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Tudoma'sunk van rbla, hogy dr. Bucsy Laszlb foal
latorvos, a Godolloi Allatkorhaz vezetdje kozel egy ev
tizede foglalkozik behatdan az igen nagy vesztesege
ket okozd ,,kolyokhalal" problemakorevel. Tapasztala
tait egy 150 oldalas tanulmanyban foglalta ossze, s ez-

zel 1985 ben elnyerte az Allatorvostudomanyj Egye
tern ,,Markus dijat". Ugy veljuk, helyesen tettuk, ami-
kor a nagy gyakoriattal rendelkezo foallatorvost fol-
kertuk, hogy ezt az elmelyult szaktudast tukrbzo osz
szefoglalast elkeszitse lapunk szamara

A ,,Kutya" 1986. majusi szamaban dr.
Varszegi Zsolt ,,K6Iy6khalal" cimen a
kolyokkutyak naposkori elhullasarol ko-
zolt cikket. Mint a temaval csaknem 10
eve foglalkoz6 allatorvosnak, legyen sza-
bad sajat ismereteimmel kiegesziteni
Varszegi dr. irasat. Celom az, hogy rovid
tort^neti attekintes utan a kevesb^ fon-
tos korokok kizarasaval azokra a kor-
okokra tereljem az olvaso figyelmet, me-
lyek ma hazankban dont6 modon idezik
e!6 a ..kolyokhalalt", masreszt, hogy a
betegseg megelozesevel s lekiizdesevel
szerzett tapasztalatalnkat kozreadjam.

Magyarorszagon — elsosorban r£gi
kennelekben — 1977 ota figyelhetiink
meg nagyszamu kolyokelhullast. A G6-
d6116i Allatkorhazban kezdetben ma-
gunk is a tejhianyt, vagy a kolykok szo-
pasi kepess£g£nek ismeretlen oku zava-
rit felteteleztuk. Mivel a megbetegede-
sek az erintett tenyeszetekben az ell£sek
soran ujra es ujra jelentkeztek, a fenti
knrokok nem voltak elfogadhatok.

1980—81-ben mar egyre gyakrabban
kaptunk kolyokelhullassal kapcsolatx>s
informaci6t az orszag mas r^szeirfil, fgy
a cegledi, dabasi, kecskemeti, gyongyo-
si. egri es gydri allatk6rhazakb61 is. Ma
mar — kiilonosen bizonyos fajtak te-
nyesztoi szamara — csaknem lekiizdhe-
tetlen neh^zs^get jelent az un. ,,kolyok-
halal". Eddig kuvasz-, komondor-, do-
berman-, boxer-, oridsschnauzer, fran-
ctofcopo-, puli-, tacsko- £s airedale-ter-
riertenyeszetekben eszleltiik, hogy az
idoben szuleto, ^leteros kolykok —
gyakran kiv^tel n^tkiil — neliany nap
alatt elhullanak. Egyes kennelekben
tobb, s6t valamennyi szuka kolykei ko-
zott fell^pett a megbeteged£s, ami szinte
lehetetlenn^ tette a teny^szt^st.

A baj orvoslasara legkordbban ebte-
nyeszto dllat- es emberorvosok kezdtek
keresni a megolddst. Egymast61 elszige-
telten, egymas tapasztalatait nem iSmer-
ve, azokat talan nem is szfvesen atadva
probaltak lekiizdeni a nehezsegeket, el-
sosorban az NSZK-bol es Svajcbdl szar-
maz6 irdsos anyagok alapjan. Kesobb a
vesz^lyeztetett kennelek tulajdonosai
igyekeztek felvenni a kapcsolatot allat-
korhazakkal es dllategeszs^gugyi intez-
m^nyekkel. A tema osszetettsege ^s a
sziikseges vizsgalatok draga volta miatt

a/on ban az egyuttmukodes ma sem
mindig eredmenyes.

