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Anemija je definirana kot zmanjšanje števila eritrocitov v krvnem obtoku. Mačke so še posebno nagnjene k 
razvoju anemij, zato se velikokrat srečamo z anemijo ravno pri mačjih bolnikih. Njihovi eritrociti imajo krajšo 
življenjsko dobo (70 dni) kot eritrociti številnih drugih vrst sesalcev (npr. od 110 do 120 dni pri psih in člove-
ku), zato se anemija pri mačkah lahko dokaj hitro razvije.

Tipi anemij
Anemije na splošno delimo na regenerativne in neregenera-
tivne (tabela št. 1).
• Regenerativne anemije so tiste, pri katerih rdeči kostni 

mozeg odreagira na anemijo tako, da proizvede nove eri-
trocite. Lahko so posledica večjih izgub krvi (hemoragije) 
ali hemolize (ob  poškodbi celične membrane eritrocitov 
znotraj krvnega obtoka).

• Za neregenerativno anemijo je značilno, da eritrociti v 
rdečem kostnem mozgu ne nastajajo več, kar je običajno 
rezultat kakšne sistemske bolezni ali nepravilnosti v delo-
vanju kostnega mozga.

Pri mačkah imamo največkrat opravka z neregenerativnimi 
anemijami.

Vzrokov za nastanek anemije pri mačkah je lahko veliko, 
zato je iskanje vzroka pravi diagnostični izziv. Primer: hemo-
liza, povzročena z vrsto Haemoplasmae, pomeni regenera-
tivno vrsto anemije, če pa ima mačka hkrati prisoten še vi-
rus, ki zmanjša imunsko občutljivost (FIV), se regenerativna 
oblika anemije sprevrže v neregenerativno. 

Znaki anemije
Glavni znak anemije pri mačkah je bledost sluznic, kot so 
npr. dlesni. Mačke z močno anemijo so šibke, pulz in dihanje 
sta pospešena. Anemične mačke lahko začnejo hrepeneti po 
nenavadnih vrstah živil, kar se največkrat pokaže kot liza-
nje betona, uživanje lastnih iztrebkov ali lizanje tal. Občasno 
lahko postanejo tudi zlatenične (rumeno obarvanje sluznic) 
z resno akutno hemolizo. Anemija se lahko razvije tudi za-
radi drugih bolezni, kot so kronična odpoved jeter ali mačji 
infekciozni peritonitis (FIP). Mačke s hitrim upadom števila 
eritrocitov bodo verjetneje pokazale resnejše klinične zna-
ke anemije kot tiste, pri katerih se kronična oblika anemije 
razvija počasi. 

Diagnostično testiranje in anemija 
Anemijo zaznamo, kadar ugotovimo zmanjšanje števila eri-
trocitov v vzorcu krvi, ki smo ga odvzeli bolniku. Anemične 

mačke imajo zmanjšano število eritrocitov, koncentracijo 
hemoglobina in hematokrit. Naslednji korak pri preiskavi je 
določitev regenerativne oziroma neregenerativne anemije. 
To naredimo s pregledom krvnega razmaza. Hematološke 
spremembe, ki kažejo na regeneracijo eritrocitov, vključu-
jejo različno velike eritrocite in prisotnost velikega števila 
retikulocitov. Število prisotnih retikulocitov v krvi kaže na 
aktivnost produkcije eritocitov v kostnem mozgu. Ta podatek 
se uporablja za določanje tipa anemije. 

Ker lahko tako mačji virus levkemije (FeLV) kot FIV povzro-
čita anemijo, bi morale biti vse anemične mačke testirane 
za te viruse. Glede na klinične znake lahko opravimo tudi 
teste za ostale nalezljive bolezni, kot so mačja parvoviroza 
in mačja infekciozna anemija. Kadar sumimo, da je vzrok 
anemije sistemska bolezen, kot je npr. kronična odpoved 
ledvic, moramo temeljito pregledati še ostale organske sis-
teme. Ti pregledi lahko vključujejo biokemijske teste krvi in 
urinskih vzorcev, rentgensko slikanje, pregled z ultrazvokom 
itd. Kadar sumimo, da je glavni problem v kostnem mozgu, 
moramo vzeti vzorec le-tega, da lahko postavimo diagnozo. 
Vzorce lahko vzamemo iz sprednje (največkrat iz nadlahtni-
ce) ali pa iz zadnje okončine (največkrat iz stegnenice). Pred 
posegom je potrebna splošna anestezija. 

Zdravljenje
Zdravljenje mačje anemije bo delno temeljilo na reševanju 
osnovnega vzroka za nastanek anemije.  Antibiotično zdra-
vljenje bo npr. predpisano za infekciozne vzroke anemije, 
med katere sodi npr. infekcija s hemoplazmo. Mačke, ki so 
anemične zaradi krvavitev, bodo potrebovale podporno tera-
pijo proti nastanku šoka. Včasih se zgodi, da je mačji imun-
ski sistem vključen v uničevanje eritrocitov – takrat je po-
trebno zdravljenje s kortikosteroidi, da se zavre neustrezen 
imunski odziv. 

Pri mačjih bolnikih lahko izvedemo tudi transfuzijo krvi; le-ta 
je velikokrat glavni ukrep pri mačkah z zelo resno anemijo. 
Obstoj naravno prisotnih protiteles lahko vpliva na uničenje 
eritrocitov prejete krvi druge mačke, zato transfuzija krvi 
zahteva previdnost. Vedno moramo uporabiti kri z isto krvno 
skupino, ki jo lahko hitro in zanesljivo določimo s testi za 
določanje krvne skupine. 

Anemija pri mačkah
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Tabela št. 1: Primeri vzrokov mačje anemije 

Krvavitve
Lahko nastanejo kot posledica poškodbe pri prometni nesreči, notranjih krvavitev zaradi tumorja, močne parazitarne 
infekcije z bolhami in ušmi (posebno pri mladičih) ter izgube krvi preko gastrointestinalnega trakta ali urina.

Hemoliza
• Infekcija, npr. FeLV, infekcija s hemoplazmo, FIP;
• Sekundarno zaradi uporabe zdravil, tumorjev, zelo nizke koncentracije fosfata v krvi;
• Hemolitična anemija zaradi Heinzovih telesc, ki nastanejo pri oksidativni poškodbi eritrocitov (lahko nastane zaradi 

zastrupitve s čebulo pri hranjenju mladih muc, zastrupitve s paracetamolom ali zaradi bolezenskih stanj, kot so di-
abetična ketoacidoza, hipertireoidizem in limfom);

• Inkompatibilna transfuzija krvi;
• Neonatalna izoeritroliza – lahko nastane, kadar je mladič tipa A skoten pri samici tipa B. Mladički s kolostrumom 

zaužijejo protitelesa, ki uničijo njihove eritrocite, kar privede do anemije. To je lahko eden izmed vzrokov zelo sla-
botnih mladičev;

• Prirojene napake (redko) – osmotska občutljivost (znana pri abesinkah in somalijkah), porfirija (pri siamkah in do-
mači kratkodlaki mački, kar povzroči tudi razbarvanost zob), pomanjkanje encima piruvat kinaze (pri abesinkah in 
somalijkah). 

Neregenerativne anemije
• Primarno zaradi motenj v delovanju kostnega mozga, kot so npr. popolna aplazija rdečih krvničk, pancitopenija (ki 

lahko nastane zaradi FeLV, FIV ali parvovirusne infekcije), nepravilno zorenje celičnih linij v kostnem mozgu in lev-
kemija. 

• Sistemski vzroki zaradi supresije kostnega mozga, kot so npr. kronična odpoved ledvic (kadar ledvici proizvedeta 
premalo eritropoetina, ki stimulira proizvodnjo eritrocitov v kostnem mozgu), anemija zaradi kronične bolezni (veliko 
bolezni ima za posledico sekundarno zmanjšanje proizvodnje eritrocitov, kar povzroči blago anemijo) in neregene-
rativna anemija, povezana s FeLV ali FIV.
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Mačja infekciozna anemija je izraz, ki se uporablja za opisovanje bolezni, ki jih povzročajo bakterije, katere 
napadajo rdeče krvne celice, imenovane Hemoplazme. Hemoplazme živijo na površini rdečih krvnih celic. Če se 
rdeče krvne celice poškodujejo, zaradi delovanja bakterij, to lahko privede do nastanka anemije. Ravno tako, 
lahko sam mačji imunski sistem poškoduje rdeče krvne celice, saj se  bori proti parazitom, ki so pritrjeni nanje. 
Klinični znaki se pogosto odražajo z nastankom anemije. Mačke, ki so bile okužene s hemoplazmo, lahko osta-
nejo doživljenjski prenašalci parazita.

