Zpráva KZP 2/2014

Komise pro zdraví a pohodu koček ČSCH-SCHK
„Případ paní Zachrdlová”
Shrnutí:
Kočka Ofelie Black Point Hokami, CZ byla 16.2.2014 na výstavě, prošla
veterinární přejímkou, neměla klinické příznaky onemocnění, byla vakcinovaná.
Taktéž ostatní kočky na výstavě včetně kočky Achlin-Ve X-Tra Special pí
Litvanové. Po výstavě onemocněla pouze kočka pí Zachrdlové, není známo, že by
onemocněly jiné kočky. Kočka pí Litvanové byla v užším kontaktu (byt, cesta
autem) s kočkami jiných chovatelů a tyto jsou v pořádku.
Oznámení podala paní Zachrdlová 2.3.2014. Dle lékařských zpráv poskytnutých
pí Zachrdlovou: kočka Ofelie - dg. gastroenteritis susp. Tato kočka uhynula
25.2.2014. Další úhyny 6-8týdenních koťat mezi 20.2. a 27.2.2014 bez bližší
identifikace.
Druhá kočka z chovu paní Zachrdlové
Laboratorní nález: identifikace kočka samice, později verifikována pí
Zachrdlovou jako Very Nice Faustia Hokami, CZ - virus panleukopenie. Tato
kočka byla očkována lege artis, na výstavě nebyla. V lékařské zprávě není
uvedeno datum onemocnění a klinického vyšetření. Součástí kopie očkovacího
průkazu je potvrzení jiného očkování (Zylexis), které bylo provedeno v únoru a
březnu 2013, kdy ještě kočka nebyla na světě.
Dále je k dispozici dobrozdání veterináře ošetřující kočky v chovu pí Litvanové,
kde sděluje, že kočky tohoto chovu v tomto roce ani dříve neprojevily příznaky
přenosného onemocnění a kočka Achlin je lege artis vakcinovaná. Paní Litvanová
souhlasí s provedením testu na průkaz viru panleukopenie u kočky, která měla
být údajným zdrojem infekce chovu paní Zachrdlové.

Závěr komise:
Pokud je kočka očkována, neměla by na dané onemocnění onemocnět. Je zde
podivné, že 2 kočky očkované různými šaržemi vakcíny onemocněly.
Pokud kočka navzdory očkování onemocní, je třeba hledat důvody, proč:
a) kočka není schopna vytvořit protilátky
b) špatný postup očkování či skladování vakcíny
c) chyba v distribuci a nedodržování podmínek skladování vakciny
d) chyba ve výrobě
Pokud dojde k takovému selhání imunizace vakcínou, musí být tato skutečnost
hlášena na ÚSKVBL.
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Vzhledem k faktu, že ošetřující lékařka tuto skutečnost nenahlásila, v zájmu
zdraví koček si toto bere na starost komise se souhlasem ÚOK.
Také lze předpokládat, že pokud kočka-matka má vytvořenou řádnou imunitu po
vakcinaci, předává protilátky koťatům. Úhyn sajících koťat na virózu, proti které
byla matka vakcinovaná lze vysvětlit opět nedostatečnou imunitou matky z
některých důvodů výše uvedených.
Otázkou zůstává, kde kočky pí Zachrdlové přišly do styku s panleukopenií a
z jakého důvodu se pí Zachrdlová domnívá, že virus byl předán kočkou Achlin
jen na její Ofelii a ne na jinou kočku.
Hlavní otázkou je, proč onemocněla vakcinovaná kočka. Pak je důležitější zjistit
příčinu nedostatečné imunitní odpovědi, než vydedukovat zdroj infekce, když ten
může být kdekoliv.
Pro zabránění šíření nákazy zavedla pí Zachrdlová v součinnosti s HPCH pro I.
kategorii karanténu svého chovu. Komise pro zdraví a pohodu tímto žádá CHK o
zaslání podrobného karanténního plánu včetně seznamu všech koček žijících
v CHS Hokami. Ústně o toto byla již požádána předsedkyně CHK.

Komise pro zdraví a pohodu koček ČSCH-SCHK apeluje na chovatele, aby
nepodceňovali vakcinace svých koček a na organizátory výstav, aby
důsledně dodržovali stanovené veterinární podmínky.

Za Komisi pro zdraví a pohodu koček ČSCH-SCHK
MVDr. Květoslava Mahelková, předsedkyně
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