Hazankban a kolyokelhuUds sokkal
elterjedtebb, mint gondolndnk. Az erin-
tett kennelek szamat alapos felmeressel
is nehez lenne meghatarozni, mivel a tu-
lajdonosok egy resze m^g ma is igyek-
szik titkolni a vesztes^geket.

A ,,k61y6khalal" nemcsak Magyaror-
szagon okoz nehezsegeket. A nyugati
szakirodalomban az 1950-es ^vektfil fo-
lyamatosan jelennek meg idevago kozle-
menyek. Mar 1963-ban a tenyesztes ko-
moty akadalyanak tartottak a naposkori
kolyokelhullast. 1980-ig altalaban
20 — 30, ezutan 80— 100%-os alomveszte-
segeket is emlitenek. NSZK adat szerint
pi. 1980-ban a kezeletlen kennelekben
2000 ujszulort kutya 80%-a hullott el.

A kolyokelhuUds tunetei
6s meghatarozasa

A tiinetek sajnos J61 ismertek- Elet-
en5s, moh6n szop6, egeszs^gesnek Iatsz6
kolykok szuletnek, de altalaban a maso-
dik napt61 egyre gyengebben szopnak,
kihulnek, orruk, nyelviik, fiiliik, hasal-
juk, labvegeik lilas szfnuek lesznek. Ha-
sukon kifltesek, esetleg fekelyek jelen-
hetnek meg. Kezdetben folyamatosan
sirnak, kesdbb mar csak oldalukra dol-
ve, id6nkent gorcsosen ,,nyujtozkodva"
tatognak.

Az anya ilyenkor mar nem torodik
kolykeiiyel, az alom nagyobb r^sze 3-4
napon belul, a tobbi kiskutya is legtobb-
szor egy hetan beliil elhullik. (Ha a koly-
kok a 10-14 napos kort meg^rik, akkor
csaknem biztosan tul vannak a vesze-
lyen.) A szuka legtobb esetben egeszse-
gesnek latszik. A gazdi tehetetlen, elke-
seredett, £s kiilonosen akkor nem ^rti,
mi tort^nhetett, amikor optimalisnak
mondhato tartasi korulm^nyek es oda-
ado gondoskodas mellett veszti el az al-
mot.

A temaval foglalkoz6 szerzok altala-
ban valamennyi naposkori elhullast elo-
id^zo fertoz6 es nem fertozfl korokot
igyekeznek (elsorolni. Ezek kozott azon-
ban szdmos olyan ok is van, amety csak

esetenkent okoz az dtlagosndl nagyobb
veszteseget. Felreertesekre vezethet, ha
ezeket az okokat a halmozott kolyokel-
hullas okaival egyiitt targyaljuk.

Ezert tartjuk fontosnak annak megha-
tarozasat, hogy mit is ^rtsiink a n£met-
b61 — eleg szerencsetleniil — atvett ,,ko-
lyojchalal" fogalom alatt.

Ugy gondoljuk, hogy csak akkor sza-
bad ..kolyokhalalrdl" besz£lniink, ha a
kolyokelhullas

- a fenti tiinetek meUett az elet elso
napjaiban jelentkezik,

- csaknem a teljes, vagy teljes almot
erinti,

— optima/is tartasi korulm&nyek es
megfeielo tenyesztoi tapasztalat ellene-
re lep /el,

— az egymdst koveto szidesek 5ordn
ujra meg ujra bekovetkezik, kulonosen
pedig akkor, ha

- a kennel tobb, esetleg valamennyi
szukdjdt erinti.

NyilvanvaI6, hogy az oroklott fejlodesi
rendellenessegek, a helytelen tartasi ko-
rulmenyek, a nem megfelet6 taplalas es
a parazit6zisok is okozhatnak kolyokel-
hullast, de nem tartoznak az e!6bbi tii-
netcsoportba.