Vrste hemoplazem:
Poznamo tri različne vrste hemoplazem: Mycoplasma hae-
mofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum ter Myco-
plasma turicensis. Zelo pomembno je, da se zavedamo razlik 
med temi tremi vrstami mikoplazem, saj imajo le te različne 
posledice na mačke. M. Haemofelis (včasih imenovana tudi 
veliki madež) ima, kot končen rezultat resno anemijo, med-
tem, ko Candidatus Mycoplasma haemominutum (včasih 
imenovana tudi mali madež) pogosto ne povzroča nobenih 
kliničnih znakov. Pomembnost Mycoplasmae turicensis je še 
neraziskana.

Kdo je v nevarnosti? 
M.haemofelis je zelo redka pri mačkah v Združenem kra-
ljestvu (1,4% prisotnost pri mačkah po nedavnih raziska-
vah), medtem, ko je infekcija s Candidatus M. Haemominu-
tum okrog 17%. Starejši, samci, nerodovniški mački so zelo 
podvrženi infekciji, saj je pretepanje med njimi eden izmed 
najbolj verjetnih vzrokov za prenos parazita med mačkoni. 
Mačke, ki imajo bolhe, so ravno tako v potencialni nevarno-
sti, saj se infekcija lahko prenaša tudi preko njih. M. Hae-
mofelis lahko povzroči anemijo pri povsem zdravih mačkah. 
Candidatus M. haemominutum je lahko pogojno patogen, in 
povzroči izbruh bolezni pri mačkah, ki so pod stresom ali 
bolne zaradi katere druge bolezni. Ugotovili so, da mačke, 
ki zbolijo za mačjim levkemija virusom (FeLV) ali virusom 
mačje imunodeficience (FIV), lahko razvijejo anemijo zaradi 
infekcije z Candidatus M haemominutum. 

Znaki in simptomi:
Fia, posebno M. Haemofelis, povzroča anemijo skupaj z vro-
čino in zgodnjimi oblikami infekcije. Klinični znaki anemije 
so utrujenost, depresija, zmanjšan apetit ter blede dlesni. 
Nastopi lahko tudi izguba teže. Nekatere mačke kažejo tudi 
respiratorne težave. Takšne klinične znake, lahko povzroči 
veliko število obolenj, ki imajo kot rezultat anemijo ter niso 
specifične za FIA. Ostali klinični znaki so še lahko: povečanje 
vranice ter bezgavk. 

Diagnostika:
Najboljši diagnostičen test za dokazovanje hemoplazme je 
PCR (polimerazna verižna reakcija), saj je zelo občutljiva 
tehnika, katera omogoči zaznavo zelo majhnih količin DNA, 
ki pripada točno določenim organizmom, kot je npr. mačja 
hemoplazma. PCR ravno tako omogoči diferenciacijo med 
vsemi tremi obstoječimi vrstami mačje hemoplazme ter nam 
natančno pokaže, ali je naš muc okužen z eno ali drugo vrsto 
hemoplazme, ali pa mogoče kar z vsemi tremi. 

PCR je mogoče izvesti z zelo majhno količino krvnega vzorca. 
Za mikroskopski pregled površine rdečih krvnih celic, lahko 
naredimo tudi obarvan razmaz krvi. Vendar je ta metoda zelo 
nezanesljiva, saj parazit ni vedno viden na obarvanem krvnem 
razmazu okuženih mačk, kajti v krvi se pojavlja v valovih in ni 
vedno zato prisoten v krvi. Poleg tega, pa je v krvi lahko veliko 
artefaktov, katere lahko narobe interpretiramo, kot madeže na 
rdečih krvnih celicah. 

Anemija povzročena s strani mačje hemoplazme je navadno 
regenerativnega tipa. To pomeni, da je mačka sposobna od-
govoriti na nastalo anemijo s produkcijo novih rdečih krvnih 
celic, ki so vidne v krvnem obtoku. Včasih se lahko zgodi, da 
mačka kljub infekciji s hemoplazmo ne postane anemična, 
to pa zato, ker so asimptomatični prenašalci ali pa zato, ker 
so okužene s Candidatus M. haemominutum, pri kateri se ne 
vedno pokažejo klinični znaki. Ker je FIA (navadno pri okužbi 
z Candidatus M. Haemominutum) lahko le pogojna infekcija 
bi morale biti prizadete mačke pregledane na prisotnost dru-
gih bolezni, kot sta FeLV ali FIV, saj imata ti bolezni lahko za 
posledico poslabšanje FIA. 

Zdravljenje:
Za zdravljenje FIA se uporabljajo antibiotiki. Doksiciklin je 
najbolj pogosto uporabljen antibiotik, s katerim zdravimo 
pacienta tri do štiri tedne. Zdravilo lahko povzroči draženje 
požiralnika, če tableta ni bila popolnoma pogoltnjena. 

Mačja infekciozna anemija  (FIA) (Hemoplazma)
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V takem primeru, damo muci od 3 – 5 ml vode v usta, s 
pomočjo brizge ali pa, da muci, neposredno po aplikaciji ta-
blete ponudimo hrano. 

Za zdravljenje FIA se upora-
blja tudi enrofloksacin, ven-
dar ga zelo odsvetujemo saj 
lahko povzroči odstop mre-
žnice in s tem slepoto. Rav-
no tako, se lahko uporabljajo 
za zdravljenje kortikosteroidi 
skupaj z antibiotiki, da zavre-
mo imunsko pogojeno uniče-
vanje rdečih krvnih celic. 
PCR lahko uporabimo tudi 
za opazovanje napredovanja 
zdravljenja. Mačkam, ki ima-
jo močno anemijo, moramo 
dati transfuzijo. Podporna te-
rapija, za spodbujanje mačke 
k zauživanju hrane, ter rehi-
dracija pri dehidriranih mač-
kah je tudi zelo pomembna. 

Prenašalci:
Dokazano je bilo, da so antibiotiki zelo učinkoviti pri zdra-
vljenju anemije, vendar tudi oni  vedno ne pozdravijo infek-
cije in mačke ostanejo tako kronični prenašalci še zelo dolgo 
časa. Mačke prenašalke lahko delujejo zdrave, brez kliničnih 
znakov, vendar lahko bolezen ponovno izbruhne, kadar je 
mačka izpostavljena stresu.

Prenašanje infekcije:
Še vedno ni povsem znano kako se mačja hemoplazma širi 
med mačkami. Zelo mlade mucke, se lahko okužijo z verti-
kalno okužbo preko matere (preko posteljice). Kot že zgo-
raj omenjeno, se lahko hemoplazma prenaša tudi s pretepi 
mačk ter preko bolh. S slino in urinom, naj se hemoplazma 
ne bi prenašala, saj pri sobivanju obolele in zdrave mačke 
v dolgem časovnem obdobju, je bilo število prenosov zane-
marljivo. Mačji ugriz ali transfuzija okužene krvi sta lahko 
tudi vzroka za prenos bolezni.

Preventiva:
Ker so možni načini okužbe s hemoplazmo, še ne povsem 
raziskani, je težko svetovati kako preprečiti infekcijo. Kar pa 
vemo do sedaj, je modro priporočati, da poskrbite za to, 
da vaše mačke niso okužene z bolhami, ter da preprečite 
agresijo med mačkami doma. Inficirane mačke naj ne bi bile 
krvodajalci.
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Vzrokov za nastanek mačje astme je veliko. Bolezen je poznana pod imeni, kot so: kronični bronhitis, alergijska 
bolezen dihal, alergijski bronhitis in astma. V nekaterih primerih ima podobne znake kot astma pri ljudeh, zato 
se imenuje tudi mačja astma, vendar pa v večini primerov ni dokazano, da je vzrok bolezni alergija. Včasih gre 
za posledico vdihavanja dražečih snovi, kot so cvetni prah, cigaretni dim, prah in čistilni spreji v gospodinjstvu. 
Dihalne poti se na to odzovejo s krčenjem gladkih mišičnih celic. Da bi preprečile vstop dražečih snovi v globlje 
dele pljuč, proizvajajo sluz, da se delci ujamejo vanjo in vzpodbujajo kašelj, da bi se tujki odstranili. Krčenje 
gladkih mišičnih celic, sluz in vnetje imajo za posledico oženje dihalnih poti, kar vodi k oteženemu dihanju.

