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Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Weterynarii Małych Zwierząt chcę zaprezentować 
Państwu opracowanie „Zalecenia do szczepienia 
psów i kotów”. 

PSLWMZ jako członek WSAVA może korzystać z praw 
autorskich do publikacji komisji naukowych tej 
asocjacji. To jedna z wielu korzyści naszego udzialu 
w międzynarodowej społeczności lekarsko-wetery-
naryjnej, z których coraz częściej korzystamy.

Uprzejmie dziekuję za życzliwość i pomoc przy pra-
cy nad polskim wydaniem, profesorowi Tadeuszowi 
Frymusowi oraz firmie Intervet/Schering Plough.

Kraków, październik 2009
Prezes PSLWMZ dr n.wet Jerzy Gawor 
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii  
Małych Zwierząt.

Historia Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy We- 
terynarii Małych Zwierząt rozpoczyna się w 1991 roku 
w Wiedniu. Tam podczas Kongresu WSAVA (Word 
Small Animal Veterinary Association) powstała 
idea utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego 
polskich lekarzy weterynarii zajmujących się lecze-
niem zwierząt towarzyszących. W dwa lata później 
dzięki zaangażowaniu grupy lekarzy z Profesorem 
Edwardem Komarem na czele, nasze Stowarzysze-
nie zostało zarejestrowane w sadzie i w Lublinie 
odbył się pierwszy Kongres PSLWMZ. Schedę po 
profesorze Komarze przejał dr Jacek Madany, po 
nim prof. Roman Lechowski a obecnie przewod-
niczy PSLWMZ dr Jerzy Gawor. Możemy z dumą 
stwierdzić, że w czasie 16 lat istnienia staliśmy się 
partnerami dla światowych organizacji związanych 
z medycyną weterynaryjną. PSLWMZ należy do 
grona Światowego Stowarzyszenia Lekarzy We-
terynarii Małych Zwierząt (WSAVA) i Federacji 
Europejskich Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii 
Zwierząt Towarzyszących (FECAVA). Stowarzysze-
nie współpracuje również z Krajową Izbą Leka-
rsko – Weterynaryjną oraz Krajową Komisją do 
Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Dzięki 
temu mamy wpływ na kształtowanie medycyny 

weterynaryjnej w kraju jak również na arenie 
międzynarodowej. Dzięki nieustającej aktywności 
lekarzy weterynarii, w ramach PSLWMZ działal- 
ność rozwinęło 10 sekcji specjalistycznych. Takie 
zaangażowanie lekarzy w zagadnienia lekarsko – 
weterynaryjne, a także w problematykę społeczną 
umożliwiło podjęcie i prowadzenie wielu projek-
tów. Efektem wspólnej pracy sekcji specjalistyc-
znych oraz Polskiego Związku Kynologicznego jest 
podjęty w tym roku projekt „Badania i Certyfikacji 
Wad Wrodzonych Zwierząt”. Również owocem te-
gorocznych działań jest powstający „Polski Rejestr 
Nowotworowy”, który ma na celu utworzenie bazy 
danych przypadków występowania chorób nowot-
worowych u zwierząt towarzyszących człowiekowi. 
Od kilku lat Stowarzyszenie czyni wiele wysiłków 
skierowanych do lekarzy weterynarii i opiekunów 
zwierząt, aby zwrócić uwagę na istotę profilak-
tyki zdrowotnej. Służą temu: projekt „Uśmiech 
Pupila” i współorganizowana z firmą Hill’s kampa-
nia „Zdrowie na Czterech Łapach”. Wychodząc 
naprzeciw problemowi pogryzień dzieci przez psy 
Stowarzyszenie wprowadziło do przedszkoli i ga-
binetów weterynaryjnych program edukacyjny 
dla dzieci i rodziców „Blue dog”. W trakcie orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie szkoleń i imprez 
lekarze weterynarii z Polski i z zagranicy wymieniają 
się doświadczeniami i dzielą aktualną wiedzą 
z różnych dziedzin weterynarii małych zwierząt. 
PSLWMZ stwarza taką możliwość również dla 
średniego personelu medycznego uwzględniając 
potrzeby tej grupy zawodowej przy organizacji 
szkoleń. Stowarzyszenie pracuje nad projektem 
programu szkoleń dla średniego personelu medy-
cznego pracującego w zakładach leczniczych dla 
zwierząt oraz akredytacją ośrodków gdzie będzie 
można takie szkolenia odbywać. Więcej aktual-
nuch informacji można odnależć na stronie www.
pslwmz.org.pl

Przekazujemy na Państwa ręce opracowanie 
„Zalecenia do szczepienia psów i kotów”. Pro-
jekt tego kompendium zawierający najnowszą 
wiedzę na temat programów szczepień u zwierząt 
towarzyszących powstał na zlecenie Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt-
WSAVA i został zrealizowany przy pomocy firmy  
Intervet Schering-Plough Animal Health. 

Polska wersja językowa jest trzecią po angielskiej 
i hiszpańskiej. W przyszłym roku planujemy wydać 
uaktualnienie zaleceń.

 
Życzymy przyjemnej lektury.
Zarząd PSLWMZ
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Zespół Do Spraw Szczepień (VGG – vaccina-
tion guidelines group) Światowego Stowarzysze-
nia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA) 
został utworzony w celu opracowania zaleceń 
dotyczących szczepień psów i kotów możliwych 
do zastosowania na całym świecie. Z uznaniem 
odnosimy się do niezmiernie cennych wniosków 
opublikowanych w niedawno powstałych w USA 
zaleceniach do szczepień psów i kotów. Zdajemy 
sobie jednak sprawę, że istnieją ogromne różnice 
w warunkach utrzymania małych zwierząt w róż-
nych częściach świata, wynikające często z uwa-
runkowań ekonomicznych, a zalecenia do szcze-
pień opracowane dla krajów rozwiniętych mogą 
nie być odpowiednie dla krajów rozwijających 
się. Pomimo to z całą odpowiedzialnością zale-
camy, aby wszędzie gdzie jest to tylko możliwe, 
szczepić WSZYSTKIE psy i koty. Działanie takie nie 
tylko chroni jednostki, ale zapewnia również opty-
malną odporność całej populacji, co zmniejsza 
ryzyko wybuchu epidemii. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia opra-
cowaliśmy listę szczepień zasadniczych (core vac-
cines), którym powinny zostać poddane WSZYSTKIE 
psy i koty, niezależnie od okoliczności. W przypadku 
psów są to szczepienia chroniące przed zakaże-
niem wirusem nosówki (CDV), adenowirusem psów 
(CAV) i parwowirusem psów (CPV). W przypadku 
kotów do grupy zasadniczych należą szczepienia 
przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV), 
kaliciwirusowi kotów (FCV) i herpeswirusowi kotów 
(FCV). W rejonach endemicznego występowania 
wirusa wścieklizny również szczepienie przeciw tej 
chorobie należy zaliczyć do grupy zasadniczych za-
równo u psów jak i kotów, nawet jeżeli prawo nie 
nakłada takiego obowiązku.

Podkreślamy, że przeciwciała uzyskane od mat-
ki znacznie obniżają skuteczność szczepień zasad-
niczych u psów i kotów w pierwszych tygodniach 
życia. Ponieważ poziom tych przeciwciał różni się 
znacznie pomiędzy miotami, zaleca się podawa-
nie szczeniętom i kociętom trzech dawek szcze-
pionki, tak aby otrzymały one ostatnią w wieku  
16 tygodni lub później. W przypadku gdy z powo-
dów ekonomicznych lub innych szczenięta i kocię-
ta szczepione mogą być tylko jeden raz, powinno 
mieć to miejsce właśnie w wieku co najmniej  
16 tygodni. 

Wskazane jest stosowanie „szybkich” testów 
pozwalających wykryć serokonwersję (pojawienie 
się swoistych przeciwciał) po szczepieniu. 

Należy unikać niepotrzebnego szczepienia. 
Szczepienia zasadnicze należy powtórzyć po dwu-
nastu miesiącach od pierwszej dawki, a następnie 
nie częściej niż co trzy lata.  

Wskazaliśmy również szczepienia dodatko-
we (non-core vaccines), konieczne jedynie u tych 
zwierząt, które ze względu na warunki geograficzne, 
miejsce bytowania lub sposób życia zagrożone są 
danym zakażeniem. Wreszcie niektóre szczepienia 
zakwalifikowaliśmy jako niezalecane (not recom-
mended) (ze względu na niewystarczające pod-
stawy naukowe uzasadniające ich stosowanie). Nie 
zajęliśmy natomiast stanowiska w sprawie wielu 
produktów o zasięgu lokalnym.    

Gorąco popieramy ideę corocznych wizyt kon-
trolnych, których punkt ciężkości (a także oczekiwa-
nia właścicieli) powinien przesunąć się z doszcze-
piania na ocenę ogólnego stanu zdrowia. Wizyty 
takie mogą oczywiście obejmować także wybrane 
szczepienia dodatkowe, które z reguły muszą być 
powtarzane co roku.   

Przeanalizowaliśmy również zagadnienia zwią-
zane z wykonywaniem szczepień w schroniskach, 
biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania, 
również finansowe, związane z ich funkcjono-
waniem. Plan minimum odnośnie do szczepień  
w schroniskach jest prosty: wszystkie psy i koty po-
winny otrzymać jedynie szczepienia zasadnicze, 
przed lub w momencie wprowadzania ich do schro-
niska. Jeżeli warunki finansowe na to pozwalają 
należy powtarzać szczepienia zasadnicze zgodnie  
z ogólnym schematem. 

Uznajemy ogromną wagę systemów zgłasza-
nia działań niepożądanych szczepień, rozumie-
jąc jednocześnie, że ich stopień rozwoju jest różny  
w poszczególnych krajach. Jeżeli to tylko możliwe 
lekarze weterynarii powinni zgłaszać zauważone re-
akcje niepożądane producentowi lub instytucji za 
to odpowiedzialnej, gdyż pozwala to na stałe udo-
skonalanie szczepionek i zwiększa bezpieczeństwo 
ich stosowania. 

Omówione wcześniej podstawowe zasady moż-
na streścić w jednym zdaniu:
Naszym celem powinno być szczepienie każde-
go zwierzęcia, za to z mniejszą częstotliwością.

SŁOWO WSTĘPNE
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Wielu lekarzy swoją wiedzę na temat szczepień 
opiera w dużej mierze na danych przekazywanych 
im przez producentów szczepionek, a sposób 
użycia preparatu – na dołączonej do niego ulotce. 
Jest to jak najbardziej słuszne, gdyż wytwórcy znają 
najlepiej swój produkt. Firmy starają się zapewne 
zawsze, by była to informacja obiektywna i jak 
najbardziej aktualna. Z tym ostatnim jest jednak 
pewien kłopot. Otóż ulotka, będąca wyciągiem 
najważniejszych informacji z tzw. charakterystyki 
produktu leczniczego weterynaryjnego (ang. 
summary of product characteristics – SPC), jest 
częścią dokumentacji przedkładanej odpowiedni-
emu urzędowi rejestrującemu lek. Dokumentacja 
ta musi zaś wynikać z licznych badań laborato-
ryjnych oraz na zwierzętach (także terenowych) 
nakazanych przepisami prawa (dyrektywy Komisji 
Europejskiej, Farmakopea Europejska, wiele in-
nych przepisów europejskich lub krajowych), tak 
by rejestrowany produkt spełniał wszystkie wymogi 
jakości, nieszkodliwości i skuteczności. Wykonanie 
tych badań oczywiście trwa, i to często dość 
długo. Także weryfikacja tej dokumentacji przez 
urząd rejestrujący zajmuje trochę czasu. Wreszcie 
względy techniczne i logistyczne związane z im-
portem oraz rozprowadzeniem preparatu po hur-
towniach sprawiają, że po dopuszczeniu preparatu 
na rynek upłynąć może jeszcze jakiś czas, zanim 
pojawi się on w lecznicach. Tymczasem postęp 
wiedzy jest tak szybki, że zdarza się czasem, iż 
gdy szczepionka trafia do rąk lekarza, pewne el-
ementy ulotki mogą być już nieaktualne, bądź 
staną się niedługo. Jednak firmy nie mogą na to 
szybko zareagować, gdyż każda zmiana ulotki wy-
maga także powyższych procedur rejestracyjnych, 
a więc nierzadko i badań naukowych. To znowu 
trwa, także oczywiście kosztuje, a ponadto i z in-
nych względów może nie leżeć w interesie pro-
ducenta szczepionki (np. zmiana harmonogramu 
szczepień na rzadsze). Wreszcie, jak wspomniano, 
szczepionki są tworzone i kontrolowane na pod-
stawie przepisów prawa. Jego zmiany także są 
bardzo czasochłonne i niejednokrotnie również 
nie nadążają za postępem nauki. 