Az oktan nem egyseges

A kolyokelhullas oktana m^g akkor
sem egyseges, ha a fenti szemleletnek
megfelelden leszukitjiik a lehets^ges
korokok korei. Sajnalatos modon tobb
— meghatdrozdsunknak megfeielo -
korok tetezik, amely megtevesztesig ha-
sonlo modon pusztitja el kis kedvence-
inket. Talan eze"rt nem egyseges a hal-
mozott naposkori kolyokelhullas megha-
tarozasara kiUfbldon haszndlt fogalom-
kor sem. A diagnoziskent megjelolt ,,fer-
toz^ses kolyokelhullas", .̂ ertozeses fak-
tormegbeteged^s", ,,sziv-tudo elegtelen-
s^g syndroma", ,,sorvad6 kolyok
syndroma" kodos Jogalmak. Ezek alatt
altalaban egy pontosan meg nem hata-
rozott kirkepet ertenek, melyben eset-
leg tiibb egyszerre hatd korokozo mellett
a tartassal, higi£neVel, gyogyszeradago-
lassal stb. kapcsolatos karos ..faktorha-
tasok" is ervenyesiilhetnek.



Annak erdekeben, hogy ezek a hata-
sok a magyar kennelekben minel kisebb
szerepet jatszhassanak. az dllatorvos-
nak es az ebtenyesztonek szorosan
egyiitt kell mukodnie. Ha ismerik, meg-
elozik, illetve gyogykezelik a nem ferto-
zo korokokat — amelyek osszefoglalasa
talan kiilon kozlemenyre is igenyt tart-
hat e lap hasabjain — tovabba ha meg-
felelo tartas es taplalas mellett megfelelo
fertotlenitesi, vakcinazasi es feregteleni-
tesi programot alkalmaznak, akkor a
gondatlansdgbol es hozzd nem ertesbol
eredo vesztesegek nem fogjdk hazdnk-
ban megneheziteni a nkoly6khaldl"
megdllapitdsdt vagy kizdrdsdt.

Tovabb szukitve tehdt a kort arra a
megallapitasra kell jutnunk. hogy a ko-
lyokelhullas okait a fertozo korokok, el-
sosorban a virusok es bakteriumok —
illetve a bakteriumok altal termelt mer-
gezo anyagok — kozott kell keresniink.

Virusok

Szerencsere alig van esely arra, hogy
a szopornyica, a fert&zo majgyulladas es
a parvo virus okozta belgyulJadas ellen
eloirdsszeruen oltott szukdk kolykei —
az anyjuktol a mehlep^nyet, es a tejen
keresztiil kapott vedoanyagok birtoka-
ban — napos korban e betegsegekben
megbetegedjenek. Ezt a viszonylag nagy
biztonsagot tovabb lehet fokozni, ha az
ujsziilottek a vedoanyagokat injekcio-
ban is megkapjak, pi. szopornyica es
majgyulladas elleni szerum, vagy
STAGLOBAN mjekcio adasaval. Igy a
naposfcori viruses betegsegek kore szin-
ten jelentosen leszukitheto.

A Varszegi dr. altal is emlitett herpes
virus okozta kolyokelhullassal azonban
bovebben erdemes foglalkozni. Reszben
azert, mert a kolykokon megtekintessel
eszlelheto tiinetek alapjan a betegseg
nem kiilonithet6 el a toxinok vagy bak-
teriumok altal okozott elhullasoktol.
Masreszt azert, mert Amerika es Auszt-
ralia utan a betegseget Nyugat-Europa
tobb orszagaban is megallapitottak, igy
szamitani lehet hazai elofordulasara is.
Bar Magyarorszagon a virust meg nem
sikerult kimutatni, elkepzelheto hogy a
halmozott kblyokelhullasok egy resze-
nek hattereben hazankban is herpesvi-
rus-fertozes all. A fertozodes idopontja-
tol fiiggoen mas a betegseg lefolyasa.

— Ha a vemhes szuka fertozodese mi-
att a kolykok a mehen belul fertozod-
nek, akkor korasziiles soran elhalt vagy
eletkeptelen kolykok sziiletnek.

— Ha az ujsziilottek a szuletes sordn
a szuka mehvdladekdval vagy a felso
legutak vdladekdval szajon at fertozod-
nek, akkor 3—8 ora lappangasi ido utan
megbetegszenek es az elso tiinetek utan
24—48 ora mulva hullanak el. Altalaban
a teljes alom elpusztul.

