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   )EHRLICHIOSISקדחת קרציות (                            
  

) הינה EHRLICHIA CANISתוך תאי קטלני בשם ארליכיה קניס (טפיל קדחת הקרציות הנגרמת ע"י 
  תקופות חמות בהן מתרבה פעילות הקרציות. –מחלה נפוצה בכל העולם במיוחד בתקופת האביב והקיץ 

  
) המתרבה מאד במשך RHIPICEPHLUS SANGUINEUSהכלבים נדבקים ע" קרצית חומה (

, מטפסת על הכלב על מנת הטפיל חודשי הקיץ בדומה לכל פרוקי הרגליים. הקרצית נושאת בגופה את
  ישירות לגוף.הטפיל למצוץ את דמו, מיד עם מציצת הדם מוזרק לכלב 

  
יום) וסימנים קליניים עלולים להופיע אפילו  8-20תקופת הדגירה נעה בין שבועות לחודשים (בד"כ 

  חודשים לאחר ההדבקה.
  

בלוטות תלוי בשלב האבחון ובאיבר הפגוע. הסימנים העיקריים ביותר הינם: חום,  –סימני המחלה שונים 
, דיכאון, חוסר תאבון, ירידה במשקל, שעול, קשיי נשימה ימפה וטחול מוגדלים, אנמיה, אדישותל

  והליכה, דימומים מהאף והפה וסימנים עצביים.
  

  סימני המחלה מאופיינים במספר שלבים:
  

  קליני וכרוני-אקוטי, סב
  

בלוטות לימפה, בכבד ובטחול מתרבה בתאי הדם, ב הטפיל זהשבועות. בשלב  1-2השלב האקוטי נמשך 
  ומשם מגיע לאיברים נוספים בגוף.

חלק מהכלבים מתגברים בשלב זה על המחלה, אחרים נשארים נשאים למשך חודשים ואף מגיעים לשלב 
  של המחלה. הכרוני

ממשיך בגרימת הנזק והבעלים אינו חש הטפיל קדחת הקרציות. טפיל במצב זה ניכרת קטלנותו של 
  בקיומו ואינו פונה לטפול במחלה.

  
  אבחנת קדחת הקרציות מבוססת על סמך:

  
  לימפה קשרייניים כגון: חום גוף גבוה, חוסר תאבון, דימומים,רפואית, סימנים קל ההיסטורי  )1

  , לעתים דימומים בעיניים, צליעה, שלשולים דמיים ועוד.מוגדלים  
  
  ת דם.בדיקו  )2
  

   .יום 21טפול במחלה במידה ואובחנה בזמן ולא הגיעה לשלב הכרוני הינו טפול אנטיביוטי לתקופה של 
  ולאפשר לכלב להחלים.הטפיל להשמיד את  מטרת הטפול

  
    מניעה:

  
את לרכוש ניתן  .י תכשירי הדברה נגד קרציות לחיות, מניעת המחלה ע"הטפיל מכיוון שאין חיסון כנגד

  בנוסף הדברה סביבתית.. במרפאות וטרינריותהתכשירים 
  

                                                                          :(פרוגנוזה) סיכויי החלמה
שעות מתחילת הטפול ניכר שיפור. במצבים כרוניים  24-27תוך  לטפול רפואי במצבים אקוטייםהתגובה 

והמחלה  פחות טובההפרוגנוזה במצבים בהם ישנה פגיעה במוח העצם  הטפול ארוך יותר והשיפור איטי.
 מוות.                                                           לגרום לעלולה 

  
 אינה מדבקת בני אדם.          EHRLICHIOSIS CANIS  קדחת הקרציות 

                                                                                         



  

                                                                                                                     

  