Ali lahko vsaka mačka zboli?
Vsaka mačka lahko zboli, ne glede na starost, spol ali pa-
smo. Najbolj dovzetne so mlajše mačke in mačke srednjih 
let. K bolezni so še posebej nagnjene siamske mačke. 

Kakšni so klinični znaki?
Klinični znaki segajo od kroničnega kašljanja in/ali piskanja 
do nenadnega oteženega dihanja brez predhodnih kliničnih 
znakov. Pojavi se lahko tudi pospešeno dihanje (več kot 30-
40 vdihov na minuto) in oteženo dihanje, zlasti pri izdihu. 
Simptomi se lahko pojavijo in izginejo ali pa so tako omiljeni, 
da jih lastniki niti ne opazijo.

Kakšna pa je diagnostika?
Podobne klinične znake lahko povzročijo tudi bakterijske in-
fekcije, srčne bolezni, tujki, paraziti dihalnih poti in pljučni 
rak, zato je treba pri diagnostiki mačje astme vse to upošte-
vati. Potrebno je rentgensko slikanje prsnega koša. Pri mačji 
astmi bomo opazili oženje bronhiolov in zadrževanje zraka 
v dihalnih poteh. Slednje se zgodi zaradi skrčenih dihalnih 
poti, posledično pa mačka vdihnjenega zraka ne more izdih-
niti. Pljuča so videti večja kot običajno, ker so prenapolnjena 
z zrakom, tudi diafragma je videti bolj sploščena. Vendar 
pa rentgenska slika teh znakov ne pokaže pri vseh mačkah. 

Uspešno lahko uporabimo tudi bronhoskopijo, pri čemer s 
posebnim fibroeptic endoskopom neposredno opazujemo di-
halne poti. Tudi na ta način lahko pri mačkah s kroničnim 
bronhitisom opazimo prekomerno izločanje sluzi, kašelj in 
pordelost dihalnih poti, pa vendar ne pri vseh. Za pregled so 
potrebni zelo majhni endoskopi, zato se postopek opravlja 
na klinikah, ki so specializirane za mačke.

Bronhoalveolarni izpirek se lahko pogleda tudi pod mikrosko-
pom, kjer ugotavljamo prisotnost vnetnih celic, bakterij in 
rakastih celic. Izpirek lahko damo na gojišče in pogledamo, 
katere vrste bakterij zrastejo. Veliko vnetnih celic najdemo 
pri mačkah, ki imajo kronično vnetje spodnjih dihalnih poti.

Kako se mačja astma zdravi? 

1. Protivnetna zdravila
Najpomembnejši del zdravljenja je zmanjšanje vnetja v di-
halnih poteh. Za to se uporabljajo kortikosteroidi in sicer na 
različne načine:
• Sistemsko – v obliki tablet (npr. prednizolon) ali injekcij 

(npr. deksametazon). V preteklosti je bil tak način pogost, 
vendar pa dolgotrajno zdravljenje s temi pripravki lahko 
povzroči neželene stranske učinke, kot so povečan apetit 
in žeja, povečanje telesne mase, sladkorna bolezen in tan-
ka, krhka koža.

• Inhalacijsko (npr. frutikazon) – zdravljenje z inhalacijskimi 
steroidi, ki je v zadnjem času pogostejše. Zdravilna učin-
kovina gre neposredno v pljuča, a se ne resorbira v telo, s 
čimer se izognemo stranskim učinkom pri dolgotrajnejšem 
zdravljenju.  

2. Bronhodilatatorji
So zdravilne učinkovine, ki pomagajo širiti dihalne poti. Obi-
čajno se uporabljajo skupaj s kortikosteroidi. Tudi ti se lahko 
dajejo oralno ali v obliki injekcij (npr. terbutalin) ali kot inha-
latorji (npr. salbutamol).

3. Mukolitiki
Pri nekaterih mačkah je lahko problem prekomerno nastaja-
nje sluzi. V tem primeru se v hrano doda mukolitike v prahu 
(npr. bromheksin).

4. Zmanjševanje draženja dihalnih poti
Da omilimo resne probleme, lahko določene stvari spreme-
nimo že v gospodinjstvu, tako da npr. zmanjšamo kajenje, 
ne uporabljamo sprejev v prostorih, kjer se mačka nahaja, 
tudi njeno ležišče naj bo takšno, da se v njem nabira čim 
manj prahu.

Kronični bronhitis mačk (mačja astma)
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Mačji inhalator
Za apliciranje zdravilnih učinkovin je bil zasnovan poseben pri-
pomoček (podrobnosti na spletni strani www.aerokat.com). 
Na en konec se pritrdi inhalator, na drugega pa maska, ki se 
prilega obrazu mačke. Od 1 do 2-krat pritisnemo na inhala-
tor, da se zdravilo nabere v komori in pustimo 7-10 sekund, 
da mačka z dihanjem vdihuje zdravilo. Postopek ponovimo 
2-krat na dan. Mačke ga zelo dobro prenašajo, celo bolje, kot 
če bi jih zdravili s tabletami.

Kakšna je prognoza?
Prognoza je odvisna od resnosti bolezni in od tega, kako hi-
tro smo mačko začeli zdraviti. Večina se na zdravljenje dobro 
odziva, medtem ko ima akuten napad lahko usodne posle-
dice. Pri kroničnih stanjih se lahko pojavijo hude fibrozne 
spremembe, ki dodatno zožijo dihalne poti. 
 
Kako poteka inhalacijsko zdravljenje pri mačkah?
1. Pritrdite odmerjeno dozo inhalatorja (MDI) na masko 

»AeroKat«,
2. položite masko mački na obraz,
3. sprožite dozo (potisnite MDI navzdol), da se zdravilo na-

bere v komori,
4. počakajte, da mačka naredi 10-15 vdihov.

Nekatere mačke zmoti, ko pritisnemo na dozo. V tem prime-
ru raje najprej sprožimo dozo in šele nato položimo masko 
mački na obraz. Ker pa na ta način žival morda ne dobi za-
dostne količine zdravila, postopek raje ponovimo še enkrat. 
Tudi pri mačkah, ki potrebujejo dva odmerka zdravila, je po-
trebno postopek od 1. do 4. stopnje ponoviti še enkrat.

Katera zdravila se uporabljajo in kako?

1. terapija z bronhodilatatorji: veliko se uporabljajo beta 
2-adrenergiki, kot sta salbutamol in albuterol. Učinek je hi-
ter (5-10 minut), delujejo pa le kratek čas (2-4 ure), kar 
pomeni, da so po potrebi primerni tudi za uporabo v izrednih 
primerih. Nekateri bronhodilatatorji delujejo dlje; npr. sal-
meterol začne delovati po 15-30 minutah, učinek pa traja 
več kot 12 ur. Ti se uporabljajo za dolgoročno terapijo.  

2. terapija z glukokortikoidi: pogosto se priporoča fluti-
kazonpropionat, ki ima veliko zdravilno moč, ob tem pa ne 
povzroča sistemskih stranskih učinkov. Cenejši je beklome-
tazon dipropionat, vendar se pri večjih odmerkih pojavijo 
stranski učinki. Uporabljajo se visoke vrednosti MDI teh iz-
delkov (200-250 mg/pritisk, 1-2krat na dan), odmerek pa se 
glede na odziv živali lahko zmanjša. 

Priporočene doze:
• Blažji primeri: flutikazon (110 μg/ pritisk), en upih dvakrat 

na dan s salbutamolom (100μ/pritisk) po potrebi.

• Hujši primeri: flutikazon (250μg/pritisk) en upih dvakrat 
na dan s salbutamolom po potrebi. Ob začetku terapije je 
lahko koristno tudi oralno dajanje prednizolona (začnemo 
1-2 mg/kg TM/dan in zmanjšujemo do obdobja 2 tednov).

• urgentni primeri: zdravljenje s kisikom, intravenskimi glu-
kokortikoidi (npr. prednizolon natrijev sukcinat 30 mg/kg 
TM) in terbutalin (0,01 mg/kg TM). Pri uporabi teh sred-
stev so stranski učinki zelo redki, beta 2-adrenergiki lahko 
povzročijo razdražljivost, anoreksijo in trzanje mišic.