— A 2 hetesnel tdoaebb kolykok ko-
zott a betegseg a kennelkohogeshez ha-
sonlo felso leguti tiineteket okoz es rit-
kdbban vezet elhulldsra, de az atveszelt
kutyak virushordozok lesznek es az uj-
sziilottet fertozhetik.

— Hasonlokeppen virusuritok a fel-
nott korban fertozodott allatok, melyek
gyakran tiinetmentesek, vagy csak a ne-
mi szervek nyalkahartyajan jelennek

meg a figyelmet rendszerint elkeriilo ap-
ro holyagok.

A naposkorban megbetegedett koly-
kok kezelese kilatastalan. Boncolasuk-
hoz azonban erdemes ragaszkodni, mi-
vel a korbonctani lelet alapjan a beteg-
seg gyanuja felmeriilhet.

A megelozes egyik lehetosege mar at-
veszelt szuka versavojanak befecsken-
dezese a kolykokbe. Vedooltas (vakcina)
meg nem all rendelkezesre. A virusnak
jellegzetes tulajdonsaga, hogy 33 °C fo-
lott nehezen, 39 "C folott alig kepes sza-
porodni. Ha tehat az elletobokszban a
talajon is 39-40 "C-ot (nem 35 ° C-ot) tu-
dunk 2-3 neug biztositani, akkor meg-
elozhetjiik a herpes virus okozta kolyok-
elhullast es tovabb szukithetjiik a kort a
bakteriumok, illetve az altaluk termelt
toxinok miatt fell^po megbetegedesekre.

Bakteriumok

A kutya szoren, boren, testnyilasain
pi. a szajban, fiilben, tasakban, hiively-
ben kiilonfele bakteriumok talalhatok.
Egy resziik drtalmatlan, mas reszuk
korokozo. A ket csoport koze helyezhet-
jiik az un. feltetelesen korokozo bakteri-
umokat, melyek csak bizonyos koriilme-
nyek kozott okoznak megbetegedest, pi.
ha a kutya ellendllo-kepessege csokken
a helytelen tartas-taplalas, orsoferges-
seg, vagy mas betegseg miatt, illetve ha
a bakteriumok tdmadokepessege meg-
no.

Ez utobbihoz sajnos legtobbszor a te-
nyeszto adja a segitseget azzal, hogy a
fertotlenitest es a gydgyszerek (elsosor-
ban antibiotikumok) alkalmazasat nem
eloirasszeruen vegzi. Azok a bakteriu-
mok, melyek a ,,felmunkat" tulelik, ero-
sebb tamadokepessegOek. Hosszabb ido
utan az ilyen modon Hkivdlogatodott"
torzsek az elpusztitasukra korabban al-
kalmas gyogyszerek nagy reszere mar
nem lesznek erzekenyek, rezisztensse
valnak. Az antibiotikumok fele!6tlen,
pontos dozis ismerete nelkiili alkalmaza-
sa gyakran megdobbento rezisztencid-
hoz vezet. Elofordul, hogy az elhullott
kolykokbol kitenyesztett bakterium 30
vizsgalt antibiotikum koziil csak ne-
hanyra erzekeny.

Regi, nagy kennelekben ezek afelero-
sodott »kennelspecifikus korokozok"
ugy elszaporodhatnak, hogy az ujsziilott
szdmdra mar az is eletveszely, hogy az
illeto kennelben szuletik. Az elhullott
kolykokbol leggyakrabban staphilococ-
cus. streptococcus es coli, illetve ezek al-
tal okozott kevert fertozes mutathato ki.
Ritkan fordul elo salmonella, klebsiella,
pasteurella. proteus, pseudomonas es
cor>-nebacterium okozta elhullas.

