäba z pasjim herpesvirusom, saj povzroöa
plodnostne motnje, rodijo se mrtvi , slabo vitalni in mumificiani psiöki. Za okuäbo pa so zelo
dojemljivi psiöki prve tedne po rojstvu zato se zelo priporoöa cepljenje psic pred ali po
pripustu' Ker je okuäena äival doäivljenjski nosilec virusa in prihaja do oböasnih reaktivacij
bolezni je izrednega pomena da ima psica med brejostjo in ob porodu visok titer, da me
brejostjo, zlasti pa po porodu ne pride do reaktivacije bolezni in obporodnih in poporodnih
zapletov.

cepljenje je vsekakor edina uöinkovita metoda prepreöevanja virusnih kuänih bolezni psov,
vendar cepljenje po nepotrebnem tudi ne prina§a nikakrsnih koristi, öe äe ne 5kode.
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Graf zgoraj: Prikaz upadanja protiteles matere pri psiökiglede na njegovo starost,

Graf spodaj: slika klasiönega imunskega odziva psa po prvem in drugem cepljenju

stopnja za§öite dobliene
od matere
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Nujno

Obvezno

Priporoöeno

Pa rvovi roza

Pasja kuga

Pasji hepatitis

Steklina

Leptospiroza

Pasji herpes

Borelioza

Bordetela

8 - L2 - 15 tedni

8 - t2 - 15 tedni

8 - t2 - 16 tedni

3 mes.

L2-L6

pred parjenjem

L2-24t

3t-11

po 1 letu

po 1 letu
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