Kje je mogoče dobiti AeroKat units?
AeroKat units izdeluje Trudell Medical v ZDA. Na voljo so v 
Veliki Britaniji preko BreathEazy Ltd; 
www.breatheazy.co.uk.
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Pri mačkah poznamo tri krvne skupine: A, B in AB. Krvna skupina A je najpogostejša, B je nekoliko bolj pogosta 
pri nekaterih pasmah mačk (tabela št. 1), a redka pri drugih pasmah. Krvna skupina AB pa je zelo redka pri 
vseh pasmah mačk.

Krvna skupina je genetsko pogojena. Gen za krvno skupino 
A je dominanten nad genom za krvno skupino B. To pomeni, 
da mora mačka, ki ima krvno skupino B, nositi dva gena 
B (homozigotna), na svojega mladiča pa prenese samo en 
gen B. Mačka s krvno skupino A ima lahko dva gena A (ho-
mozigotna) ali pa po en gen A in en gen B (heterozigotna). 
Heterozigotna mačka bo polovici svojega legla prenesla gen 
A, drugi polovici pa gen B. Če torej parimo samca, ki ima he-
terozigotno krvno skupino A, s samico, ki ima krvno skupino 
B, bo imel večji del legla krvno skupino A. Krvna skupina AB 
pa se deduje neodvisno; gen AB je dominanten nad genom 
B in recesiven na gen A.   

Krvna skupina A je najpogostejša. Krvni skupini A in B se 
pojavljata pri domačih kratkodlakih in dolgodlakih mačkah, 
njuna pogostost pa se od države do države razlikuje. Pone-
kod imajo samo mačke s krvno skupino A, medtem ko je v 
drugi državi več kot 50 % mačk s krvno skupino B. Krvne 
skupine se razlikujejo tudi med pasmami. Siamske mačke in 
nekatere sorodne vrste imajo na primer samo krvno skupino 
A, medtem ko imajo druge pasme polovico populacije s krv-
no skupino A, drugo polovico pa z B (na primer turški pasmi 
angora in van). 

Nekompatibilnost krvnih skupin
Mačke s krvno skupino B imajo v svojem krvnem obtoku sko-
raj vedno prisotna anti-A protitelesa, ki lahko povzročijo uni-
čenje krvnih celic tipa A. Po eni strani je to zelo pozitivno, saj 
mačke s krvno skupino B nimajo nobene vrste eritrocitov tipa 
A. Če damo mački s krvno skupino B transfuzijo krvi mačke s 
krvno skupino A, bodo transfuzne celice A takoj uničene, to pa 
lahko privede do smrtonosne transfuzijske reakcije. 
Protitelesa v krvnem obtoku se prenašajo tudi s kolostru-
mom in mlekom. Če torej novorojeni mucek s krvno skupino 
A prvi dan svojega življenja sesa kolostrum pri mački s krvno 
skupino B, absorbira veliko anti-A protiteles, kar povzroči 
poškodbo velikega dela njegovih krvnih celic A, posledica 
tega pa je neonatalna izoeritroliza.
Približno ena tretjina mačk s krvno skupino A ima v svo-
jem krvnem obtoku naravno prisotna anti-B protitelesa. Le-
-ta uničijo vse morebitne eritrocite B. Anti-B protitelesa so 
prisotna v zelo majhni količini, kar lahko privede do resne 
reakcije pri transfuziji, vendar ne v tolikšni meri, da bi prišlo 
do neonatalne izoeritrolize.  

Neonatalna nekompatibilnost krvnih skupin 
Nekompatibilnost krvne skupine ob rojstvu je znana pod ime-
nom neonatalna izoeritroliza ali hemoliza novorojenca. Lahko 
je pomemben vzrok smrti mladih muck pri določenih pasmah.
Problem nastane, kadar mačka s krvno skupino A skoti mla-
dičke s krvno skupino B ali AB. Mladički se skotijo povsem 
zdravi, vendar po prvem dnevu življenja med sesanjem ma-
terinega kolostruma absorbirajo veliko količino protiteles, ki 
uničijo njihove eritrocite in povzročijo anemijo ter zlatenico. 

Katere klinične znake opazimo pri obolelih muckih?
Mucki bodo ob porodu popolnoma normalni, a znaki bolezni se 
bodo pokazali takoj, ko bodo mucki s krvno skupino A ali AB 
začeli sesati. Resnost kliničnih znakov je lahko zelo različna.
• V nekaterih primerih neonatalna izoeritroliza lahko pov-

zroči nenadno smrt, z ali brez predhodnih opozorilnih zna-
kov, da je mucek obolel.

• V večini primerov bodo mucki v prvih dneh življenja kazali 
znake, kot da padajo v nezavest, prenehali bodo s sesa-
njem in postali šibki. Pogosto so bledi in če preživijo, ima-
jo lahko značilno rumeno obarvano kožo, kar imenujemo 
zlatenica. Zaradi uničenih eritrocitov imajo mladički lahko 
tudi rdeče obarvan urin.

• Nekaj okuženih muckov ima v prvem tednu življenja le 
malo znakov bolezni, jim pa lahko konica repa postopoma 
odmre in odpade.

• Nekaj muckov ostane neprizadetih in ne kaže nobenih 
znakov bolezni.

Razlika v resnosti kliničnih znakov je najverjetneje posledica 
variiranja količine anti-A protiteles mačke, ki prehajajo v ko-
lostrum, količine posesanega kolostruma vsakega mucka v 
prvih nekaj urah njegovega življenja in količine absorbiranih 
protiteles iz kolostruma.

KRVNE SKUPINE MAČK IN NEONATALNA IZOERITROLIZA

Mladički, ki jih prizadene neonatalna izoeritroliza, imajo 
zlatenico in značilno rumeno obarvanje kože. 
(Slika je last dr. Urs Giger.)
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Zdravljenje obolelih muckov
Kadar se protitelesa že absorbirajo, je zdravljenje oteženo. 
• Če problem prepoznamo v prvih nekaj urah življenja, pri-

zadetega mucka odstavimo od mačke, da preprečimo na-
daljnjo absorpcijo anti-A protiteles iz kolostruma.

• Mogoča je tudi transfuzija krvi, v kateri so tako imenovani 
»oprani« eritrociti krvne skupine B (matere), saj te krvne 
celice ne bodo uničene z anti-A protitelesi mačke. Problem 
pa je velikokrat diagnosticiran prepozno, da bi muckom 
transfuzija pomagala, poleg tega pa je njena izvedba pri 
takoj majhnih muckih zelo težavna.

Preventiva
Ko problem nastane, ga je zelo težko pozdraviti, zato mora-
mo nameniti večjo pozornost preventivi. Veliko lahko naredi 
vzreditelj sam, če le pozna krvno skupino svoje mačke ozi-
roma mačka.

Izognite se parjenju mačk s krvno skupino B: ta pristop 
vsekakor prepreči nastanek neonatalne izoeritrolize, vendar 
pa lahko omeji izbiro mačk za razmnoževanje, kar je proble-
matično v primeru majhnega števila pasemskih mačk, med 
katerimi je veliko takih s krvno skupino B. S to metodo se 
zmanjšuje delež mačk s krvno skupino B znotraj pasme. Zelo 
uporabna je samo pri vzrediteljih, ki nimajo drugih mačk s 
krvno skupino B ali pri pasmah, v katerih je krvna skupina B 
redka.

Parite mačke krvne skupine B z mačkoni krvne skupi-
ne B: ta pristop bo ravno tako preprečil nastanek neonatalne 
izoeritrolize, vendar bo ponovno zelo zožil možnosti parje-
nja. Vsi potomci takega parjenja bodo imeli krvno skupino 
B, kar posledično pomeni naraščanje mačk s krvno skupino 
B znotraj pasme.

Preprečite sesanje muckom krvne skupine A pri mački 
s krvno skupino B v prvem dnevu njihovega življenja: ta 
metoda je v uporabi pri številnih vzrediteljih, vendar pa vklju-
čuje tveganje, da mucki zbolijo za neonatalno izoeritrolizo.

Testiranje krvnih skupin pri mačkah
Testiranje krvnih skupin pri mačkah je že v uporabi. Krvni 
vzorec lahko odvzame vaš veterinar in ga pošlje v laboratorij 
na testiranje, lahko pa ima že sama veterinarska ambulanta 
na razpolago krvni test za pridobivanje hitrih rezultatov. Na 
voljo imamo veliko krvnih testov, ki so natančna in cenovno 
ugodna metoda za analiziranje krvnih skupin mačk.