Dr. Maksay — kulfoldi adatokra is ta-
maszkodva — meg a beta haemolizalo
(eros versejtoldo kepessegu) streptococ-
cusokat tartotta BHS syndroma megjelo-
lessel a kolyokelhullas fo okanak. Ez a
nezet ma mar tulhaladott. A Varszegi dr.
altal emlitett TBC-s fertozesnek nines
gyakorlati jelentosege a kolyokelhullas-
ban, a brucellosist sem allapitottak meg
meg hazankban, a trychomonast pedig
nem indokolt a bakteriumok kozott emli-
teni.

A kolykok fertozodesenek
fo lehetosegei

Nagyszamu megbetegedett alom ke-
zelese es az ennek kapcsan vegzett bak-
terologiai vizsgalatok (tasak, hiively-,
mehtampon, tejminta, elhullott kolyok)
alapjan azt a — talan kisse furcsa — ko-
vetkeztetest vontuk le. hogy a kolyokel-
hullas legfontosabb fertozo koroka^

az anuakutug. A S7>lykc)k fertozo-
dese plsosorban a fertozo'tt szulout _es a
fertozotLlei reven'koveiKezik be.

7V fertozott szulout valadekaval torte-
no, elhullasra vezeto fertozodes azonban
velemenyiink szerint ritka. Csak nehany
esetben sikerult a sztiloutbol es az elhul-
lott kolykokbol ugyanazt a korokozot ki-
mutatnunk. Ugyanakkor szamos eset-
ben szClettek es nevelkedtek fel megal-
lapitottan fertozott huvelyu szukak koly-
kei.

A szulout ismert fertozottsegere visz-
szavezetheto elhullas viftzonylag jol ke-
zelheto, illetve megelozheto. Ha a kovet-
kezo sziilesnel a tenyeszto fokozott fi-
gyelmet fordit a tisztasdgra, lehetoseg
szerint megakadalyozza, hogy a sziiles
kozben es utan a kolykok a mehvaladek-
kal erintkezzenek es a szukat a mehbe
helyezett gyogyszerekkel es mehosszhu-
zo hatasu injekciokkal allatorvossal ke-
zelteti, akkor a kovetkezo alom csaknem
biztosan megmenthetd.

A. leggyakoribb korok velemenyiink
szerint a fertozott tej. Varszegi dr. is
emliti a tej fertozottseget, de a rendelle-
nes elles soran a m£hb61, illetve emesz-
toszervi zavarok soran a belbol felszivo-
do es a tejben kiva!6 toxinokrol ir. Ezt a
— toxikus tejszindromanak nevezett —
korkepet el kelJ kuloniteni az emlok
tenyleges bakteriumos fertozottsegetol.

Az emlok fertozodese

A lehetoseg kiilonosen nem megfelelo
higienes viszonyok mellett, feldusult,
nagy tamadokepessegO bakteriumtor-
zsek jelenleteben adott. A fertozott tar-
gyakrol, padozatrol erintkezes, bedor-
zsoles utjan, esetleg a verdrammal a
test egyeb reszeibol is bekovetkezhet a
fertozes.

Ennel jelentosebb azonban a kolykok
szerepe. Nem veletlen. hogy az eloszor
sziilo, meg nem szoptatott szukaknal le-
nyegesen ritkabb a kolyokelhullas.
A szopas, az emlok ..dagasztasa", kar-
molasa, ragasa a boron keresztiil torteno
fertozodest is lehetove teszi. de legfonto-
sabb a bimbonyilasokon torteno ferto-
zes. A kolykok az egyik emlot a mdsik
utdn szopva viszik tovabb a fertozest.
Eire a kutyaban az anatomiai adottsd-
gok is kedvezoek, hiszen egy emlobim-
bon 8 — 20 nyilas is lehet.

Kutyaban a heveny tiinetekkel, lazzal.
duzzanattal. fajdalommal, kesobb eset-
leg eltalyogosodassaJ jaro emlogyulladas
viszonylag ritka. Az emlok fertozodese
altalaban nem jar ilyen tiinetekkel, de
kisebb gocokat gyakran lehet tapintani
- kiilonosen a hatulso — tejmirigyek-

ben. Ezek kotoszovettel koriilvett kis td-
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lyoQok, amelyekb61 a fertozo anyag csak
akkor iirul ki, ha a kutya tejelni kezd.