Z powyższych względów mamy więc czasem do 
czynienia z mniejszym lub większym rozdźwiękiem 
pomiędzy zawartymi w ulotce wymogami produ-
centa odnośnie do stosowania szczepionki, a na-
jnowszymi zdobyczami nauki. 

Co zatem ma począć lekarz, gdy nowe odkrycia 
mówią co innego, niż ulotka? Czy może zastosować 
szczepionkę niezgodnie z wymogami producenta? 
Otóż może. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje,  
w których jakaś szczepionka jest używana w ramach 
całościowego programu szczepień z użyciem wielu 
preparatów (czasem różnych producentów), czego 
przecież ulotki nie przewidują. Życie jest bogatsze 
niż wszelkie, nawet najbardziej szczegółowe ulotki 
i praktyka zawsze zaskakuje nietypowymi sytuac-
jami. Dobrym przykładem szczególnej sytuacji jest 
schronisko dla zwierząt, gdzie stres bezdomności, 
stłoczenia, a także ciągła rotacja osobników 
powodują tak duże ryzyko chorób zakaźnych i para-
zytoz, że zwykle lekarz – przy ograniczeniach finan-
sowych – musi z konieczności wypracować „swój” 
harmonogram szczepień dla danego środowiska. 

Zatem choć lekarz powinien się oczywiście 
przy szczepieniach kierować wymogami produ-
centa, to z drugiej strony zawsze powinien stosować 
szczepionkę jak najefektywniej. A to oznacza, że 
wykorzystując najnowsze zdobycze nauki powinien 
dążyć do uzyskania jak najlepszej odporności przy 
jak najmniejszym ryzyku zdrowotnym dla pacjenta 
oraz przy jak najmniejszych kosztach finansowych, 
nawet jeśli nie pokrywa się to ściśle z wymogami pro-
ducenta. Bardzo ważne jednak jest – dla pacjentów 
oraz ze względu na odpowiedzialność zawodową 
lekarza – by nic złego z takiego odstępstwa nie 
wynikło. I właśnie tu bardzo pomocne dla leka-
rza są zalecenia ekspertów, czyli niezobowiązujące 
wskazówki, które mają pomóc lekarzowi jak na-
jefektywniej wykorzystać szczepionki. Uzupełniając 
informację producenta dołączoną do szczepionki, 
stają się pomostem między oficjalnymi wymogami, 
a najnowszymi zdobyczami nauki. 

Czym zajmują się te grupy ekspertów wakcyn-
ologów? Najogólniej mówiąc – opracowywaniem 
(i stałym uaktualnianiem) zaleceń do szczepień 
zgodnie z najnowszą wiedzą. Zatem przy szc-
zepieniu kociąt i szczeniąt doradzają lekarzowi  
w podjęciu najlepszej decyzji w sytuacjach nieprze-
widzianych w ulotce szczepionki. Analizują skutki 
łączenia szczepionek różnych firm (jednocześnie 
lub w kolejnych szczepieniach), na temat czego 
ulotki z reguły milczą. Ponadto często proponują 
całościowe programy szczepień, które nie są 
uzależnione od konkretnego produktu. Wreszcie 
doradzają jak szczepić w szczególnych sytuacjach 

Tadeusz Frymus
Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych i Epidemiologii
Katedra Nauk Klinicznych 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Komentarz do zaleceń ekspertów Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 
odnośnie do szczepień psów i kotów
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(np. zwierzęta z immunosupresją lub przewlekłymi 
chorobami, zwierzęta w hodowlach, w schroniskach 
itp.). W ostatnich latach większość grup ekspertów 
propaguje tendencję do wydłużania przerw między 
szczepieniami dorosłych psów i kotów. Wreszcie 
grupy te formułują opinie co do celowości szczepi-
enia przeciw danej chorobie przypominając ryzyko 
związane z niepotrzebnymi immunizacjami. 

Jedną z takich grup jest powołany przez Świa- 
towe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 
Zwierząt (WSAVA) trzyosobowy Zespół Do Spraw 
Szczepień. Jego przewodniczącym jest emerytow-
any już dziś wybitny wirusolog, immunolog i wak-
cynolog z Utrechtu (Holandia), prof. Marian Hor-
zinek, a członkami – równie wybitne autorytety 
w tej dziedzinie. Warto zwrócić uwagę na prof. 
Schultz’a, który od dziesiątków lat zajmuje się 
chorobami zakaźnymi małych zwierząt, szczególnie 
odpornością, nie tylko od strony teoretycznej, ale 
wykonał wiele eksperymentów na psach i kotach, 
co pochłonęło ponad 10 milionów dolarów. Bardzo 
dobrze się stało, że zalecenia te trafiają po polsku 
do naszych lekarzy.

Podobne grupy ekspertów mają np. Amery- 
kańskie Stowarzyszenie Lekarzy Kotów (AAFP – 
American Association of Feline Practitioners), Nie-
mieckie Stowarzyszenie Praktyków Weterynaryjnych 
i wiele innych krajowych bądź regionalnych zrzeszeń 
lekarzy (np. Europejski Komitet Doradczy do Spraw 
Chorób Kotów – European Advisory Board on Cat 
Diseases – ABCD). Gdyby ktoś zadał sobie trud 
porównania zaleceń grup poważnych ekspertów, 
odkryje, że zgodnie zalecają one dwie zasadnicze 
zmiany w immunoprofilaktyce: 

– ograniczenie nadmiernie częstych szczepień 
dorosłych psów i kotów, czyli zerwanie z tradycją 
corocznego ich doszczepiania;

– podział szczepień na 3 grupy z punktu widze-
nia celowości ich stosowania, a mianowicie:
1. szczepienia tzw. zasadnicze (ang. core vaccin- 

ation), które powinny być wykonywane u każde- 
go zwierzęcia danego gatunku

2. szczepienia tzw. dodatkowe (ang. noncore vac-
cination) - wskazane tylko, gdy lekarz dostrzega 
u jakiegoś osobnika większe ryzyko zachorowania 
na daną chorobę (np. ze względu na tryb życia 
zwierzęcia, stan zdrowia lub inne czynniki)

3. szczepienia, dla których trudno podać jakiekol-
wiek wskazania

Poza powyższą zgodnością zalecenia różnych 
grup czasem różnią się mniej lub bardziej 
w pewnych mniej istotnych kwestiach. Skąd się 
biorą te różnice? W naukach klinicznych  rzadko 
jest jeden powszechnie obwiązujący pogląd, a już 
zwłaszcza w ocenie ryzyka. Poszczególni eksperci 
mają przecież swoje osobiste doświadczenia, 

niekoniecznie zgodne z obserwacjami innych. 
Różnice regionalne – różne choroby, rozmaite szc-
zepionki, różnice ekonomiczne też mają niemałe 
znaczenie. Wreszcie zalecenia każdej z grup 
są dziełem zbiorowym i wypracowywane są na 
zasadzie kompromisu, a więc nie muszą w pełni 
odpowiadać poglądom osobistym wszystkich 
członków zespołu. Przykładem takiego różnego 
podejścia do ryzyka jest zalecana przez ekspertów 
WSAVA kwestia kończenia serii szczepień zasad-
niczych szczenięcia lub kocięcia w wieku „16 ty-
godni lub później”, podczas gdy niektóre inne 
grupy ekspertów zalecają kończyć ją w wieku 
12 tygodni (lub nawet wcześniej, choć słusznie 
budzi to obawy). Sprawa te dobitnie pokazuje, 
że nie wszystko da się w naukach medycznych 
sprecyzować co do dnia – chodzi tu o znalezie-
nie takiego wieku zakończenia szczepień, przy 
którym prawdopodobieństwo uodpornienia jak 
największego odsetka zwierząt będzie najwyższe,  
a ryzyko niepożądanych działań szczepień i koszty 
– jak najmniejsze. 

Podobnie być może ktoś się zdziwi, że szczepie-
nie przeciw białaczce kotów nie jest w zaleceniach 
ekspertów WSAVA określone jako zasadnicze. Wyni-
ka to z faktu, iż koty nie wychodzące z domu nie 
są narażone na zakażenie i nie trzeba ich szczepić 
(co nie dotyczy panleukopenii!). Należy jednak 
pamiętać, że każdy kot wychodzący na dwór pow-
inien być szczepiony przeciw białaczce i to jako ko-
ciak, gdyż wtedy jest najwrażliwszy na zakażenie. 
To samo powinno w Polsce dotyczyć szczepienia 
przeciw wściekliźnie kotów wychodzących na dwór, 
również w miastach, jako że lisy podchodzą często 
nie tylko na ich obrzeża. Wprawdzie sytuacja epide-
miologiczna wścieklizny w Polsce jest obecnie bez 
porównania lepsza niż jeszcze np. 10 lat temu, ale 
zagrożenie nadal istnieje.

Warto zwrócić uwagę na podkreślane w za-
leceniach ekspertów WSAVA negatywne aspekty  
szczepień przeciw leptospirozie psów – krótkotrwałą 
odporność (i to raczej tylko na dany serotyp), nato-
miast silną (i długotrwałą!) alergizację. Istotnie, 
podejrzewa się, że za większość reakcji alergicznych 
po szczepieniu produktami wieloskładnikowymi 
odpowiadają właśnie komponenty leptospirozowe.

Lekarzom borykającym się ze  zwalczaniem chorób 
zakaźnych w schroniskach z pewnością przydadzą 
się wytyczne postępowania w takich szczególnych 
obiektach, gdzie właściwie żaden program szczepień 
nie daje zadowalających efektów, a najwięcej można 
by osiągnąć rzeczą tam najtrudniejszą – zmianą war-
unków bytowania zwierząt. Sugestia, by razie wybu-
chu nosówki szczepić szczenięta w schronisku nawet 
od 2-3 tygodnia życia wygląda raczej na desperację 
niż na program szczepień, ale, jeśli nie można inaczej 
opanować sytuacji, trzeba próbować wszystkiego.
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Jednym z największych sukcesów współczesnej 
weterynarii jest ograniczenie występowania chorób 
zakaźnych poprzez rozwój i wprowadzenie progra-
mów szczepień. Sukces ten pociągnął za sobą 
szybki spadek chorobowości jeśli chodzi o główne 
choroby zakaźne psów (powodowane przez wirusa 
nosówki[CDV], adenowirusa psów [CAV] i parwowi-
rusa psów [CPV]) w wyniku wprowadzenia skutecz-
nych szczepionek zawierających żywe, atenuowane 
wirusy. Podobne skutki spowodowały szczepienia 
kotów, które obniżyły śmiertelność związaną z zaka-
żeniami parwowirusem kocim (FPV; panleukopenia 
kotów) oraz zachorowalność na kaliciwirozę (FCV)  
i herpeswirozę (FHV). Sukcesy te nie mogą być jed-
nak podstawą do popadania w samozadowolenie. 
W rzeczywistości kwestie związane ze zwalczaniem 
chorób zakaźnych są nadal jednym z głównych 
problemów weterynaryjnych. Odpowiedzią na 
pojawiające się nowe wyzwania było powołanie  
w 2006 roku Zespołu Do Spraw Szczepień (VGG) 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii 
Małych Zwierząt (WSAVA) w celu zbadania wszyst-
kich kwestii związanych ze szczepieniami małych 

zwierząt. Zespół spotkał się trzykrotnie podczas for-
malnych posiedzeń, ale jej członkowie pozostawali 
w stałym kontakcie elektronicznym, a dokument 
ten jest efektem ich wspólnej pracy. Przedstawione 
wytyczne są stworzone w oparciu o zasady opraco-
wane przez Grupę Zadaniową Do Spraw Szczepień 
Psów, Amerykańskiego Zrzeszenia Szpitali dla Zwie-
rząt (AAHA) oraz Zespołu Doradczego Do Spraw 
Szczepień Kotów, Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Kotów (AAFP). Przedstawione zalecenia, 
oparte na uzgodnieniach pomiędzy ekspertami, 
odzwierciedlają ich różne opinie, doświadczenia 
oraz wyniki badań naukowych, zarówno tych ofi-
cjalnych jak i niepublikowanych. Przedstawione 
zalecenia przeznaczone są do zastosowania w po-
wszechnej praktyce lekarsko-weterynaryjnej oraz  
w schroniskach dla zwierząt; nie aspirują one do 
wyznaczania standardów opieki lekarskiej lub regu-
lacji prawnych. Sporządzone zostały dla profesjona-
listów w celach edukacyjnych i informacyjnych aby 
wskazać zasady racjonalnego stosowania szczepio-
nek u pojedynczych zwierząt oraz w populacjach 
psów lub kotów.