Domača oskrba
Neonatalno izoeritrolizo lahko preprečimo tako, da muckom 
s krvno skupino A ali AB preprečimo sesanje kolostruma ma-
tere s krvno skupino B prvih 16 do 24 ur po skotitvi (to je 
čas, v katerem se protitelesa absorbirajo iz kolostruma).
Če imamo na voljo krvni test, lahko določimo muckovo krvno 
skupino takoj ob rojstvu in sicer tako, da vsakemu mucku 
odvzamemo kapljico nekoagulirane krvi (lahko tudi iz pop-
kovine). Mucke s krvno skupino A ali AB moramo odstaviti od 
mačke, medtem ko mucke s krvno skupino B lahko pustimo, 
da sesajo.

Ko mucke odstavimo od mačke, jih moramo prvih 16 do 24 
ur po rojstvu hraniti po steklenički ali pa jih začasno name-
stiti k nadomestni mački s krvno skupino A.  

• Hranjenje po steklenički ima to pomanjkljivost, da mucki 
na ta način ne dobijo kolostruma, vendar v večini prime-
rov ni opaziti, da bi se zaradi tega razvili kakšni posebni 
klinični problemi, razen v vzrejališčih z visokim tveganjem 
za infekcijsko bolezen.

• Hranjenje muckov pri nadomestni mački krvne skupine A 
poveča njihovo pasivno imunost, četudi nadomestna mačka 
kolostruma ne proizvaja več. V mačjem mleku namreč tudi 
v poznejšem obdobju laktacije nastajajo precejšnje količine 
protiteles, z njihovo absorpcijo pa novorojeni mucki dobijo 
nekaj zgodnje zaščite pred infekcijskimi boleznimi. 

Če nadomestne mačke ni na razpolago in menimo, da so 
mucki podvrženi tveganju za izbruh infekcijskih bolezni, pri-
sotnih v vzrejni skupini, lahko pasivno imunost povečamo z 
uporabo seruma, ki smo ga pridobili iz krvnega vzorca ma-
čjega darovalca. Ta vzorec mora biti odvzet in obdelan s stra-
ni veterinarja. Uporabimo ga za hranjenje muckov ali pa ga 
apliciramo kot injekcijo. To je zelo varna metoda, ki pa se le 
redko izkaže za potrebno. 
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Tabela št.1: Pogostost krvne skupine B pri mačkah različnih pasem 
Pri nekaterih pasmah je bilo testirano zelo majhno število mačk, zato odstotki niso tako natančni, kot če bi imeli na 
voljo večji vzorec. Razmerje mačk s krvno skupino B se lahko znotraj ene pasme s časom spreminja, odvisno je od 
izbire vzreje in vzorcev znotraj pasme.

Samo tip A Tip B z nizkim deležem 
(1-10 %)

Tip B s srednjim dele-
žem (10-25 %)

Tip B z visokim deležem 
(>25%) 

Siamska mačka  

Tonkineska    

Orientalska  

Ameriška kratkodlaka   

Maine coon    

Manx     

Norveška gozdna   

Bengalska    

Abesinka      

Birmanska    

Burmanka    

Himalajska     

Perzijska    

Škotska klapouhka  

Somalijska    

Britanska kratkodlaka 

Korniš reks  

Devon reks 

Eksotka  

Ragdolka  

Turška Van  

Turška Angora  

Sfinga 

	 Podatke je prispeval dr. Urs Giger, Pensilvanska univerza
	 Podatki so bili pridobljeni iz študije mačk v Združenem kraljestvu, vodene s strani C. Knottenbelt, Glasgowska univerza
	 Podatke je prispevala dr. Diane Addie, Glasgowska univerza
	Podatke je prispeval profesor dr. Gunn-Moore, Edinburška univerza

Zahvale
Dr. Urs Giger in dr. Diane Addie sta mednarodno priznana specialista mačje medicine, ki se posebej zanimata za neonatalno 
izoeritrolizo. Oba sta velikodušno prispevala svoje strokovno znanje za ta članek. Veliko navedenih informacij temelji na 
izvirnem delu skupine dr. Gigerja, ki dela v laboratoriju za transfuzijo, v katerem je bilo vzorčenih več kot 20.000 mačk. 
Preučili so številne probleme pri določanju krvnih skupin in se posvetovali o težkih nekompatibilnostih. 
Spletna stran dr. Gigerja je: www.vet.upenn.edu/penngen.
Tudi spletna stran dr. Diane Addie vsebuje veliko informacij o obravnavani bolezni, poleg tega pa je ustanovila tudi register 
Združenega kraljestva za mačke in pasemske mačke z znano krvno skupino za pomoč vzrediteljem pri spopadanju s tem 
težkim problemom. Spletna stran dr. Addie je: www.catvirus.com.
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Ploščatocelični karcinom pri mačkah

Mačke so na splošno večje oboževalke sonca, kot smo ljudje. Večina zelo rada poležava na soncu ves dan brez 
posledičnih opeklin in poškodb kože. To pa seveda ne drži za vse vrste mačk – tako kot na primer svetlopolti lju-
dje mačke z belimi nepigmetiranimi področji kože (pogosto z redko poraščeno dlako) lahko utrpijo zelo resne 
poškodbe kože. Najpogosteje prizadeta področja so konci ušes, nos in veki. Začetna poškodba kože se pokaže 
kot rožnato obarvanje prizadetega področja in izguba dlake. 

Nadaljnje izpostavljanje son-
cu privede do odstopanja 
kože. Če tega ne zdravimo 
in mačka ni zaščitena pred 
soncem, se bo na tem mestu 
najverjetneje razvil ploščato-
celični karcinom ali SCC. To 
je maligen tumor, ki se širi lo-
kalno in uničuje okoliško tki-
vo. Občasno se lahko razširi 
tudi na druge dele telesa, kot 
so limfni vozli ali pljuča. Ka-
dar se stanje pacienta slab-
ša, postaja koža na prizade-
tem delu čedalje bolj rdeča in 
na določenih področjih lahko 

nastanejo celo razjede  z otrdelimi konci uhljev, vek, nosu, 
ustnic in obraza. Mogoče so tudi površinske krvavitve, ki so 
lahko za nekatere mačke zelo problematične.

Ali se SCC lahko zdravi?
Zdravljenje je odvisno od obsega poškodbe. Če je poškodba 
kože majhna, vam veterinar lahko svetuje, da mačko samo 
zaščitite pred soncem v najbolj vročih delih dneva (med 10. 
uro zjutraj in 15. uro popoldne). Nekaterim mačkam zadostu-
je, če jih na najbolj izpostavljenih delih kože namažemo s kre-
mo za sončenje z zaščitnim faktorjem 15. Vendar pa mačke 
ne bi bile mačke, če zaščitnega sredstva ne bi polizale.

Če pa vaš veterinar meni, da je poškodba kože zelo obsežna, 
vam lahko predlaga odvzem vzorca poškodovanega tkiva. 
Pošlje ga k specialistu, da se prepriča, ali se ni morda že 
razvil SCC. Za biopsijo je potreben zelo majhen vzorec tkiva, 
mačka pa bo med posegom v splošni anesteziji.

Če biopsija pokaže, da se je SCC že razvil, vam veterinar 
lahko predlaga odstranitev tumorja s  kirurškim posegom. 
Poseg naj bo opravljen čim prej, saj se tako prepreči na-
daljnje širjenje tumorja in uničevanje okoliškega tkiva. S 
kirurškim posegom se odstrani prizadeto področje in skuša 
preprečiti ponoven razvoj tumorja. Če se tumor pojavi na 
nosu ali na veki, je operacija lahko zelo zahtevna. Med ostale 
oblike zdravljenja uvrščamo še radioterapijo, fotodinamično 
zdravljenje in kirurški poseg z zamrzovanjem tkiva. Te oblike 
zdravljenja se opravljajo samo v specializiranih centrih. 

Kakšno je upanje za mačko, ki ima SCC?
Prognoza je odvisna od tega, kako hitro bomo začeli z zdra-
vljenjem. Če SCC ugotovimo v zgodnjem stadiju in če so 
prizadete samo konice uhljev, je mogoče prizadete dele zelo 
uspešno odstraniti in mačka bo zelo dobro okrevala. Če pa 
prizadetega tkiva ne moremo v celoti odstraniti, smo pri pro-
gnozi previdnejši.
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1. Mačka naj bo sproščena in mirna. 2. Namestite jo na veliko brisačo

3. Mačko zavijte v brisačo.

4. Mačka je zavita v brisačo in pripravljena na aplikacijo tablete.

APLIKACIJA TABLETE PRI MAČKI
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5. Mačko lahko tudi nežno pridržite. 6. Nažno in varno jo primete za sprednje tačke.