Az elso fejheto tejcseppekben altala-
ban jol elkulonul a beteg emloreszletbol
szarmazo mustarsarga vagy szurkes va-
ladek. Az ujsziilottek ezt a »bakterium-
tenyeszetet szopjdk ki eloszor. Az a^ ta^
pasztalat, hoaiL a Ifgeros^b^kolykok
riullanali~el hamdrabb. MineTelnyomoT-
taE^. satnyabETegy Koryok, annal na-
gyobb eselye van a kesobbi megbetege-
desre, esetleg tul£l£sre, hiszen erosebb
es mohobb testverei mar kiszoptak elole
a korokozokban bovebb anyatejet.

A tej ..mergezo" voltanak csokkeneset
kiserlette) is ala tudtuk tamasztani. Egy
francia kopot, melynek valamennyi em-
loje fertozott volt es valamennyi kolyke
3 napon belul elhullott, egy h£ten at fe-
jettiink, majd ket ujszulott kopot es ket
ujszulott nemet juhaszt helyeztiink ala-
ja. A szuka felnevelte a kolykoket.

Az elhullasok es a tej fertozottsege ko-
zotti osszefiigges egyes esetekben bakte-
riotogiai vizsgalat nelkul is egyertelmu.
Egy airedale szuka az elozo teljes alom
elvesztese utan 10 kolykot sziilt. A te-
nyeszto egy kolykot hagyott a szukaM
alatt, kilencet mestersegesen taplalt. Az*
anyatol szopo kolyok masnapra elhul-
lott. Ekkor meg egy kolykot tettek a szu-
ka ala, de az is elhullott a kovetkezo na-
pon. Amikor a 3. kolyok is hasonlo sons-
ra jutott, tovabb nem kiserleteztek, a
megmaradt 7 kolykot tovabbra is mes-
tersegesen taplaltak. A szuka 8 emloje-
b61 7-ben s^aphilococcust mutattunk ki.
Ezl a korofiozot tartjuk a legelterjedtebb
emlogyulladast okozo bakteriumnak, az
altalunk vizsgalt fertozott tejmintak
77,8%-aban volt kimutathato.

Elofordul, hogy a szulout es az emlok
egyardnt fertozottek azonos vagy kiilon-
bozo bakteriumokkal. Ilyen esetben a
fertozes forrasat illetoen az dont, hogy
az elhullott kolykok belso szerveibol a
szuloutbeli vagy az emlobeli bakteriu-
mot sikerult-e kitenyeszteni.

Evek kellettek ahhoz, hogy a kolyok-
elhullas lehetseges okait egyre szukebb-
re vonva megallapitsuk: ma Magyaror-
szagon a halmozott nav&skun koiyokel-
fiulfai IPgfobb^oka a szukak

I

Megelozes, gyogykezeles

A mar megbetegedett kolykok gyo-
gyulasdra keves a remeny. Azonnal le
kell valasztani oket, kutya-gamma-go-
bulin vagy mas, vedekezokepesseget fo-
kozo kezeles, antibiotikum es mesterse-
ges taplalas — esetleg bor ala adott infu-
ziokkal — ritkan eredmenyes lehet.

Ha a tulajdonos az elso elhullasok
utan azonnal keri a kezelest, akkor a hii-
velytampon, az egyedi tejmintak es a
kolykok bakteriologiai vizsgalata alap-
jan celzott antibiotikumos kezelesben
reszesithetjiik a szukat. A kezelest az
ujabb ygmhesseg felideieben^es a kovet-

-kezo szules eiott L esTutanl O^lO naposke-
zelesset folytatjuk. Lehetoleg a szules
'eloll ujablj tejminTakat vesziink.

Ha a tenyeszto csak az ujabb vemhes-
seg soran jelentkezik, akkor a celzott ke-
zel^s — tejmintak vizsgalata nelkul —
nem lehetseges.