WPROWADZENIE

AKTUALNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ MAŁYCH ZWIERZĄT

Skoro szczepienia okazały się tak skuteczne, to 
po co ciągle na nowo rozpatrywać kwestie z nimi 
związane? Nie ma wątpliwości, że w krajach rozwi-
niętych główne choroby zakaźne psów i kotów wy-
stępują niezwykle rzadko. Pomimo to istnieją ciągle 
nisze geograficzne, w których zarazki się utrzymu-
ją, sporadycznie wywołując epidemie, a sytuacja  
u zwierząt bezdomnych i w schroniskach daleko od-
biega od tej wśród psów i kotów mających właści-
cieli. Z drugiej strony w wielu krajach rozwijających 
się główne choroby zakaźne małych zwierząt wystę-
pują nadal bardzo często i odpowiadają za więk-
szość padnięć. Chociaż uzyskanie wiarygodnych 
danych jest bardzo trudne, szacuje się, że nawet  
w krajach rozwiniętych szczepionych jest tylko 30 do 
50% populacji małych zwierząt, a w krajach rozwi-
jających się odsetek ten jest oczywiście znacznie 
niższy. W medycynie weterynaryjnej małych zwie-
rząt stosunkowo powoli zadomawia się koncepcja 
„odporności populacji” (herd immunity), zgodnie 
z którą szczepienie pojedynczego osobnika służy 
nie tylko jego ochronie przed chorobą, ale obniża 
również odsetek zwierząt wrażliwych w danej po-
pulacji, zmniejszając w ten sposób chorobowość  
w tej okolicy.  

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest narastają-
ca świadomość, że powinniśmy zmniejszać „obcią-
żenie szczepieniami” psów i kotów w celu ograni-
czenia ryzyka działań niepożądanych szczepionek. 
Z tego powodu zalecenia nasze oparte zostały na 
racjonalnej analizie celowości różnych szczepień 
u małych zwierząt, której efektem jest propozycja 
podziału szczepień na zasadnicze (core vaccines) 
i dodatkowe (non-core vaccines). Na ile to było 
możliwe, klasyfikacja ta oparta została na dostęp-
nych dowodach naukowych i osobistych doświad-
czeniach,  jednak ogólnoświatowe badania nad 
występowaniem chorób dostarczyłyby bardziej 
racjonalnych podstaw do sformułowania ostatecz-
nych zaleceń. Równolegle z powyższym podziałem 
szczepień kładziony jest nacisk na stosowanie pro-
duktów zapewniających jak najdłuższą odporność, 
co pozwala na rzadsze szczepienia i przez to zwięk-
sza bezpieczeństwo ich stosowania. Obie te zmiany 
wymagają odejścia od dotychczasowego schema-
tu postępowania, w którym zarówno lekarz jak i wła-
ściciel byli „niewolnikami corocznych szczepień”.     

Przedstawione w tym dokumencie zasady 
szczepień odnoszą się do optymalnej sytuacji,  
w której istnieją sami oddani właściciele, chętni  
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i zdolni do przyprowadzania swoich podopiecznych 
na wszystkie wizyty wymagane programem szcze-
pień. Jesteśmy oczywiście świadomi, że istnieją 
mniej oddani właściciele oraz kraje, w których to 
kwestie ekonomiczne warunkują inny sposób postę-
powania ze zwierzętami. Jeśli zatem zwierzę może 
otrzymać szczepienie zasadnicze tylko raz w życiu, 
zaleca się jego wykonanie w czasie, kiedy odpo-
wiedź immunologiczna będzie najsilniejsza, czyli  
w wieku co najmniej 16 tygodni.

Odnieśliśmy się również do problemu szczepień 
w schroniskach. Zalecenia te zapewniają naszym 
zdaniem optymalną ochronę tym bardzo wrażli-
wym zwierzętom. Zdajemy sobie sprawę, że wiele 

schronisk boryka się z problemami finansowymi, 
które ograniczają możliwości szczepień. Program 
minimum obejmuje w tym przypadku jednokrot-
ne szczepienia zasadnicze przed lub w momencie 
wprowadzania zwierzęcia do schroniska. 

Niniejszy dokument stawia sobie za cel omó-
wienie powyższych zagadnień dotyczących szcze-
pień psów i kotów oraz zasugerowanie lekarzom 
perspektyw dochodzenia do bardziej racjonalnej 
immunoprofilaktyki  u tych gatunków zwierząt. Naj-
ważniejsze nasze przesłanie zawarte jest w następu-
jącym zdaniu:
Naszym celem powinno być szczepienie każdego 
zwierzęcia, za to z mniejszą częstotliwością

ZALECENIA DO SZCZEPIEŃ PSÓW – SZCZEPIENIE POJEDYNCZYCH OSOBNIKÓW

Podstawowy program szczepień
Wytyczne odnośnie do szczepień zasadniczych 

(zalecanych), dodatkowych (wskazanych tylko  
w określonych sytuacjach) i niezalecanych zamiesz-
czone są w tabeli 1. Uznaliśmy, że szczepienie zasad-
nicze to takie, które powinno być wykonane u wszyst-
kich szczeniąt na świecie, aby zapewnić ochronę 
przed chorobami zakaźnymi o znaczeniu globalnym. 
Uważamy, że zależnie od sytuacji epidemiologicz-
nej poszczególne kraje powinny rozważyć włączenie 
dalszych szczepień do grupy zasadniczych. Dobrym 
na to przykładem jest profilaktyka wścieklizny. W re-
jonach endemicznego występowania tej choroby 
wszystkie psy powinny być rutynowo szczepione ze 
względu na ochronę zdrowia zarówno zwierząt jak  
i ludzi. W niektórych krajach istnieje prawny obowią-
zek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie i są one 
również często wymagane przy międzynarodowym 
obrocie tymi zwierzętami. Szczepienia dodatkowe 
to takie, które są zarejestrowane dla psów, lecz na 
decyzję o ich wykonaniu u konkretnego zwierzęcia 
decydujący wpływ ma stopień narażenia na daną 
chorobę wynikający z miejsca bytowania i sposobu 
życia psa oraz analiza korzyści i ryzyka związanego 
z samym szczepieniem. Szczepienia niezalecane to 
takie, dla których jest mało naukowych dowodów 
uzasadniających ich stosowanie.

Szczepienie szczeniąt i doszczepienie po 12 mie-
siącach 

Większość szczeniąt jest chroniona przeciwcia-
łami matczynymi przez pierwsze tygodnie życia. 
Zwykle odporność bierna obniża się między 8 a 12 
tygodniem życia do poziomu, który nie przeszka-
dza rozwojowi czynnej odporności po szczepieniu. 
Szczenięta ze słabą odpornością bierną mogą stać 
się wrażliwe na zakażenie wcześniej (i tym samym 
zdolne do wytworzenia odporności poszczepiennej), 
podczas gdy u innych wysokie miana przeciwciał 

matczynych mogą uniemożliwić zadziałanie szcze-
pionki do wieku 12 tygodni lub nawet później. Nie 
ma więc jednego schematu szczepień szczeniąt, któ-
ry uwzględniałby wszystkie możliwe sytuacje. Zaleca-
my zatem wykonywać pierwsze szczepienie w wieku 
8 – 9 tygodni, drugie 3 – 4 tygodnie później, a trzecie 
pomiędzy 14 a 16 tygodniem życia. W przeciwień-
stwie do tego wielu producentów zaleca obecnie 
stosowanie u szczeniąt dwóch szczepień. Ponadto 
niektóre preparaty zarejestrowane są jako zapew-
niające odporność już w wieku 10 tygodni z zalece-
niem podania drugiej dawki właśnie w tym wieku. 
Uzasadnieniem takiego schematu szczepień ma być 
możliwość wczesnej socjalizacji szczeniąt. Uznajemy 
bezsporny fakt, że przynosi to ogromne korzyści dla 
rozwoju psychicznego zwierząt. W przypadku sto-
sowania tego schematu właściciel musi jednak za-
chować szczególną ostrożność ograniczając obszar 
przebywania szczenięcia do kontrolowanych terenów 
i pozwalając na kontakty jedynie ze zdrowymi i nale-
życie zaszczepionymi psami.

Z immunologicznego punktu widzenia kolej-
ne dawki szczepionki podawane szczeniętom  
w ciągu pierwszego roku życia nie powinny być tak-
towane jako dawki przypominające (booster) wy-
wołujące wtórną odpowiedź immunologiczną. Są 
one raczej próbą wywołania pierwotnej odpowiedzi 
immunologicznej przez podawanie żywego atenu-
owanego (osłabionego) wirusa (MLV – modified live 
virus) zwierzętom pozbawionym przeciwciał neutra-
lizujących. Wirus szczepionkowy musi się namnożyć 
w organizmach tych zwierząt, aby po odpowied-
niej obróbce przez komórki prezentujące antygeny 
móc ostatecznie wywołać odpowiedź swoistych 
klonów limfocytów B i T. W przypadku szczepionek 
z inaktywowanym (zabitym) zarazkiem przeciwciała 
matczyne mogą także zakłócać odpowiedź immu-
nologiczną poprzez wiązanie i „zamaskowanie” od-
powiednich antygenów.
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Wszystkie psy powinny otrzymać przypominają-
cą dawkę szczepionki 12 miesięcy po zakończeniu 
cyklu szczepień szczenięcia. Naszym nowym spoj-
rzeniem na schemat szczepień młodego psa jest 
koncepcja, iż podstawowe zabezpieczenie takie-
go zwierzęcia obejmuje cykl szczepień szczenięcia 
wraz z dawką przypominającą po roku. Ta ostat-
nia zapewni również odporność osobnikom, które  
z mogły nie zareagować właściwie na szczepienia  
w wieku szczenięcym. 

Szczepienie dorosłych psów
Psy które zareagowały właściwie na szczepienie 

zasadnicze żywym atenuowanym zarazkiem zacho-
wują trwałą odporność (pamięć immunologiczną) 
przez wiele lat bez doszczepiania. Zatem, po szcze-
pieniu 12 miesięcy od cyklu immunizacji szcze-
nięcia, kolejne dawki podawane są w odstępach 
trzech lat lub dłuższych, chyba że w grę wchodzą 
specjalne okoliczności. Należy podkreślić, że zasa-
da ta generalnie nie odnosi się ani do szczepień 
zasadniczych inaktywowanym zarazkiem ani do 
szczepień dodatkowych, w szczególności do prepa-
ratów zawierających antygeny bakteryjne. Dlatego 
szczepionki przeciwko zarazkom takim jak Leptospi-
ra, Bordetella lub Borrelia (choroba z Lyme) muszą 
być podawane częściej w celu zapewnienia zado-
walającej ochrony. 