7. Trdno primete v kotu spodnje čeljusti.

8. Mački nežno nagnete glavo nazaj.
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9. Primite tableto in mački odprite usta.  10. Tableto namestite čim globje v ustno votlino.

11. Spustite glavo indovolite mački, da tableto pogoltne. 12. Ustno votlino nato splaknite z malo vode.

Zelo pogosto se dogaja, da veterinarji za številne zdravstvene težave pri mačkah predpišejo oralno terapijo. To so najpogosteje
tablete, lahko pa predpišejo tudi druge oblike zdravil, kot so kapsule, tekočinska terapija in paste.

Veliko pozornosti se posveča vprašanju, kako mački varno aplicirati zdravilo oralno. Veterinarji so namreč ugotovili, da se
tablete aplicirane »na suho«, dlje časa zadržijo v požiralniku. Zaradi tega se lahko pojavi vnetje požiralnika ali oesophagitis.
Lahko se pojavi tudi zelo hudo vnetje, ki povzroči zožanje požiralnika.

Preventiva proti tako hudim zapletom je zelo enostavna. Mački takoj po aplikaciji ponudimo manjšo količino vode, da poplakne
tableto, ali manjšo količino masla in hrane. Tako preprečimo, da bi se tableta zataknila kje na poti do želodca.
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1. Na sredini vratu razmaknite dlako tako, kot prikazuje slika.

2. Produkt nanesite na kožo. 
Pri nekaterih preparatih se priporoča, da se jih nanese na dve 
različni mesti na vratu in sicer tako, da eno polovico preparata 
nanesete na enem delu, drugo pa na drugem delu vratu.

NANAŠANJE PREPARATOV NA KOŽO
NANOS V DVEH KORAKIH
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Toxoplasma gondii je intracelularni kokcidialni parazit in eden najpogostejših parazitarnih obolenj živali ter 
človeka. Končni gostitelji parazita (edina žival, v kateri se spolno razmnožuje) so predstavniki iz družine Fe-
lidae (predvsem domače mačke). Okužba s T.gondii je zelo pomembna predvsem zato, ker ima širok spekter 
vmesnih gostiteljev, ki zajema skoraj vse toplokrvne živali, vključno s človekom. Kljub temu, da je infekcija s 
Toxoplazmo gondii zelo pogosta, je le redkokdaj vzrok kakšne resnejše bolezni pri živalih. 

Življenjski krog:

Življenjski krog T. gondii je zelo podrobno raziskan. Mačke 
se s T. gondii navadno okužijo z zaužitjem cist, ki so priso-
tne v tkivu kronično okuženega vmesnega gostitelja (glej 
zgoraj). Mačka zaužije cisto, iz katere se sprostijo infektiv-
ni organizmi v lumen črevesja. Organizmi penetrirajo preko 
črevesne stene in se razmnožujejo po vsem telesu kot hitro 
deleči se tahizoiti (izvenčrevesni razmnoževalni krog). Obe-
nem pa se organizmi naselijo in množijo znotraj epitelnih 
črevesnih celic (entero-epitelni razmnoževalni krog). Vrhu-
nec entero-epitelnega razmnoževalnega kroga je dosežen s 
spolnim razmnoževanjem organizmov in oblikovanjem oocist   
(jajčec), ki se izločajo s fecesem. Ko mačka razvije imunski 
odgovor, se izločanje oocist ustavi. Ustavi se tudi razvoj tahi-
zoitov in oblikujejo se bradizoiti (počasi deleča se oblika or-
ganizma), ki oblikujejo ciste v tkivu. Najdemo jih na različnih 
mestih po telesu kronično okuženih živali, vsaka tkivna cista 
pa vsebuje ogromno število bradizoitov. 

Mačke, ki še nikoli niso bile izpostavljene okužbi s T. gon-
dii, začnejo izločati oociste med tretjim in desetim dnevom 
po zaužitju okuženega tkiva ter nadaljujejo do desetega ali 
štirinajstega dneva. V tem času se oblikuje in izloči več mili-
jonov oocist. Ko mačka razvije zadosten imunski odgovor, je 
izločanje oocist izjemno redko. 

Po tem, ko so se oociste izločile z blatom, sporulirajo (znotraj 
oociste se oblikujejo infektivni sporozoiti). Ta proces traja 
približno 1-5 dni, odvisno od okoljskih dejavnikov. Pred tem 
formiranjem ciste niso infektivne. Oociste so zelo odporne in 
lahko v okolju preživijo tudi več kot leto dni.

Vmesni gostitelji (na primer glodavci, ptice, ovce, prašiči, 
govedo) se lahko okužijo z zaužitjem sporuliranih oocist. 
Tako kot pri mačkah pride do infekcije in razmnoževanja or-
ganizmov izven črevesja. Sledeči imunski odziv povzroči na-
stanek tkivnih cist, ki vsebujejo bradizoite. Te ciste ostanejo 

kužne (vsebujejo infektivne organizme) do konca življenja 
okužene živali. Za razliko od infekcije pri mačkah, intraepi-
telni razmnoževalni krog pri vmesnih gostiteljih ne nastopi. 
Tkivne ciste so kužne za mačke in druge vmesne gostitelje, 
tudi človeka. Do infekcije lahko pride z zaužitjem oocist ali 
pa mesa, ki je okuženo s tkivnimi oocistami.  

S T. gondii se lahko okuži tudi fetus v maternici (transplacen-
tarna infekcija). To se lahko zgodi samo, če se gostitelj okuži 
v času brejosti in samo s tahizoiti (ki so prisotni samo v aku-
tni fazi infekcije), saj so sposobni prehajati preko placente. 

Epidemiologija mačje toksoplazmoze:
Raziskave kažejo na 20-60 % obolevnost z infekcijo s T. 
gondii pri mačkah. Obolevnost je odvisna od različnih de-
javnikov, med katerimi je primarni povezan z razpoložljivo-
stjo in zaužitjem okuženih vmesnih gostiteljev (glodavcev, 
ptic itd.). Infekcije so tako bolj pogoste pri potepuških in 
brezdomnih mačkah, kot pa pri hišnih. Obolevnost narašča s 
starostjo. Čeprav je okužba pri mačkah na splošno zelo raz-
širjena, raziskave kažejo, da samo 1 % mačk izloča oociste s 
fecesem. To je pričakovano, saj okužene mačke po primarni 
izpostavljenosti T. gondii ne izločajo več oocist s fecesem, 
ker razvijejo zadosten imunski odgovor. 

Klinična mačja toksoplazmoza:
Kljub visoki prevalenci z okužbo s T. gondii je razvoj klinične 
bolezni pri mačkah (in drugih vrstah) zelo redka. Kadar pa se 
bolezen vendarle pojavi, se lahko razvije po primarni infekci-
ji (ko neprilagojen imunski sistem ne zmore zaustaviti inva-
zivne tahizoite) ali pa kot rezultat ponovne infekcije (kadar 
je prizadeti imunski sistem dovoli reaktivacijo infekcije preko 
tkivnih cist, ki vsebujejo bradizoite s formacijo invazivnih ta-
hizoitov, ki se razmnožujejo). 

Klinična oblika bolezni se največkrat pojavlja pri mladih mač-
kah (mlajših od dveh let). Lahko je pogojena s slabo razvitim 
imunskim sistemom. Reaktivacija ali ponovna infekcija pri 
starejših mačkah je lahko povezana s sočasno infekcijo z 
virusom mačje levkemije ali imunodeficience pri nekaterih 
mačkah.

Najpogosteje opisani klinični znaki, povezani s toksoplaz-
mozo, so: anoreksija, izguba telesne teže, letargija, dispnoa 
(zaradi pljučnice), očesni znaki (iritis, chorioretinitis) in vro-
čina. Nekateri manj pogosti klinični znaki pa so: gastrointe-
stinalni znaki (bruhanje/diareja), nevrološki znaki, limfade-
nopatija, zlatenica, miozitis in abortus. 