A modszer rendszeres alkalmazasaval
szdmos kennelben igen jo eredmenye-
ket ertiink el. 100%-os eredmeny azon-
ban az aldbbiak miatt nem garantdlt:

— A bakteriumot kiserleti korulme-
nyekjtozott biztosan elpusziito ^ntibioCi-
Rum aYelo szervezetben nem^nindig ha-

biztosan jol nevelo dajkakutydval szop-~

tasos.
— A szajonat vagy injekcioban adott

gyogyszemeTTel Kell jutm az emiokbf.
A reziszlehcia miatt nem mindig van le-~
HeKseg ilyert fizert v61as/lani. -

— Ha el is jutagyogvszer az emlpk-
be, nem biztosTRogy' a jtofokozok'at jar-
talmazj^talyoHoQalan is jtjut^igy azdk-
ban tovabbra is_fertazo anyafi rnatad.

A celzott antibiotikum- kezelest ezert
kiegeszitjuk azzal, hogy o szukat a tei
meaielenesetol folyamatosan fejetjuk
Ezzel nemcsak a^ej ..tisztulasat . nanpnT"
a kis talypgok feltoreset is elosegniuk."
Az eTscTtej megvonasa mas auJlUk uj-.
szulottjeitol altalaban muhiba, de a ku-
tya eseteben nem olyan karos, mert a
kolykok nemcsak tejjel, hanem a mehle-
penyen at is kapnak ellenanyagokat az

kolykoket. Egy het utan. amikor tapasz-
talaiunk szerint mfir-a^tdlykok is keves-
be erzekenyek a fertozesre, fokozatosan
az anyjuk ala szoktatjuk oket.

* # #

A tenyeszdllatok es az ujsziilottek el-
lendllo-kepessegenek fokozdsa rendki-
viil fontos. Az erre alkalmas kutya gam-
ma-globulin eloallitasara hazankban is
vannak torekvesek, de gyari keszitmeny
csak kiilfoldrol szerezheto be (Staglo-
ban). A vedekezokepesseg fokozasara
kulfoldon mas, kutyanak gyartott keszit-
menyeket is javasolnak (pi. PIND-AVI,
Duphapind), de hasznalhatosaguk hazai
szakvelemeny szerint kerdeses. A ha-
sonlo cellal gyartott embergyogyaszati
k^szitmenyekkel (Mannozim, Decaris,
Broncho-vaxom) jobb hijan szinten le-
het probalkozni.

Felmerulhet olyan vedooltas alkalma-
zasanak igenye, mely a leggyakoribb
bakteriumok ellen valtja ki a szervezet
reakciojat. Az ilyen kennelspecifikus
vakcindk eloallitasara azonban alig van
lehetoseg. A Magyarorszagon leggyak-
rabban elofordulo staphylococcus tor-
zsek elolt tenyeszetebol keszitett ember-

-gyogyaszati oltoanyagok (Polystaph,
Opsodermin) alkalmazasaval lehet ki-
serletet tenni a staphylococcusos fertoze-
sek megelozesere.

A leglelkiismeretesebb dllatorvosi
munka sem helyettesitheti azonban a
kifogdstalan kennel- es tenyesztesi higi-
enidt. Az ezzel kapcsolatos, evekre visz-
szavezetheto hibdk ko'vetkezmenyei, kii-
lonosen nagyobb kennelekben egyik
napTol a mdsikra nem oldhatok meg. A
legsulyosabb esetekben szuksegesse
valhat a kennek talajcsereje, helyenek
megvaltoztatasa, a szukak idegenben
torteno fialtatasa, sot tenyeszallatok ki-
selejtezese is.

.. anyjuktol. A gyanus tejet ado emlok szo-
Oukl&riumos fertozoll^ut; LAj>hLJk 5"1>ê  " pasat leragasztdssal akadalyozzuk meg.
tegseg megelozesenek lehetosegeit: Ha tehetjiik. egy hetig lehetoleg idegen.

Dr. Bucsy Laszlo
korhazvezeto foallatorvos
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