Badania serologiczne w celu sprawdzenia odpor-
ności poszczepiennej psów

Oznaczanie miana przeciwciał jest przydatne  
w określaniu odporności przeciwko wirusowi nosówki 
(CDV), parwowirusowi psów typu 2 (CPV-2), adeno-

wirusowi psów typu 1 (CAV-1) oraz wirusowi wściekli-
zny. Największe korzyści przynoszą testy serologiczne 
w kierunku nosówki i parwowirozy, szczególnie do 
sprawdzenia odporności poszczepiennej u szczenię-
cia. W ostatnich latach wiele laboratoriów wystan-
daryzowało metodykę tych badań. Potwierdzenie 
wysokiego poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi 
wścieklizny jest wymogiem przemieszczania zwierząt 
towarzyszących pomiędzy niektórymi krajami. 

Badania odporności poszczepiennej wejdą do 
szerszej praktyki dopiero, gdy pojawią się na rynku 
szybkie i proste w wykonaniu, wiarygodne oraz nie-
drogie testy. Ich wynik ujemny oznacza, że zwierzę 
nie ma bądź ma za mało przeciwciał i wskazane 
jest doszczepienie. Niektóre takie psy są de facto 
odporne (wyniki fałszywie ujemne) i u nich doszcze-
pienie nie jest potrzebne. Podobnie jest u zwierząt 
z wynikiem dodatnim. Właśnie dlatego testy muszą 
dostarczać jednoznacznej odpowiedzi „tak” lub 
„nie”. W przypadku nosówki i parwowirozy każdy wy-
nik ujemny (niezależnie od rodzaju testu) oznacza, 
że zwierzę ma za mało przeciwciał, czyli jest wrażliwe 
na zakażenie.

Po ukończeniu cyklu szczepień szczenięcia  
w wieku 14-16 tygodni badanie serologiczne powinno 
dać wynik dodatni, o ile krew pobrano co najmniej 
2 tygodnie od ostatniej dawki. W przypadku wyni-
ku ujemnego należy zwierzę doszczepić i ponownie 
zbadać. Jeżeli nadal otrzymamy wynik ujemny, zwie-
rzę jest najprawdopodobniej niezdolne do rozwinię-
cia odporności poszczepiennej (non-responder).

Badanie poziomu przeciwciał jest obecnie jedy-
nym dostępnym sposobem potwierdzenia, że układ 
immunologiczny szczenięcia zetknął się z antygenem. 

Ryc. 1. Wykres przedstawiający schemat badań serologicznych szczeniąt. CMI - odporność typu komórkowego

Pierwszy cykl szczepień zasadniczych zakończony w wieku 14 – 16 tygodni
2 tygodnie po ostatnim szczepieniu zbadać miano przeciwciał przeciw nosówce i parwowirozie 

Wynik dodatni

Dawka przypominająca 
po roku, a następne nie 

częściej niż co 3 lata

Wynik ujemny

Powtórzyć szczepienie  
(można użyć innego produktu)
Ponownie zbadać serologicznie

Wynik dodatni Wynik ujemny

Szczenię może być niezdolne 
do odpowiedzi humoralnej

Może rozwinąć CMI, która 
zapewni częściową ochronę

Najprawdopodobniej 
nie będzie chronione
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Istnieje wiele przyczyn dla których szczepionki 
mogą nie zapewnić odpowiedniej ochrony:

(1) Przeciwciała matczyne zneutralizowały anty-
geny szczepionkowe
Jest to najczęstsza przyczyna niepowodzeń.  

Jeżeli jednak wykona się szczepienie w wieku 12 ty-
godni lub później poziom przeciwciał matczynych 
jest już na tyle niski, że zdecydowana większość 
(>98%) szczepień kończy się sukcesem.

(2) Szczepionka wykazuje słabą immunogen-
ność
Słaba immunogenność może wynikać z wie-

lu czynników poczynając od etapu wytwarzania 
szczepionki, a kończąc na jej podaniu zwierzęciu. 
Na przykład błędy w sposobie atenuacji wirusa 
(duża liczba pasaży) lub w procesie wytwarzania 
określonej partii produktu mogą osłabić skutecz-
ność szczepionki. Również nieprawidłowe przecho-
wywanie i transport szczepionki (przerwany łańcuch 
chłodniczy) lub błędy w jej podawaniu (stosowanie 
środków odkażających) mogą prowadzić do inakty-
wacji atenuowanego wirusa. 

(3) Zwierzę jest niezdolne do rozwinięcia odpor-
ności poszczepiennej (jego układ odporno-
ściowy nie rozpoznaje antygenów szczepion-
kowych)
Jeżeli zwierzę nie wytwarza odpowiedniej ilości 

przeciwciał w odpowiedzi na wielokrotnie powtarza-
ne szczepienia, powinno zostać uznane za niezdolne 
do rozwinięcia odporności poszczepiennej. Ponieważ 
cecha ta jest u innych gatunków zwierząt uwarun-
kowana genetycznie, również określone rasy psów 
podejrzewa się o nosicielstwo takich genów. Uznaje 
się (choć nie zostało to udowodnione), że bardzo 
wysoka wrażliwość rottweilerów i dobermanów na 
parwowirozę (niezależnie od wcześniejszych szcze-
pień), którą zaobserwowano w latach 80-tych XX 
wieku wynikała z częstego występowania u tych ras 
osobników niezdolnych do generowania odporności 
poszczepiennej. Obecnie w USA nie obserwuje się 
już tego zjawiska, prawdopodobnie dlatego, że no-
siciele wadliwych genów zostali wyeliminowani przez 
parwowirozę. Nie odnosi się to jednak najpewniej do 
innych krajów. Na przykład w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii rottweilery niezdolne do rozwinięcia odpor-
ności poszczepiennej spotykane są nadal. 

Badania serologiczne w celu określenia czasu 
utrzymywania się odporności poszczepiennej

U większości psów swoiste przeciwciała będą 
obecne w surowicy przez wiele lat po szczepieniu 
zasadniczym. Z immunologicznego punktu widze-
nia obecność przeciwciał jest wynikiem istnienia 
szczególnej populacji długo żyjących komórek pla-
zmatycznych (efektorowych limfocytów B pamięci 
immunologicznej). Wytworzenie pamięci immuno-
logicznej jest głównym celem szczepienia. W przy-
padku szczepień zasadniczych istnieje bardzo wy-
raźna korelacja pomiędzy obecnością przeciwciał  
a stopniem ochrony i taka odporność utrzymuje się 
bardzo długo. Podobnego zjawiska nie obserwu-
je się w przypadku wielu szczepień dodatkowych, 
więc wymagają one częstszego podawania dawek 
przypominających.

Badania serologiczne można wykorzystać do 
określania czasu trwania odporności po szczepie-
niach zasadniczych. Wiadomo, że przeciwciała 
ochronne przeciwko wirusom nosówki, parwowiro-
zy, choroby Rubartha i adenowirusowi psów typu 
2 (CAV-2) utrzymują się przez co najmniej 3 lata  
i wiele badań klinicznych to potwierdza. Dlatego 
jeżeli nie wykryje się swoistych przeciwciał (nie-
zależnie od rodzaju użytego testu) pies powinien 
zostać zaszczepiony ponownie, chyba że istnieją 
medyczne przeciwwskazania. W przypadku pozo-
stałych szczepień testy serologiczne mają ograni-
czoną wartość ze względu na krótki okres utrzymy-
wania się przeciwciał w surowicy (np. szczepionki 
przeciwko leptospirozie) lub brak zależności po-
między mianem przeciwciał a niewrażliwością 
na zakażenie (np. szczepionki przeciwko wirusowi 
parainfluenzy). Istotnymi czynnikami związanymi 
z badaniami serologicznymi jest ich koszt oraz czas 
oczekiwania na wyniki.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie dostęp do 
testów serologicznych jest ograniczony i są one sto-
sunkowo drogie. Pomimo to zgodnie z zasadami 
medycyny weterynaryjnej opartej na dowodach na-
ukowych (EBVM – evidence-based veterinary medi-
cine) badanie stanu immunologicznego (zarówno 
szczeniąt jak i osobników dorosłych) jest korzystniej-
sze niż podawanie dawek przypominających w myśl 
twierdzenia, że „tak jest bezpieczniej i taniej”. Aby 
umożliwić lekarzom właściwe postępowanie, trwają 
obecnie prace nad opracowaniem szybszych i tań-
szych testów serologicznych.  
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Podstawowy program szczepień
Zalecenia odnośnie do szczepień zasadniczych 

(zalecanych), dodatkowych (wskazanych tylko  
w określonych sytuacjach)i niezalecanych wymie-
nione są w tabeli 3. Szczególnym przykładem szcze-
pienia, które można zaliczyć do zasadniczych tylko 
w niektórych krajach jest immunoprofilaktyka wście-
klizny. W rejonach gdzie wścieklizna występuje en-
demicznie wszystkie koty powinny podlegać rutyno-
wym szczepieniom ze względu na ochronę zdrowia 
zarówno zwierząt jak i ludzi. W niektórych krajach 
istnieje prawny nakaz szczepienia kotów przeciw-
ko wściekliźnie. Odnosi się on również zwykle do 
przemieszczania zwierząt pomiędzy krajami. Należy 
podkreślić, że zaliczane do zasadniczych szczepie-
nia przeciwko kaliciwirusowi (FCV) i herpeswirusowi 
kotów (FHV) nie są tak skuteczne jak przeciw pan-
leukopenii (FPV). Dlatego nie należy oczekiwać, że 
szczepienia zasadnicze u kotów dadzą tak samo 
silną i długotrwałą ochronę, jak to ma miejsce  
w przypadku psów. 

Chociaż szczepionki przeciwko kaliciwirusowi 
kotów opracowano tak, aby zapewniały krzyżową 
odporność przeciw ciężkim zachorowaniom, istnie-
nie wielu szczepów tego zarazka sprawia, że nawet  
u zaszczepionego zwierzęcia może dojść do zaka-
żenia i łagodnie przebiegającej choroby. W przy-
padku herpeswirusa kotów należy pamiętać, że 
żadna ze szczepionek nie chroni przed infekcją zja-
dliwym wirusem, którego konsekwencją jest zakaże-
nie latentne mogące ulegać reaktywacji w wyniku 
zadziałania silnego stresora. Wtedy u kota szczepio-
nego mogą pojawić się objawy kliniczne lub może 
on wydalać zarazek i zarazić inne zwierzęta. 

Szczepienie kociąt i doszczepienie po 12 miesiącach 
Podobnie jak to ma miejsce u szczeniąt, więk-

szość kociąt jest przez pierwsze tygodnie życia chro-
niona przeciwciałami uzyskanymi od matki. Jednak-
że bez badań serologicznych nie można określić ani 
stopnia ochrony ani czasu, w którym kocięta stają 
się wrażliwe na zakażenie i zdolne do rozwinięcia 
odporności poszczepiennej. Wynika to z różnic  
w poziomie przeciwciał matczynych pomiędzy mio-
tami. Zwykle odporność bierna obniża się pomiędzy 
8 a 12 tygodniem życia do poziomu, który umożli-
wia zadziałanie szczepienia. W związku z tym zaleca 
się zwykle podanie pierwszej dawki w wieku 8 – 9 
tygodni, a drugiej 3 – 4 tygodnie później. Wiele do-
stępnych na rynku szczepionek przeznaczonych jest 
do podawania według takiego właśnie schematu. 