Diagnostika mačje toksoplazmoze:
Diagnostika toksoplazmoze je problematična. Definitivna 
diagnoza ostane na preizkušnji za ugotavljanje prisotnosti 
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aktivnih oblik organizmov iz tkiva, vzetega pri posmrtnem 
pregledu ali biopsiji vzorcev. Lahko se uporabljajo tako la-
boratorijski testi kot diagnostični pripomočki. Našteti so v 
nadaljevanju:

Detekcija oocist:
Prisotnost oocist T. gondii lahko preverimo v vzorcih blata, 
vendar je ta test zelo težko tehnično izpeljati, saj je za pra-
vilno ugotovitev oocist potrebnih veliko izkušenj. Poleg tega 
se klinični znaki ponavadi ne razvijejo, dokler se sproščanje 
oocist v okolje ne ustavi. Zaradi teh razlogov nam je detek-
cija oocist redko v pomoč.

Serologija:
Serologija T. gondii na mačkah se osredotoča na prisotnost 
razreda IgG imunoglobulinov (protiteles). Nedavna dela so 
pokazala, da se sledeča infekcija s T. gondii pokaže v pove-
čanju razreda IgG imunoglobulinov po 2 do 4 tednih, višek 
pa doseže od 4 do 6 tednov po okužbi. Titri tega razreda 
imunoglobulinov ostanejo povečani še mesece ali celo leta 
po okužbi. Za diagnosticiranje nedavne infekcije je tako po-
trebno dokazati štirikratno povečanje titra protiteles v času 
2-4 tednov. V večini primerov se klinični znaki pojavijo, pre-
den nastopi serokonverzija, vendar ne preden titri protiteles 
dosežejo vrh. IgG serologijo je potemtakem zelo težko razlo-
žiti, saj je en titer protiteles ponavadi brez vsake vrednosti.

Serološki test na prisotnost IgM protiteles pri okužbi s T. 
gondii pri mačkah so razvili v ZDA. Kaže, da ima v primerjavi 
z IgG serološkimi testi veliko prednosti, saj titer IgM protite-
les hitreje naraste pri okužbi in ostane visok samo določen 
čas. Tako je povečanje titra IgM protiteles dovolj za dokaz 
nedavne infekcije s T. gondii.  Povečan titer IgM protiteles se 
lahko ponovno poveča ob ponovni reaktivaciji infekcije. V bli-
žnji prihodnosti upamo, da bo IgM serologijo možno izvajati 
tudi v Veliki Britaniji.

Naj še enkrat omenimo, da se izločanje oocist in serokonver-
zija pojavita v obeh kliničnih primerih in pa pri mačkah, ki so 
asimptomatične. Posledično lahko dajo ti testi rezultate, ki 
pokažejo nedavno okužbo s T. gondii, ne pa tudi definitivne 
diagnoze klinične toksoplazmoze. 

Zdravljenje mačje toksoplazmoze: 
Včasih je zdravljenje toksoplazmoze temeljilo na kombinaciji 
sulfadiazina in pirimetamina, danes pa se uporablja klinda-
micin v dozah od 25 do 50 mg/kg/dan (razdeljeno na dve 
ali štiri doze). Nekateri svetujejo, da hkratna antibiotična 

terapija pri mačkah ni potrebna, medtem ko se pri človeku 
še vedno priporoča terapija z obema antibiotikoma, da dose-
žemo željen učinek. Ker pa je situacija pri mačkah nejasna, 
nekateri še vedno kombinirajo klindamicin s pirimetaminom 
(1 mg/kg/dan), saj naj bi bilo tako zdravljenje bolj učinko-
vito. Terapija s pirimetaminom pogosto privede do mielosu-
presije. Da se temu izognemo, dajemo mački folno kislino v 
odmerku 5 mg/dan, dokler traja terapija.

T. gondii kot potencial za zoonozo:
Toksoplazmoza je pomembna zoonoza. Približno 30 % odra-
sle populacije v Veliki Britaniji ima serološke znake okuženo-
sti, vendar - tako kot pri mačkah - je velika večina teh okužb 
asimptomatičnih ali pa povzročijo le blage klinične znake. 
Glavna skrb je kongenitalno pridobljena toksoplazmoza. Kot 
je opisano zgoraj, se to lahko zgodi samo v primeru, ko se 
neimunizirana ženska okuži s toksoplazmo v času nosečno-
sti.  V tem primeru obstaja 40 % možnosti, da se bo fetus 
okužil z infektom, in samo 10 % teh primerov ima po rojstvu 
izražene resne nevrološke in očesne bolezni.

Večina raziskav kaže, da posedovanje mačke ali neposreden 
stik z njo ne vpliva na povečano tveganje za toksoplazmozo. 
Čeprav so mačke esencialnega pomena v življenjskem krogu 
T. gondii in so edini znani izvor proizvajanja oocist v okolju, 
so tako divje kot brezdomne mačke bolj nevarne kot hišne. 
V Veliki Britaniji in drugih industrijskih državah se s T. gondii 
večinoma okužijo otroci in odrasli sami, kar je posledica sla-
be navade uživanja premalo kuhanega mesa in nezadostne 
higiene v povezavi z njim. Zaužitje okuženega mesa je pri-
maren izvor človeške infekcije v Veliki Britaniji. 

Če upoštevamo nekaj nasvetov glede okolja in higiene mesa, 
lahko zelo zmanjšamo možnost okužbe pri človeku.

• Kuhajte meso na najmanj 70 stopinj Celzija.
• Po rokovanju s surovim mesom si skrbno umijte roke, po-

sodo in površine.
• Vso zelenjavo dobro operite 
• Uporabljajte rokavice, ko vrtnarite po zemlji, ki je potenci-

alno okužena z mačjim fecesem.
• Redno čistite mačje stranišče in ga dezinficirajte z vrelo 

vodo. Če to počnete vsak dan, četudi mačka izloča oociste, 
te ne bodo sporulirale, in tako ne more priti do infekcije.

• Odvračajte domače mačke od lova in jim preprečite hra-
njenje s surovim/premalo kuhanim mesom.

• Pokrivajte peščena otroška igrišča. Tako boste preprečili 
mačkam, da ga uporabijo kot stranišče.
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Skrite nevarnosti rastlin  

Kakšna so tveganja?
Mačke so večinoma izbirčna bitja in previdno izbirajo svojo 
hrano. Zastrupitve so pri njih zato redke. Pri mladih, radove-
dnih mačkah, pa je verjetnost zaužitja škodljivih, predvsem 
sobnih rastlin, večja. Pomembno vlogo seveda igra tudi dolg-
čas. Ko je mačka omejena na notranji življenjski prostor, je 
treba nujno odstraniti nevarne rastline iz njenega dosega. 
Mačke, ki so veliko zunaj, se zamotijo z drugimi rečmi in 
ne preživljajo prostega časa z okušanjem in žvečenjem ne-
znanega rastja. A tudi mačke, ki so vajene prostega gibanja 
po svoji okolici, lahko med umivanjem kožuščka ponesreči 
zaužijejo trne ali semena, ki se zapletejo v njihovo dlako.

Vse rastline, tudi trava, lahko razdražijo prebavila mačk in 
povzročijo bruhanje. Vendar pa mačke ne glede na možne 
težave rade žvečijo in jedo travo. Kadar ni na voljo, pa lahko 
svojo pozornost preusmerijo na manj primerne hišne rastli-
ne. Zlasti nevarne so difenbahije in lilije (pogosto jih najde-
mo v šopkih in aranžmajih).

LILIJA DIFENBAHIJA 

Preventiva
Vse potencialno nevarne rastline je potrebno odstraniti iz 
mačkinega domovanja in tako preprečiti, da bi živali prišle 
z njimi v stik. To je zlasti pomembno za mladiče in izključno 
notranje mačke. Seznam rastlin, ki niso primerne za domo-
ve, v katerih živijo mačke, boste našli na koncu članka.

Pri zunanjih rastlinah pa žal ni tako preprosto zagotoviti 
varno okolje za mačke. Notranje-zunanje mačke, torej ti-
ste, katerih gibanje ni omejeno zgolj na stanovanje, imajo 
dostop do različnih vrtov, zato je nemogoče preprečiti stik z 
zdravju škodljivimi rastlinami. Priporočljivo je, da odstranite 
škodljive rastline s svojega vrta, in si naredite spisek škodlji-
vih rastlin, ki jih imajo na vrtovih vaši sosedje. Seznam naj 
vključuje najpogostejše rastline (dopišite tudi latinska ime-
na). To lahko zelo koristi veterinarju ob morebitni zastrupitvi 
in vaši mački morda celo reši življenje.

