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שעלת המכלאות בכלבים
)(Kennel Cough
שעלת המכלאות בכלבים תגרום לגרוי שעולי גס ויבש  7 – 3ימים לאחר שהכלב דבק למעשה במחלה.
השעול שמע כאילו הכלב מ סה "ל קות את הגרון" והשעול יתעורר עקב פעילות יתר או תרגול גופ י.
כלבים רבים ה דבקים בשעלת ישתעלו מדי כמה דקות ,במשך כל היום .מצב בריאותם הכללי ועיר ותם לא
יושפעו בדרך כלל ,לא תהיה עליה בחום גופם ותאבו ם לא יאבד .המחלה תימשך  7-21יום ועלולה להטריד את
הכלב ובעליו .מקרים מסכ י חיים של שעלת המכלאות דירים ביותר וחלק מהם יבריא ללא תרופה .מדכאי
שעול ולעתים א טיביוטיקה הי ם בין הטפולים ה ית ים.
מהי שעלת המכלאות?
למעשה ,מקרים קלי יים גרמים ע"י מספר גורמים דלקתיים שיביאו ל זק בציפוי הפ ימי של ק ה ה שימה
והסימפו ות העליו ות .ה זק לצפוי הפ ימי של ק ה ה שימה הי ו שטחי ,אולם חושף את קצות העצבים וגורם
לגרויים ע"י מעבר האויר מעל קו ק ה ה שימה ה יזוק .מיד עם העלמות האורג יזמים – הציפוי הפ ימי של ק ה
ה שימה יחלים במהרה .האורג יזמים הידועים הקשורים לשעלת המכלאות ה ם :החיידק
 Bordetella Bronchsepticaוש י הוירוסים Parainfluenza :ו) Adenovirus -הכלולים בחסון המשושה
הש תי  DHLPPה יתן לכלב(.
כיצד מועברת שעלת המכלאות?
האורג יזמים )חיידקים או וירוסים( האחראים יכולים להמצא באויר ה שף ע"י כלב גוע ,בדומה לדרך בו
מועברת "התקררות" ע"י א שים .האורג יזמים ישאים באויר באדי מים זערוריים מיקרוסקופיים או בחלקיקי
אבק .במידה והאורג יזם ה ישא באויר ישאף ע"י כלב רגיש ,יוכל להיצמד לציפוי הפ ימי של ק ה ה שימה
והסימפו ות העליו ות ,ימצא משטח חמים ,לח ,עליו ישכון וישוכפל ,ובסופו של דבר יגרום זק לתאים אותם
הדביק.
הסיבה לשכיחות המחלה ,ושמה "שעלת המכלאות" ובעת מכך שבכל מקום בו כלאים כלבים בסביבה סגורה,
כגון מכלאה ,פ סיו ים ,מקומות הסגר ,או תצוגות כלבים שלא במקומות פתוחים – המחלה וטה להתפשט.
כלבים גועים יכולים להפיץ את המחלה במשך ימים ,ושבועות ,אפילו שלכאורה ראה כי החלימו לחלוטין.
כיצד למ וע את המחלה?
כלבים מסויימים ,החשופים לכלבים אחרים ,יתכן ולא יחלו בשעלת המכלאות .אולם בעלי כלבים מעדיפים
לחסן את כלביהם בחסון אפקטיבי למ יעת המחלה.

-2-

יש לציין ,על מ ת להפעיל את מערכת החיסון המגי ה כ גד המחלה דרושים בין ימים לשבועות .חיסון הכלב
באותו יום שייחשף למחלה – לא יגן עליו .במידה וה ך מתכו ן להביא את כלבך לאחר מהמקומות המועדים
לחשיפת המחלה – חסן אותו לפחות שבועיים לפ י כן על מ ת לאפשר ב יה של המערכת החיסו ית המגי ה.
החסון אפקטיבי לתקופה של  6חודשים.
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