Z drugiej strony jednak, kocięta ze słabą odporno-
ścią bierną mogą stać się wrażliwe na zakażenie 
(i tym samym zdolne do wytworzenia odporności 
poszczepiennej) wcześniej, podczas gdy u innych 
wysokie miana przeciwciał matczynych mogą 
uniemożliwić zadziałanie szczepionki do wieku 12 
tygodni lub nawet dłużej. W związku z tym przyłą-
czamy się do zaleceń opracowanych niedawno 
przez Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Kotów, 
aby ostatnią dawkę szczepionki podawać kociętom  
w wieku co najmniej 16 tygodni.

Wszystkie kocięta powinny zostać objęte szcze-
pieniami zasadniczymi przynajmniej trzykrotnie 
 – pierwszy raz w wieku 8 – 9 tygodni, drugi 3 – 4 ty- 
godnie później, a trzeci raz w wieku co najmniej 
16 tygodni. Koty które zareagują na żywe, atenu-
owane szczepionki będą odporne przez wiele lat 
bez konieczności stosowania dawek przypomi- 
nających.      

Szczepienie dorosłych kotów
Wszystkie zwierzęta powinny otrzymać przypomi-

nającą dawkę szczepionki 12 miesięcy po ukończe-
niu cyklu szczepień kocięcia (zapewni to odporność 
tym osobnikom, które nie zareagowały właściwie na 
tamte szczepienia). Kolejne dawki podawane są  
w odstępach co najmniej 3 letnich, chyba że w grę 
wchodzą specjalne okoliczności. U dorosłych kotów 
o nieznanej historii immunoprofilaktyki powinno się 
wykonać raz szczepienie zasadnicze żywymi atenu-
owanymi zarazkami i powtórzyć je po roku. 

Koty które zareagowały właściwie na szczepienie 
zasadnicze żywymi atenuowanymi zarazkami mają 
trwałą odporność (pamięć immunologiczną) przez 
wiele lat, pomimo braku szczepień przypominają-
cych. Należy podkreślić, że zasada ta nie odnosi 
się ani do szczepień zasadniczych inaktywowanymi 
zarazkami ani do szczepień dodatkowych, w szcze-
gólności do zawierających antygeny bakteryjne. 
Dlatego aby uzyskać optymalną ochronę przeciwko 
zarazkom takim jak Chlamydophila lub Bordetella, 
szczepionki muszą być podawane częściej.

Badania serologiczne
Dostępność badań odporności poszczepiennej 

kotów jest obecnie bardzo ograniczona, a testy do 
wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi panleu-
kopenii są ciągle w fazie opracowywania. Gdy staną 
się powszechnie dostępne, ich stosowanie będzie 
zalecane w ten sam sposób, jak to wcześniej opisa-
no w odniesieniu do psów. 

ZALECENIA DO SZCZEPIEŃ KOTÓW – SZCZEPIENIE POJEDYNCZYCH OSOBNIKÓW



12

Schronisko dla zwierząt jest obiektem, w którym 
oczekują one na pomoc, adopcję lub odbiór przez 
właścicieli. Znajdująca się tam populacja charakte-
ryzuje się zwykle różnym pochodzeniem osobników, 
brakiem informacji na temat historii szczepień, du-
żym napływem nowych zwierząt, a w konsekwencji 
wysokim ryzykiem chorób zakaźnych. Termin „schro-
nisko” oznaczać może róże obiekty od miejsc o sta-
łej grupie zamieszkujących je zwierząt do obiektów 
o ogromnej rotacji przyjmujących setki nowych 
zwierząt dziennie. Tak jak nie istnieje jeden uni-
wersalny schemat szczepień pasujący dla każdego 
zwierzęcia, tak i nie ma oczywiście jednej strategii 
immunoprofilaktyki dla wszystkich schronisk. Duże 
ryzyko ciężkich chorób o możliwych katastrofalnych 
konsekwencjach wymusza jednak wypracowanie 
zasad szczepień w schroniskach.

W przeciwieństwie do opieki weterynaryjnej 
nad indywidualnie chowanymi zwierzętami schro-
nisko jest środowiskiem, w którym wyeliminowanie 
chorób zaraźliwych nie jest możliwe. Można nato-
miast ograniczać szerzenie się choroby i w schroni-

sku, jak również chronić zdrowie zwierząt jeszcze nie 
zakażonych. Ponieważ nadrzędnym celem działania 
schroniska jest adopcja zwierząt, zwalczanie chorób 
zakaźnych jest tylko jednym z aspektów szeroko po-
jętej opieki weterynaryjnej. Przedstawione w niniej-
szym dokumencie zalecenia są próbą odniesienia 
się do typowych dla schronisk elementów zwalcza-
nia chorób zakaźnych, szczególnie szczepień.  

Zalecenia odnośnie do szczepień w schroni-
skach wymienione są w tabelach 2 i 4. Jeżeli wia-
domo, że zwierzę przyjmowane do schroniska jest 
należycie zaszczepione, nie ma potrzeby powtarza-
nia immunizacji.

Należy podkreślić różnicę pomiędzy schroniska-
mi a hotelami dla zwierząt. Te ostatnie są miejsca-
mi, gdzie zwierzęta przebywają okresowo pod nie-
obecność swoich właścicieli (na przykład podczas 
wakacji). Warunkiem przyjęcia do takiej placówki 
powinny być odbyte szczepienia zasadnicze zgod-
ne z niniejszymi zaleceniami. W tym przypadku 
wskazane są również szczepienia dodatkowe prze-
ciwko zakażeniom układu oddechowego.

ZASADY SZCZEPIENIA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH

Kompleksowa opieka nad zdrowiem zwierzęcia 
poza szczepieniami

W przeszłości lekarze weterynarii czerpali korzyści 
z corocznego szczepienia zwierząt domowych. Te wi-
zyty z zamiarem doszczepienia były także okazją do 
wykrycia przez lekarza i leczenia ewentualnych cho-
rób wcześniej, niż niejednokrotnie by to miało miej-
sce w innych okolicznościach. Dodatkowo coroczne 
wizyty były okazją do uzyskania nowych wskazówek 
na temat właściwej opieki nad zwierzęciem.

Niestety wielu właścicieli doszło do przekona-
nia, że szczepienie jest podstawowym powodem, 
dla którego powinni co roku pojawić się u lekarza. 
Wielu lekarzy obawia się więc, że zmniejszenie czę-
stotliwości szczepień skłoni właścicieli do rezygnacji 
z corocznych wizyt, co negatywnie wpłynie na jakość 
opieki medycznej. Ważne jest więc, by lekarze poło-
żyli nacisk na wszystkie aspekty kompleksowej opieki 
zdrowotnej nad zwierzęciem. Należy podkreślić po-
trzebę przeprowadzenia przez lekarza szczegółowe-
go wywiadu dotyczącego odbytych szczepień, do-
kładnego badania klinicznego oraz uwzględnienia 
szczególnych problemów każdego pacjenta. Wła-
ścicielowi należy uzmysłowić rolę higieny zębów, zna-
czenie właściwego żywienia, wczesnej diagnostyki, 
odrobaczania i profilaktyki chorób odzwierzęcych. 
Należy także omówić problemy związane z zachowa-

niem zwierzęcia oraz rolę częstszych wizyt zarówno  
w przypadku zwierząt bardzo młodych jak i w za-
awansowanym wieku.

Coroczny wywiad dotyczący stanu zdrowia  
i dotychczasowej immunoprofilaktyki powinien słu-
żyć ocenie konieczności zastosowania u danego 
zwierzęcia szczepień dodatkowych. Lekarz powinien 
omówić rodzaje dostępnych szczepionek, ryzyko  
i korzyści związane z ich podawaniem oraz wska-
zania do ich zastosowania u danego zwierzęcia, 
uwzględniając jego tryb życia i ryzyko choroby.  
O ile nie ma potrzeby ponawiania szczepień zasad-
niczych co roku, większość szczepień dodatkowych 
wymaga corocznych dawek przypominających –  
w przekonaniu właścicieli coroczne szczepienia 
nadal więc będą miały miejsce. Należy omówić 
z właścicielem charakterystyczną dla danej okoli-
cy częstość występowania chorób zakaźnych oraz 
związane z nimi czynniki ryzyka, jak również do-
stępne sposoby ograniczenia narażenia (unikanie 
nadmiernego stłoczenia zwierząt, dobre żywienie  
i ograniczenie kontaktu ze zwierzętami zakażonymi).

Szczepienia powinny być postrzegane jako jeden 
z wielu aspektów kompleksowej opieki zdrowotnej 
opartej na indywidualnym podejściu do każdego 
zwierzęcia z uwzględnieniem jego wieku, rasy, stanu 
zdrowia, środowiska (możliwość narażenia na czyn-

UWAGI OGÓLNE
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niki chorobotwórcze), trybu życia (kontakt z innymi 
zwierzętami), w tym podróżowania.

Wiek ma istotny wpływ na potrzeby zwierzęcia 
związane z opieką zdrowotną. W przypadku szczeniąt 
i kociąt szczególny nacisk kładziony jest na kwestie 
szczepień, zwalczanie inwazji pasożytniczych oraz 
kastrację. Obecnie istnieje sprzyjający klimat, aby 
włączyć do wyżej wymienionych zagadnień również 
problematykę właściwego rozwoju behawioralnego 
oraz zwaczanie chorób odzwierzęcych. Rosnącą po-
pularnością cieszą się również programy opieki dla 
starzejących się zwierząt towarzyszących człowieko-
wi. Konsultacje żywieniowe, stomatologiczne, a także 
odrobaczanie, powinny odbywać się regularnie przez 
cały okres życia każdego zwierzęcia.

Wiele ras wykazuje predyspozycje do zapadania 
na określone choroby. Wczesne wykrycie (w szcze-
gólności nowotworów) i odpowiednie postępowa-
nie przy chorobach związanych z rasą znacznie 
poprawia jakość życia zwierzęcia. Osobniki cierpią-
ce na choroby przewlekłe muszą być poddawane 
okresowym badaniom kontrolnym. Również zwierzę-
ta leczone w sposób przewlekły wymagają okreso-
wych kontroli stężeń leków we krwi oraz funkcjono-
wania narządów. Opracowanie schematów opieki 
nad zwierzętami przewlekle chorymi poddawanymi 
długotrwałym terapiom, wraz z funkcją przypomina-
nia o jej kolejnych etapach, znacznie poprawiłoby 
współpracę z właścicielami, a w konsekwencji opie-
kę nad pacjentem.

Środowisko w którym przebywa zwierzę w ogrom-
nym stopniu wpływa na jego stan zdrowia i powinno 
być analizowane podczas corocznych wizyt kontro-
lnych w celu określenia czynników ryzyka i opraco-
wania odpowiednich środków zapobiegawczych.

Określiwszy ryzyko związane z niekontrolowany-
mi kontaktami danego osobnika z innymi zwierzęta-
mi, lekarz może ocenić konieczność zastosowania 
szczepień dodatkowych. Psy przebywające okreso-
wo w hotelach dla zwierząt, salonach fryzjerskich, 
miejscach publicznych lub obszarach zadrzewio-
nych, będących miejscem bytowania kleszczy, są 
bardziej zagrożone niż osobniki nie odwiedzające 
takich miejsc.

Wraz ze zwiększaniem się mobilności swoich 
właścicieli, również zwierzęta zaczęły coraz więcej 
podróżować. Naraziło je to na zagrożenia niespoty-
kane w miejscu stałego bytowania, takie jak nowe 
zarazki, pasożyty i czynniki środowiskowe. Określe-
nie przeszłych oraz planowanych podróży podczas 
każdej corocznej wizyty kontrolnej pozwoli na zin-
dywidualizowanie postępowania profilaktycznego  
i diagnostycznego.                  

