NOSÓWKA W PIGUŁCE
Nosówka - wysoce zakaźna, wirusowa choroba psowatych, z komplikacjami w postaci wtórnych
zakażeń bakteryjnych. Występuje powszechnie na całym świecie. Należy, wraz z parwowirozą,
do najgroźniejszych chorób zakaźnych psów.
Zakażenie wirusem nosówki / cdv / ma zazwyczaj postać choroby atakującej wiele układów
organizmu, może powodować wieloogniskowe ,pogłębiające się zmiany w ośrodkowym
układzie nerwowym. Wirus replikuje się / namnaża / w tkance limfatycznej , nerwowej , oraz
komórkach nabłonka jest wydalany z wydzielinami z dróg oddechowych, kałem, śliną, moczem,
oraz wypływem z worków spojówkowych w ciągu 60-90 dni od zarażenia.
Rodzaje nosówki i objawy kliniczne:
Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje nosówki: nieżytową i nerwową.
Nosówka nieżytowa może mieć różne, niekiedy nakładające się na siebie postacie:
• oddechową (obfity wysięk z nosa, zapalenie jamy nosowej, zapalenie oskrzeli, zapalenie
płuc);
• jelitową (biegunka, wychudzenie, odwodnienie);
• oczną (owrzodzenie bądź perforacja rogówki, światłowstręt, silne łzawienie, zapalenie
tęczówki prowadzące do ślepoty);
• skórną (zaczerwienienie i krostki bądź pęcherzyki na skórze brzucha, ud, wewnętrznej stronie
małżowin usznych);
• tzw. chorobę twardej łapy (po kilku tygodniach od choroby skóra na opuszkach łap i na nosie
staje się szorstka i spękana).
Postać nerwowa nosówki występuje samodzielnie bądź po ustąpieniu objawów nosówki
nieżytowej. U psa pojawiają się zaburzenia neurologiczne polegające na różnego rodzaju
niedowładach i porażeniach Następstwem tej nosówki może być padaczka.

Rozpoznanie, leczenie i rokowania
Rozpoznanie stawiamy na podstawie powyższych objawów, znajomości specyfiki danego
wirusa. Potwierdzenie uzyskujemy po wykonaniu testu immunologicznego wykrywającego
antygen wirusa nosówki w spojówkach, moczu, bądź surowicy krwi.
Leczenie polega na przeciwdziałaniu wtórnym infekcjom, łagodzeniu objawów choroby i
podtrzymywaniu sił psa. Podaje się antybiotyki, krople, maści, oraz wysoko zbilansowaną dietę.
W przypadku nosówki neurologicznej podaje się leki przeciwdrgawkowe, poprawiające
ukrwienie mózgu i witaminy z grupy B przyspieszające regenerację układu nerwowego
Śmiertelność w wyniku tej choroby jest stosunkowo wysoka, szczególnie, gdy przybiera ona
postać neurologiczną.
Profilaktyka
Nosówce zdecydowanie łatwiej zapobiegać niż ją leczyć.
Konsekwentne stosowanie szczepionek eliminuje niemal całkowicie ryzyko zachorowania.

Zwykle podajemy szczepionkę skojarzoną czyli taką, która zabezpiecza psa również przed
innymi chorobami. Najlepiej jest szczepić szczenięta między 6 a 12 tygodniem życia. Po upływie
około roku powinno się psa doszczepić. Dorosłe psy powinny być doszczepiane co 3 lata.
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