LEUCÈMIA I IMMUNODEFICIÈNCIA FELINA
Què són?
La leucèmia i la immunodeficiència en gats són unes malalties provocades per
virus (FeLV -Feline Leukemia Virus-, i FIV -Feline Immunodeficiency Virus-).
Aquest últim, el FIV, és l’homòleg de l’VIH (Virus de la Immunodeficiència
Humana, que és el que provoca el SIDA -Síndrome de ImmunoDeficiència
Adquirida-). Provoquen sobretot una destrucció de les defenses de l’animal que
els fa vulnerables a patir qualsevol altra infecció secundària, i a més també
provoquen anèmia, gingivitis-estomatitis, tumors, malaltia renal.... Són una de
les causes de major mortalitat en gats no vacunats.
Com es transmeten?
El FeLV (leucèmia) es transmet per contacte directe amb altres gats infectats,
principalment per via oro-nasal.
El FIV (immunodeficiència) es transmet a través de la saliva, sang (per tant
sobretot quan es barallen i es mosseguen), i a través del contacte sexual.
Per aquest motiu els gats amb accés a l’exterior, que poden tenir contacte amb
altres gats, colònies de gats de carrer...., són la població amb major risc de
contagi.
Com es poden prevenir?
El FeLV (leucèmia) es pot prevenir mitjançant la vacunació periòdica de
l’animal. Sempre és important assegurar-nos que el nostre animal no ha estat
infectat abans de posar-li la vacuna, ja que aquesta només actua com a
prevenció, mai com a cura. Si el nostre gat dóna positiu per a FeLV en
l’analítica, no se li posarà la vacuna i se us indicarà quines possiblitats de
tractament hi ha per al vostre animal
El FIV (immunodeficiència) no té cap vacuna, de manera que la prevenció que
hem de tenir és intentar evitar que el nostre gat es baralli o tingui relacions
sexuals. Per això està molt indicat la castració-esterilització del nostre animal
que evitarà la conducta sexual i territorial.
Quins símptomes dona?
La símptomatolgia d’aquestes malalties víriques és altament inespecífica. Això
vol dir que els símptomes que pot mostrar un animal infectat són símptomes
que comparteixen altres malalties, com ara mala qualitat del pèl, estomatitis,
febre, anèmia, pèrdua de pes, vòmits o diarrea...

En qualsevol cas, davant de símptomes de malaltia del nostre gat cal sempre
acudir al veterinari, que estudiarà el nostre cas i decidirà si és o no convenient
realitzar l’analítica per detectar el virus.
Sí que està molt indicat realitzar el test en animals que han tingut baralles, però
en aquest cas hem d’esperar unes setmanes per tal que el virus pugui ser
detectat en l’analítica.
Es poden curar?
Desgraciadament no existeix cap medicació que ens permeti curar l’animal, no
hi ha cap medicació que mati el virus de dins l’organisme del gat. Un cop el gat
està infectat, només podem donar medicació per tal d’enfortir les seves
defenses. Per això és tant important la prevenció i control d’aquestes malalties.
És contagiós a les persones?
No. És un virus específic de l’espècie felina i no es transmet a les persones per
cap via.

Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu
tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a
fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.
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