Dokumentacja medyczna
Następujące informacje należy zanotować ksią-

żeczce zdrowia zwierzęcia każdorazowo podczas 
wykonywania szczepienia: 

•	 data	szczepienia
•	 dane	osoby	wykonującej	szczepienie	(imię,	nazwi-

sko, podpis, numer prawa wykonywania zawodu)
•	 nazwa	 szczepionki,	 numer	 serii	 i	 data	 ważności,	

nazwa wytwórcy
•	 miejsce	i	droga	podania	szczepionki.

Specjalne wklejki i znaczki dołączane do szcze-
pionek ułatwiają gromadzenie tych informacji,  
a jest to wymagane prawem w niektórych krajach. 
Niepożądane reakcje poszczepienne powinny zo-
stać odnotowane w taki sposób, by ostrzegły cały 
personel podczas przyszłych wizyt. W dokumentacji 
należy umieścić krótką notatkę potwierdzającą, że 
właściciel zwierzęcia został poinformowany o kwe-
stiach związanych ze szczepieniem oraz wyraził na 
zgodę na ten zabieg. W razie potrzeby notatka ta 
może dowodem, że w trakcie wizyty odbyła się roz-
mowa na temat ryzyka i korzyści wynikających ze 
szczepienia.   

Reakcje niepożądane
Są to wszystkie działania uboczne i niezamie-

rzone konsekwencje związane z podaniem szcze-
pionki (również brak odporności poszczepiennej). 
Obejmują one każde uszkodzenie, zatrucie, reakcję 
nadwrażliwości związaną ze szczepieniem, niezależ-
nie od tego czy reakcję tę można przypisać bez-
pośredniemu działaniu szczepionki czy też nie. Re-
akcja niepożądana powinna zostać zgłoszona bez 
względu na to, czy jej związek ze szczepieniem jest 
pewny, czy tylko podejrzewany. Zgłoszenie powin-
no zawierać dane identyfikujące użyty produkt(y), 
szczepione zwierzę (zwierzęta) oraz lekarza zgłasza-
jącego reakcję niepożądaną.

Raporty dotyczące nieoczekiwanych zdarzeń 
związanych ze szczepieniem są głównym sposobem 
informowania producenta oraz odpowiednich urzę-
dów o problemach z nieszkodliwością lub skutecz-
nością szczepionki, które mogą wymagać dalszych 
badań. Celem badań przedrejestracyjnych jest wy-
krycie stosunkowo typowych skutków ubocznych. 
Rzadko występujące działania niepożądane mogą 
natomiast zostać stwierdzone tylko na podstawie 
zgłoszeń lekarzy praktyków, czyli w ramach nadzo-
ru badań porejestracyjnego. Reakcje niepożądane 
powinny być zgłaszane do producenta lub do od-
powiedniej instytucji państwowej (w Polsce jest to 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych; formularz 
można pobrać ze strony internetowej http://www.
urpl.gov.pl - przyp. tłum.). Jesteśmy przekonani, że 
ogromna część reakcji niepożądanych związanych 
ze szczepieniami nie jest zgłaszana, co znacznie 
ogranicza naszą wiedzę na temat nieszkodliwo-
ści stosowanych szczepionek. Gorąco zachęcamy 
wszystkich lekarzy do uczestniczenia w nadzorze 
porejestracyjnym. 



14

Jeżeli reakcja niepożądana zostanie dobrze 
udokumentowana, daje to podstawę do stworze-
nia bazy danych, z którą porównywane są kolejne 
raporty. Może to doprowadzić do wykrycia reakcji 
wcześniej nieznanych, stwierdzenia wzrostu czę-
stości występowania działań niepożądanych, roz-
poznania czynników ryzyka warunkujących wystą-
pienie reakcji oraz identyfikacji partii szczepionki,  
z której stosowaniem związane są nietypowe reak-
cje lub częstsze skutki uboczne. W konsekwencji 
może być to podstawą do wdrożenia dalszych ba-
dań klinicznych, epidemiologicznych lub laborato-
ryjnych. Dlatego zachęcamy lekarzy do zgłaszania 
wszystkich klinicznie istotnych działań niepożąda-
nych występujących w trakcie lub po podaniu za-
rejestrowanej szczepionki. Postępowanie takie nie 
jest działaniem na szkodę określonego produktu, 
gdyż w istocie przyczynia się ono do zwiększenia 
bezpieczeństwa jego stosowania.
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Szczepionka przeciw Pierwsze szczepienie 
szczeniąt 

(≤16 tyg. życia)

Pierwsze szczepienie 
osobników starszych

(>16 tyg. życia)

Zalecenia dotyczące 
podawania kolejnych 

dawek szczepionki

Komentarze i zalecenia
Zobacz w tekście co oznacza określenie: 

szczepienie zasadnicze, dodatkowe 
i niezalecane

Parwowirus (CPV-2)  
(atenuowany)
Wirus nosówki (CDV)  
(atenuowany)
Rekombinowany wirus 
nosówki (rCDV)
Adenowirus typu 2 (CAV-2) 
(atenuowany, parenteralnie)

Zaszczepić w wieku 
8 – 9 tyg., następnie 
co 3 – 4 tyg. do wieku 
14 – 16 tygodni

Producenci na ogół 
zalecają podanie 
dwóch dawek w od-
stępie 3 – 4 tygodni, 
ale można przyjąć że 
jedna dawka zapew-
nia ochronę

Dawka przypominają-
ca po 12 miesiącach, 
a następnie nie 
częściej niż co 3 lata

Szczepienie zasadnicze

Parwowirus (CPV-2)  
(inaktywowany)

Szczepienie niezalecane, jeżeli dostępna jest 
szczepionka atenuowana

Adenowirus typu 1 (CAV-1) 
(atenuowany lub  
inaktywowany)

Szczepienie niezalecane, jeżeli dostępna jest 
szczepionka z atenuowanym adenowirusem 
psów typu 2 (CAV-2)

Adenowirus typu 2 (CAV-2) 
(inakty-wowany,  atenuowa-
ny – donosowo)
Wirus wścieklizny  
(inaktywowany)

Zaszczepić raz w 
wieku co najmniej 3 
miesięcy

Zaszczepić raz Dostępne są szcze-
pionki zapewniające 
odporność trwającą 
rok lub 3 lata. 
W niektórych krajach 
terminy kolejnych 
szczepień podlegają 
regulacjom prawnym

Szczepienie zasadnicze, jeżeli jest wymagane 
przepisami lub wścieklizna występuje ende-
micznie

Wirus parainfluenzy (CPiV) 
(atenuowany – parente-
ralnie)

Zaszczepić w wieku 
8 – 9 tyg. a następnie 
co 3 – 4 tyg. do wieku 
14 – 16 tygodni

Producenci zalecają 
podanie dwóch 
dawek w odstępie  
3 – 4 tygodni, ale 
można przyjąć, że 
jedna dawka zapew-
nia ochronę

Dawka przypominają-
ca po 12 miesiącach, 
a następnie nie 
częściej niż co 3 lata

Szczepienie dodatkowe. Zaleca się stosowanie 
donosowo wirusa atenuowanego, ponieważ 
górne drogi oddechowe są pierwotnym miej-
scem rozwoju zakażenia

Wirus parainfluenzy (CPiV) 
(atenuowany – donosowo)

Zaszczepić w wieku co 
najmniej 3 tyg.  
i powtórzyć po 3 – 4 
tygodniach 

Podać dwie dawki  
w odstępie 3 – 4 
tygodni

Dawka przypominają-
ca po 12 miesiącach, 
a następnie nie 
częściej niż co 3 lata

Szczepienie dodatkowe. Jest ono zwykle łączone 
z donosową szczepionką przeciwko Bordetella 
bronchiseptica, którą należy powtarzać co roku

Bordetella bronchiseptica 
(żywe, niezjadliwe bakterie) 

Zaszczepić w wieku 
co najmniej 3 tyg. 
Aby uzyskać lepszą 
ochronę powtórzyć 
po 2 – 4 tyg.

Jedna dawka Corocznie lub częściej 
w przypadku szczegól-
nego ryzyka

Szczepiienie dodatkowe.  Jest ono zwykle 
łączone z donosową szczepionką przeciw para-
influenzie. U niewielkiego odsetka szczepionych 
zwierząt mogą się pojawić przejściowe (3-10 dni) 
objawy w postaci kaszlu, kichania  
i wypływu z nosa.

Bordetella bronchiseptica 
(zabite bakterie) – paren-
teralnie
Bordetella bronchiseptica 
(wyciąg antygenu ściany 
komórkowej) – parenteralnie

Zaszczepić w wieku 6 
– 8 tyg. i powtórzyć w 
wieku 10 – 12 tygodni

Podać dwie dawki  
w odstępie 2 – 4 
tygodni

Corocznie lub częściej 
w przypadku szczegól-
nego ryzyka

Szczepienie dodatkowe

Borrelia burgdorferi (borelio-
za z Lyme) (zabite bakterie)
Borrelia burgdorferi (borelio-
za z Lyme) (rekombinowana 
– powierzchniowe białko 
A - OspA)

Producent zaleca 
podanie pierwszej 
dawki w wieku 9 lub 
12 tyg., a drugiej 2 – 4 
tygodnie później

Dwie dawki w odstę-
pie 2 – 4 tygodni

Co roku. Należy 
powtarzać tuż przed 
początkiem sezonu 
występowania klesz-
czy, co jest zależne 
od lokalizacji geogra-
ficznej.

Szczepienie dodatkowe. Zalecamy, aby poda-
wać ją nie wcześniej niż w wieku 12 tygodni,  
a najlepiej po zakończeniu cyklu szczepień 
zasadniczych. Generalnie zaleca się jej stosowa-
nie wyłącznie u psów narażonych na zakażenie, 
stale lub okresowo przebywających w rejonach 
o dużym rozprzestrzenieniu kleszczy lub tam, 
gdzie choroba występuje endemicznie 

Tabela 1. Zalecenia do szczepień psów według WSAVA
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Szczepionka przeciw Pierwsze szczepienie 
szczeniąt 

(≤16 tyg. życia)

Pierwsze szczepienie 
osobników starszych

(>16 tyg. życia)

Zalecenia dotyczące 
podawania kolejnych 

dawek szczepionki

Komentarze i zalecenia
Zobacz w tekście co oznacza określenie: 

szczepienie zasadnicze, dodatkowe 
i niezalecane

Leptospira interrogans 
(zawierająca serotypy cani-
cola i icterohaemorrhagiae) 
(zabite bakterie)
(W USA dostępna jest 
również szczepionka zawie-
rająca dodatkowo serotypy 
grippotyphosa i pomona)

Szczepienie dodatkowe. Szczepienia należy 
ograniczyć do obszarów, gdzie ryzyko kontaktu 
z zarazkiem jest duże oraz do psów, które nara-
żone są na zakażenie ze względu na tryb życia. 
Pierwsze szczepienie należy wykonać w wieku 
12 – 16 tyg., powtórzyć po 3 – 4 tyg., a następnie 
co 6 – 9 miesięcy do czasu, aż zagrożenie się 
zmniejszy. Szczepienia te uchodzą za jedne  
z wywołujących najsłabszą i najkrócej trwającą 
ochronę, dlatego należy podawać dawki 
przypominające co roku lub nawet częściej. 
Odporność krzyżowa  na inne serotypy zarazka 
jest bardzo różna. Szczepienia te związane są 
również z najczęstszymi reakcjami niepożąda-
nymi. W szczególności zwracamy uwagę na 
doniesienia o wstrząsach anafilaktycznych u ras 
miniaturowych po szczepieniu przeciw leptospi-
rozie. Takie psy powinny być szczepione prze-
ciwko leptospirozie tylko w przypadku wysokiego 
ryzyka zarażenia

Koronawirus psów (inaktywo-
wany lub atenuowany)

Szczepienie niezalecane. Częstość występowa-
nia potwierdzonych przypadków choroby nie 
uzasadnia jej stosowania

Giardia lamblia (zabita) Szczepienie niezalecane. Jest zbyt mało danych, 
aby uzasadnić rutynowe stosowanie

Atenuowany oznacza żywy, osłabiony zarazek (przyp. tłum.)
Nie poddaliśmy analizie zastosowanie następujących produktów:

•	 anatoksyna	Crotalus	atrox	(szczepionka	przeciwko	jadowi	grzechotnika)
•	 Porphyromonas	sp.	(szczepionka	na	chorobę	przyzębia)
•	 szczepionka	przeciwko	Leishmania	(ligandy	fruktozowo-mannozowe	L.	donovani)
•	 szczepionka	przeciwko	Babesia	(rozpuszczalny	antygen	B.	canis)
•	 szczepionka	przeciwko	Babesia	(rozpuszczalny	antygen	B.	canis	canis	i	B.	canis	rossi)
•	 szczepionka	przeciwko	czerniakowi	(gen	ludzkiej	tyrozynazy	wbudowany	w	plazmid	bakteryjny)

Tabela 1. Zalecenia do szczepień psów według WSAVA (ciąg dalszy)
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Zalecane szczepienia w różnych 
kombinacjach (patrz również 

tabela 1)

Pierwsze szczepienie 
szczeniąt  

(<16 tyg. życia)

Pierwsze szczepienie 
osobników starszych  

(>16 tyg. życia)

Komentarze

Nosówka + parwowiroza (atenuowa-
na) + adenowirus typu 2 z lub bez 
parainfluenzy

Rekombinowany wirus nosówki 
+ parwowiroza (atenuowana) 
+ adenowirus typu 2 z lub bez 
parainfluenzy

Produkt podawany jest SC lub IM 
zgodnie z zaleceniami producenta

Podać jedną dawkę w dniu 
przyjęcia. Powtarzać co  
2 tyg. do wieku 16 tyg. jeżeli 
pies nadal przebywa  
w schronisku.