Varnejše okolje za mačke lahko zagotovite s sajenjem novih, 
neškodljivih rastlin na vrtovih.  V tujini imajo vrtnarska dru-
štva pravilnik, po katerem se ravnajo tudi večje trgovine in 
rastlinjaki. Ti opremijo rastline s podatki o njihovi morebitni 
strupenosti in tveganju za kožne reakcije. Rastline so razvr-
ščene v tri skupine:

A: zdravju škodljive (strupene) 
B: toksične v telesu
C: zdravju škodljive v telesu

Rastline iz skupine A se da le redko kupiti v prosti prodaji. 
Rastlinam v skupini B se izogibajte. 

BRŠLJAN (skupina A)

Po zaključenih vrtnarskih opravilih ne puščajte obrezkov ali 
izpuljenih rastlin blizu živali. Saj veste, kako se mačke odzi-
vajo na nove predmete v svojem okolju - ker so zanje novi, 
jih lahko začnejo gristi iz gole radovednosti, ali pa se z njimi 
igrati. Izcedki iz zarezanih stebel lahko povzročijo kožno re-
akcijo ali pa so celo strupeni. Gomolji, korenike ali korenine 
sodijo med najnevarnejše dele nekaterih rastlin.

Ali se je moja mačka zastrupila?
Če vaša mačka doživi nenaden kolaps (se sesede, pade po 
tleh ipd.), neprekinjeno bruha,  ima močno diarejo (drisko), 
če kaže znake pretirane razdraženosti kože v ustih ali grlu 
(rdečica, otečenost, mehurji ali ranice), nemudoma pokličite 
veterinarja. Pomoč poiščite tudi, če je vaša mačka nenehno 
zaspana, ne je dan ali dva, saj je mogoče, da je zaužila kaj 
neprimernega. Če jo vidite, da žveči oz. je kaj, kar bi lahko 
bilo strupeno, je ne silite k bruhanju. 

Peljite jo k veterinarju skupaj z vzorcem rastline ali pa, še 
bolje, z oznako na rastlini. To bo pomagalo veterinarju, da 
najde pravilen protistrup ali zdravilo. Zapišite si čas zaužitja 
in simptome. Mogoče se bodo ti pokazali šele nekaj dni po 
zaužitju neprimerne snovi.

Večina nas je obdanih z rastlinami, tako divjimi kot gojenimi, doma ali na vrtu, pa z njimi nima nikakršnih težav. 
Vendar pa se moramo zavedati, da majhen odstotek teh rastlin lahko predstavlja nevarnost za nas in seveda 
tudi za naše mačke. 
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Kožne reakcije
Razdražena koža zaradi rastlin je pri tistih, ki vrtnarijo, ve-
liko pogostejša kot zastrupitev. Stik z listi, stebli ali izcedki 
nekaterih rastlin lahko povzroči izpuščaje in preobčutljivost 
na sončne žarke, posledično tudi opekline. Pri mačkah lahko 
te rastline povzročijo mehurje ali srbečico v ustih in grlu. 
Občasno je zaradi nepravilne anamneze narobe postavljena 
diagnoza, kot gingivitis (vnetje dlesni).

Pokazatelji, da je prišla mačka v stik s strupeno rastlino, so 
lahko tudi kihanje in težave z očmi. Potencialno jih lahko 
povzroči tudi stik z listi užitnih rastlin, kot so paradižnik, ja-
gode, rabarbara, pastinak, korenje, zelena, mozga in kuma-
re. Listi geranij ter trobentic lahko povzročijo draženje kože. 
Podobno velja za veliko strupenih rastlin, če pride mačka v 
stik z njihovimi listi oz. izcedki. Te rastline so označene na 
priloženem seznamu. 

Nevarne rastline
Sledi zelo izčrpen seznam rastlin, ki so potencialno strupene 
in škodljive za vašo mačko, če jih poje (oz. žveči). Če je za 
povzročitev draženja kože dovolj že stik s katero od naštetih 
rastlin, je označena z *. Zelo pogosto so sadeži ali semena 
teh rastlin škodljivi. Mnogi poznamo rastline, ki imajo zelo 
strupene jagode, kot na primer volčja češnja; že majhna 
količina teh jagod je lahko usodna. 

VOLČJA ČEŠNJA

Seznam vsebuje nekaj zelo vsakdanjih rastlin, vendar naj to 
ne bo razlog za pretirano skrb. Velika večina strupenih rastlin 
je preveč slabega okusa in jih mačke ne zaužijejo v dovolj 
velikih količinah, da bi to lahko povzročilo trajne posledice. 
Velika večina mačk trdih (lesenih) rastlin ne bodo smatrala 
za vir prehrane in jih bo pustila pri miru. Mehke in vabljive 
sobne rastline pa za mačke pomenijo potencialno nevarnost. 

SOBNE RASTLINE: 

Amarilis (Amarillis) Afelandra, Zebrasta 
 afelandra (Aphelandra)

Ricinus Solanum 

Krizantema Codiaeum 

Ciklama Epipremnum aureum

Dieffenbachia* Alocasia, Caladium
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Praprot Bodika, Ilex aquifolium Pegasti hipoest, Hijacinta, Hyacinthus
  Hypoestes phyllostachya

Bršljan Omela, Viscum Oleander, Nerium oleander Senecio (več vrst)

Ptičje mleko,  Drevesasta šeflera, Schefflera
Ornithogalum Umbellatum

VRTNE RASTLINE:

Abrus precatorius
Aconitum*
Actaea
Aesculus
Agrostemma githago
Aleurites
Česen
Alocasia
Alstroemeria*
Anagallis
Vetrnica
Angelska troba 
Ilex
Impatiens
Ipomoea
Iris
Bršljan
Jasmin
Juniperus sabina
Kalmia
Laburnum

Lantana
Larkspur 
Latirus
Caladium
Marelica
Aquilegia
Arisaema
Arum
Astragalus
Atropa
Avokado 
Azalea
Actaea
Strelitzia
Thunbergia
Sanguinaria
Buxus
Cytisus
Bryony
Rhamnus
Dictamnus

Ranunculus
Buxus
Caesalpinia
Caladium
Caltha*
Catharanthus
Celastrus
Centaurea cyanus
Cestrum
Prunus laurocerasus
Ornithogalum
Krizantema 
Clematis
Colchicum
Aquilegia
Conium
Convallaria majalis
Agrostemma
githago
Centaurea
cyanus

Cotoneaster
Colchicum
X Cupressocyparis leylandii*
Ciklama
Cytisus
Narcisa
Daphne*
Datura*
Delonix
Delphinium
Dendranthema*
Dicentra
Dictamnus
Digitalis
Echium*
Elder (also see Sambucus)
Euonymus
Euphorbia*
Robinia
Ferns
Ficus
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Lathyrus
Ligustrum
Lilium
Linum
Lobelia* 
Arum
Lupinus
Lycopersicon*
Lysichiton
Catharanthus
Tagetes
Melia
Mirabilis jalapa
Aconitum
Ipomoea
Narcisa
Nerium oleander
Nicotiana
Quercus
Čebula
Ornithogalum
Oxytropis
Paeonia
Mak

Parthenocissus
Breskev
Paeonia
Pernettya
Persea americana
Philodendron
Physalis
Phytolacca
Phytolacca
Polygonatum
Primula obconica*
Ligustrum
Prunus armeniaca
Prunus laurocerasus
Prunus persica
Quercus
Ranunculus
Rhamnus 
Rhododendron
Rhus*
Ricinus
Robinia
Abrus precatorius
Ficus

Rudbeckia
Ruta
Sambucus
Sanguinaria
Schefflera*
Scilla
Lysichiton
Galanthus
Linum
Mirabilis jalapa
Digitalis
Fremontodendron*
Galanthus
Gaultheria
Heracleum mantegazzianum
Gloriosa superba
Hedera*
Helleborus*
Hyoscyamus
Hippeastrum
Aesculus
Hydrangea
Galanthus
Solandra

Solanu
Polygonatum
Euonymus
Euphorbia
Strelitzia
Rhus
Tagetes
Tanacetum
Taxus
Tetradymia
Datura
Thuja*
Thunbergia
Nicotiana
Lycopersicon
Tulipa*
Veratrum
Viscum
Wisteria
Taxus
 

* stik lahko povzroči draženje kože
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