Jeśli ryzyko nosówki i/lub 
parwowirozy jest wysokie, 
przeciw nosówce można 
zaszczepić w wieku 4 tyg., 
lecz nie wcześniej 

Podać jedną dawkę w dniu 
przyjęcia.
Powtórzyć po 2 tygodniach  

W idealnych warunkach szczepienia należy rozpoczy-
nać w wieku 6 tyg. Często jednak brak jest danych 
na temat wypicia siary. W przypadku wybuchu 
epidemii wskazane może być rozpoczęcie szczepień 
przeciw nosówce w wieku 2 – 3 tyg.,  
a przeciw parwowirozie w wieku 5 tyg. 

Przeciwciała siarowe, jeżeli są obecne, mogą zakłó-
cać rozwój odporności poszczepiennej

Bordetella bronchiseptica (żywe, 
niezjadliwe bakterie) + parainfluen-
za (atenuowana)
Tylko do podawania donosowego. 
Nie można podawać w iniekcji

Jedna dawka w wieku 3 tyg. 
W celu lepszej skuteczno-
ści, jeżeli pierwszą dawkę 
podano przed 6. tyg. życia, 
powtórzyć szczepienie gdy 
pies skończy 6 tyg.

Zaleca się podanie dwóch 
dawek w odstępie 2 – 4 tyg.

Bardziej wskazana jest szczepionka donosowa (żywa, 
niezjadliwa) niż iniekcyjna, ponieważ może być 
bezpiecznie stosowana u szczeniąt młodszych niż 6 
tyg. Ponadto już jedna dawka zapewnia ochronę.

Zaletą szczepienia miejscowego dorosłych psów 
oraz szczeniąt w wieku >16 tyg. jest zapewnianie 
nieswoistej odporności zaraz po szczepieniu.

Kaszel psiarniowy to choroba, której zapobieganie za 
pomocą szczepień nie jest możliwe i szczepionki są 
tylko elementem pomocniczym w zwalczaniu.

Bordetella bronchiseptica (zabite 
bakterie lub wyciąg antygenów).
Tylko do podawania parenteralnego

Pierwsza dawka w dniu przy-
bycia, kolejna po  2 – 4 tyg.

Zaleca się podanie dwóch 
dawek w odstępie 2 – 4 tyg.

Wścieklizna Jeżeli w danym rejonie szcze-
pienie jest wskazane, jedną 
dawkę należy podać, gdy 
pies opuszcza schronisko

Jeżeli w danym rejonie 
szczepienie jest wskazane, 
jedną dawkę należy 
podać, gdy pies opuszcza 
schronisko

O wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie 
będzie decydować sytuacja epidemiologiczna na 
danym obszarze oraz przepisy prawne

Atenuowany oznacza żywy, osłabiony zarazek  (przyp. tłum.)

Tabela 2. Zalecenia do szczepień psów w schroniskach według WSAVA
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Szczepienie przeciw Pierwsze szczepienie 
kociąt 

(≤16 tyg.)

Pierwsze szczepienie 
kotów starszych  

(>16 tyg.)

Zalecenia dotyczące 
podawania kolejnych 

dawek szczepionki

Komentarze

Wirus panleukopeni (FPV) 
(atenuowany, bez 
adiuwantu)
Wirus panleukopeni
(inaktywowany, z  
adiuwantem lub bez)
Wirus panleukopeni
(atenuowany, bez adiu-
wantu, donosowo)

Pierwsza dawka w wieku 
8 – 9 tyg., kolejna po 
3 – 4 tyg., a ostatnia w 
wieku 16 tyg. lub później

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia,  
a kolejne nie częściej niż 
co 3 lata

Szczepienie zasadnicze. Atenuowanych 
szczepionek nie należy stosować w ciąży oraz 
u kotów zakażonych FeLV i FIV. Szczepionki 
inaktywowane wydają się być bardziej wska-
zane w populacjach, w których panleuko-
penia nie występuje, ponieważ nie wiążą się 
z ryzykiem krążenia zarazka wśród zwierząt 
lub odzyskania przez niego zjadliwości. 
Szczepionki donosowe nie są wystarczająco 
skuteczne przy dużym narażeniu na 
zakażenie, gdzie do kontaktu z zarazkiem 
może dojść zaraz po zaszczepieniu

Herpeswirus(FHV-1)
(atenuowany, bez 
adiuwantu) 
Herpeswirus
(inaktywowany, z adiu-
wantem)

Pierwsza dawka w wieku 
8 – 9 tyg., kolejna po 
3 – 4 tyg., a ostatnia w 
wieku 16 tyg. lub później

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia,  
a kolejne nie częściej niż 
co 3 lata

Szczepienie zasadnicze. Preparaty z aten-
uowanymi wirusami zawierają zawsze FHV-1  
i FCV, często również z innymi zarazkami. 
Nierzadko obserwuje się zapalenie górnych 
dróg oddechowych po szczepieniu 
donosowym  

Kaliciwirus (FCV)
(atenuowany, bez 
adiuwantu)
Kaliciwirus (inaktywow-
any, z  
adiuwantem)

Pierwsza dawka w wieku 
8 – 9 tyg., kolejna po 
3 – 4 tyg., a ostatnia w 
wieku 16 tyg. lub później

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia,  
a kolejne nie częściej niż 
co 3 lata

Szczepienie zasadnicze. Preparaty z aten-
uowanymi wirusami zawierają zawsze FHV-1  
i FCV, często również z innymi zarazkami. 
Nierzadko obserwuje się zapalenie górnych 
dróg oddechowych po szczepieniu 
donosowym  

Wirus wścieklizny
(rekombinowany wirus 
ospy kanarków, bez adiu-
wantu

Pierwsza dawka w wieku 
8 tyg., a kolejna rok 
później 

Dwie dawki w odstępie 
12 miesięcy

Wskazane jest coroczne 
podawanie dawki 
przypominającej

Szczepienie dodatkowe, chyba że jest 
wymagane przepisami prawa (np. transport 
zwierząt) lub kot bytuje na terenie endemicz-
nego występowania wścieklizny

Wirus wścieklizny
(inaktywowany, z  
adiuwantem, są produkty 
dające 1, 3 lub 4-letnią 
odporność)

Pierwsza dawka w wieku 
8 tyg., a kolejna rok 
później

Dwie dawki w odstępie 
12 miesięcy

Dawki przypominające 
podawać zgodnie ze 
wskazaniami producenta

Szczepienie dodatkowe, chyba że jest 
wymagane przepisami prawa (np. transport 
zwierząt) lub kot bytuje na terenie endemicz-
nego występowania wścieklizny

Wirus białaczki (FeLV)
(rekombinowany 
wirus ospy kanarków, bez 
adiuwantu, w USA do 
podawania przezskór-
nego, wszędzie indziej 
iniekcyjna) 

Pierwsza dawka w wieku 
8 tyg., a kolejna 3 – 4 
tyg. później 

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia. Koty 
mające stały kontakt z 
zarazkiem doszczepiać 
następnie co roku 

Szczepionie dodatkowe. 
W USA rekombinowana szczepionka  
w dawce 0,25ml może być podawana 
jedynie przezskórnie z użyciem odpowied-
niego aplikatora. 
Należy szczepić jedynie koty niezakażone 
wirusem białaczki. Badanie pod tym 
kątem przed szczepieniem powinno być 
obowiązkowe

Wirus białaczki
(inaktywowany, z adiu-
wantem)
Wirus białaczki
(rekombinowane białko 
podjednostkowe,  
z adiuwantem) 

Pierwsza dawka w wieku 
8 tyg., a kolejna 3 – 4 
tyg. później

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia. Koty 
mające stały kontakt  
z zarazkiem doszczepiać 
następnie co roku

Szczepienie dodatkowe. 
Należy szczepić jedynie koty niezakażone 
wirusem białaczki. Badanie pod tym 
kątem przed szczepieniem powinno być 
obowiązkowe

Wirus niedoboru 
immunologicznego (FIV) 
(z adiuwantem)

Wymagane są 3 dawki: 
pierwsza w wieku 8 
tyg., a dwie kolejne co 
2 – 3 tyg.

Wymagane są 3 dawki 
co 2 – 3 tyg.

Jedna dawka rok po 
zakończeniu cyklu 
szczepień kocięcia. Koty 
mające stały kontakt  
z zarazkiem doszczepiać 
następnie co roku

Szczepienie niezalecane. Indukuje ono prze-
ciwciała nie do odróżnienia od tych poja-
wiających się po infekcji FIV, co uniemożliwia 
serologiczną diagnostykę tego zakażenia 
przez co najmniej rok po szczepieniu

Tabela 3. Zalecenia do szczepień kotów według WSAVA
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Szczepienie przeciw Pierwsze szczepienie 
kociąt (≤16 tyg.)

Pierwsze szczepienie 
kotów starszych  

(>16 tyg.)

Zalecenia dotyczące 
podawania kolejnych 

dawek szczepionki

Komentarze

Wirus zakaźnego 
zapalenia otrzewnej 
(FIP) (atenuowany, bez 
adiuwantu, donosowo)

Pierwsza dawka w wieku 
16 tyg., a kolejna 3 – 4 
tyg. później 

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Producent zaleca co-
roczne doszczepianie

Szczepienie niezalecane. Według 
nielicznych wyników badań jedynie koty 
bez przeciwciał przeciw koronawirusowi 
w momencie szczepienia mogą rozwinąć 
pewien stopień odporności

Chlamydophila 
felis (żywy, niezjadliwy 
szczep, bez adiuwantu)
Chlamydophila 
felis (zabity szczep,  
z adiuwantem)

Pierwsza dawka w wieku 
9 tyg., a kolejna 3 – 4 tyg. 
później 

Dwie dawki w odstępie 
3 – 4 tyg.

Koty stale narażone na 
zachorowanie wskazane 
jest doszczepiać co roku 

Szczepienie dodatkowe. Najlepiej stosować 
je jako element programu zwalczania  
w skupiskach kotów, w których potwier-
dzono występowanie choroby wskutek 
tego zakażenia. Przypadkowe podanie 
szczepionki do worka spojówkowego może 
wywołać kliniczne objawy zakażenia. Szcze-
pionki mogą wywołać reakcje niepożądane 
(nadwrażliwości)

Bordetella 
bronchiseptica 
(żywy szczep niezjadliwy, 
bez adiuwantu, dono-
sowo)

Jedyna dawka w wieku 8 
tyg. donosowo

Jedyna dawka dono-
sowo

Koty stale narażone na 
zachorowanie wskazane 
jest doszczepiać co roku

Szczepienie dodatkowe. Można je rozważyć 
gdy koty są szczególnie narażone na 
zakażenie

Giardia (zabita,  
z adiuwantem)

Pierwsza dawka w wieku 
8 tyg., a kolejna 2 – 4 tyg. 
później 

Dwie dawki w odstępie 
2 – 4 tyg.

Producent zaleca co-
roczne doszczepianie

Szczepienie niezalecane. Za mało wyników 
badań potwierdza znaczenie szczepień  
w ochronie kotów przed klinicznymi 
objawami inwazji

Atenuowany oznacza żywy osłabiony szczep zarazka (przyp. tłum.)

Szczepienie
przeciw

Kocięta 
(≤16 tygodni)

Koty starsze
(>16 tygodni)

Komentarz

Wirusowi panleukopenii 
(FPV)
Herpeswirusowi (FHV-1)
Kaliciwirusowi
(FCV)

Podać jedną dawkę w dniu przyjęcia, nawet 
w wieku 4 – 6 tyg. Jeżeli kot nadal przebywa w 
schronisku doszczepiać co 2 – 4 tyg. do wieku 
16 tyg.
Szczepienia w bardzo młodym wieku (4 tyg.) 
i w krótkich odstępach czasu (2 tyg.) należy 
stosować przy bardzo dużym ryzyku lub w 
przypadku wybuchu epidemii

Podać jedną dawkę w dniu 
przyjęcia. Powtórzyć po 2 – 4 
tygodniach

Zaleca się stosowanie szczepionek 
atenuowanych. Zwykle niewskazane jest 
donosowe szczepienie przeciw panleuko-
penii. Gdy konieczne jest bardzo szybkie 
uzyskanie odporności (48 godzin) należy 
rozważyć donosowe szczepienie przeciw 
herpeswirozie i kaliciwirozie. Często 
występujące po szczepieniu donosowym 
kichanie może imitować początek rzeczy-
wistej choroby

Wirusowi wścieklizny Jeżeli w ogóle szczepienie jest wskazane, to 
jedno szczepienie należy wykonać w momencie 
opuszczania schroniska przez kota 

Jeżeli w ogóle szczepi-
enie jest wskazane, to jedno 
szczepienie należy wykonać 
w momencie opuszczania 
schroniska przez kota

O wykonaniu szczepienia przeciwko 
wściekliźnie będzie decydować sytuacja 
epidemiologiczna na danym obszarze oraz 
uregulowania prawne

Nie zalecamy stosowania innych szczepionek w schroniskach dla kotów.
Atenuowany oznacza żywy osłabiony szczep zarazka (przyp. tłum.)

Tabela 3. Zalecenia do szczepień kotów według WSAVA (ciąg dalszy)

Tabela 4. Zasady szczepienia kotów w schroniskach według WSAVA
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SZCZEPIONKI PRZECIW PARWOWIRUSOWI 
PSÓW TYPU 2 (CPV-2)

Dostępne rodzaje szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Szczepionki te 

zawierają różne szczepy i genotypy parwowirusa 
psów, w różnej ilości. Obecnie znane są cztery 
genotypy wirusa: CPV-2 (genotyp pierwotny), 
CPV-2a, CPV-2b i CPV-2c. Są one bardzo zbli-
żone do siebie pod względem antygenowym 
– podanie w szczepionce któregokolwiek z nich 
zapewnia odporność przeciwko pozostałym.  

2. Szczepionki inaktywowane (zabite): Dostęp-
nych jest niewiele inaktywowanych szczepionek 
przeciwko CPV-2; są mniej skuteczne i indukują 
odporność ze znacznym opóźnieniem w porów-
naniu do szczepionek atenuowanych. W związku 
z tym nie zaleca się ich rutynowego stosowania. 
Szczepionki inaktywowane mogą przynieść pew-
ne korzyści w przypadku dzikich i egzotycznych 
zwierząt oraz ciężarnych suk, u których nie za-
leca się stosowania szczepionek atenuowanych, 
ponieważ skuteczność i nieszkodliwość atenu-
owanych zarazków nie zostały u nich określone.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Odporność po naturalnym zakażeniu lub zacho-

rowaniu utrzymuje się przez całe życie.
2. Zakażenia kontrolne i badania serologiczne 

wskazują, że odporność po szczepieniu zaraz-
kiem atenuowanym utrzymuje się przez co naj-
mniej 7 lat.

3. Czas trwania odporności po szczepieniu zarazkiem 
inaktywowanym jest nieznany; szczepionka inakty-
wowana przeciwko parwowirusowi kotów (panleu-
kopenii) zapewnia kotom odporność na 7,5 roku.

4. Odporność ogólna po szczepieniu wirusem 
atenuowanym wynika z krążenia przeciwciał 
neutralizujących klas IgG i IgM. Szczepionki in-
aktywowane, bez adiuwantu, indukują ochron-
ne miana przeciwciał dopiero po wielokrotnym 
podaniu pareneralnym. Zarówno wydzielnicze 
przeciwciała klasy IgA jak i odporność typu ko-
mórkowego nie odgrywają roli ochronnej.

5. Czas przez który przeciwciała matczyne unie-
możliwiają wykształcenie odporności czynnej 
przez szczenięta zależy od zawartości przeciw-
ciał w siarze i ilości siary pobranej przez szcze-
nięta po urodzeniu.

6. Tzw. „luka immunologiczna” to okres (10 do 12 
tygodni), kiedy miano przeciwciał matczynych 
jest zbyt niskie, aby uchronić szczenię przed za-
każeniem szczepem terenowym wirusa, ale jesz-
cze zbyt wysokie, aby szczepionki o niskiej immu-
nogenności lub zawartości wirusa były w stanie 

wywołać odporność. W przypadku wysoko sku-
tecznych szczepionek atenuowanych luka immu-
nologiczna nie przekracza dwóch tygodni.

7. Po ukończeniu cyklu szczepień szczenięcia i po 
szczepieniu przypominającym po roku, kolejne 
dawki należy podawać nie częściej niż co trzy lata.

8. Jeżeli brak jest przeciwciał matczynych, szcze-
pionki atenuowane zapewniają odporność już 
po 3 dniach od podania.    

9. Stwierdzenie przeciwciał w surowicy psa star-
szego niż 16 tygodni, niezależnie od ich miana, 
świadczy o istnieniu odporności. 

Środki ostrożności:
1. W populacjach zwierząt domowych lub dzikich, 

gdzie CPV-2 nie występuje endemicznie, nie 
należy stosować szczepionek atenuowanych po-
nieważ wiąże się to z ryzykiem rozprzestrzenienia 
wirusa w populacji, odzyskania przez niego peł-
nej zjadliwości i wywoływania zakażeń u osobni-
ków wrażliwych.

2. Wirus atenuowany jest zawsze wydalany po 
szczepieniu, kontakt z nim nie stanowi jednak 
zagrożenia dla szczeniąt starszych niż 4 tygodnie, 
a może je uodpornić. Wirus ten może natomiast 
wywołać chorobę, np. zapalenie mięśnia ser-
cowego, u bardzo młodych, nie posiadających 
przeciwciał szczeniąt (poniżej 2 tygodni) oraz 
zakażenie bezobjawowe lub chorobę u zwierząt 
dzikich i egzotycznych. Niewielkie ilości atenu-
owanego wirusa szczepionkowego są wydalane 
z kałem przez kilka dni po szczepieniu. 

3. Jak dotąd nie odnotowano przypadku odzyska-
nia pełnej zjadliwości i wywołania choroby przez 
wirus szczepionkowy.

4. Nie należy stosować szczepionek atenuowanych 
u szczeniąt młodszych niż 5 tygodni.

5. Jeżeli wynik testu na obecność antygenu CPV-
2 w kale jest dodatni, należy uznać zwierzę za 
zakażone szczepem terenowym, nawet jeżeli 
niedawno (<2 tygodni temu) było szczepione. 
Zaszczepione psy nie wydalają zwykle wirusa  
w ilościach wpływających na wynik testu.

Okres inkubacji:
Objawy choroby pojawiają się po 5 lub więcej 
dniach od zakażenia. Wydalanie wirusa z kałem 
bardzo rzadko trwa ponad 2 tygodnie. Nie zanoto-
wano jak dotąd przypadku zakażenia trwającego 
dłużej niż 4 tygodnie i należy oczekiwać, że w cią-
gu tego czasu zwierzę umrze lub zwalczy infekcję. 
W środowisku natomiast wirus zachowuje zdolność 
do wywoływania zakażeń przez ponad rok, dlatego 
wszystkie obiekty w których przebywały zakażone 
psy należy uznać za skażone.           

ZAŁĄCZNIKI – NAJWAŻNIEJSZE DANE
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SZCZEPIONKI PRZECIW ADENOWIRUSOWI 
PSÓW TYPU 2 (CAV-2)

Dostępne rodzaje szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Szczepionki za-

wierające CAV-2 są bardzo szeroko stosowane. 
Są one jedynymi preparatami zalecanymi do 
profilaktyki zakaźnego zapalenia wątroby psów 
(ICH – infectious canine hepatitis, choroba Ru-
bartha) wywołanego przez adenowirus psów 
typu 1 (CAV-1) oraz w celu ograniczenia obja-
wów zapalenia układu oddechowego będą-
cych skutkiem zakażenia CAV-2. Charakteryzują 
się one wyjątkową skutecznością i nie wywołują 
reakcji niepożądanych (zapalenie naczyniówki 
lub zmętnienie rogówki, czyli tzw. objaw niebie-
skiego oka) często dawniej obserwowanych po 
stosowaniu preparatów zawierających CAV-1. 
Poza szczepionkami iniekcyjnymi istnieją również 
preparaty do podawania donosowego zawiera-
jące Bordetella bronchiseptica i wirus parain-
fluenzy psów, przeznaczone do zapobiegania 
zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy psów 
(CRDC	 –	 canine	 respiratory	 disease	 complex;	
kaszel psiarniowy – przyp. tłum.). Mogą być one 
wykorzystywane do łagodzenia objawów zapa-
lenia dróg oddechowych, ale nie mogą stano-
wić jedynego sposobu profilaktyki zakaźnego 
zapalenia wątroby - w tym celu należy stosować 
parenteralnie atenuowaną szczepionkę zawiera-
jącą CAV-2.

2. Szczepionki inaktywowane (zabite): W niektó-
rych krajach są dostępne preparaty zawierające 
CAV-1 lub CAV-2, ale nie zaleca się ich stosowa-
nia ze względu na niską skuteczność i możliwe 
reakcje niepożądane.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Odporność po zakażeniu bezobjawowym CAV-

1 lub po chorobie Rubartha utrzymuje się przez 
całe życie.

2. Zakażenia kontrolne i badania serologiczne 
wskazują, że odporność po szczepieniu atenu-
owanym CAV-1 utrzymuje się przez co najmniej 
7 lat.

3. Czas trwania odporności po szczepieniu inakty-
wowanym CAV-1 lub CAV-2 jest nieznany. Czas 
trwania ochrony przed zakaźnym zapaleniem 
krtani i tchawicy wywołanym przez CAV-2 przy 
współudziale innych zarazków wynosi około  
3 lat, ale jako choroba o wieloczynnikowej etio-
logii nie może ona być zwalczana tylko szcze-
pieniami. Dostępne obecnie preparaty pozwa-
lają jedynie na łagodzenie objawów klinicznych 
przyszłej choroby. Do czynników współdziałają-
cych w powstaniu zakaźnego zapalenia krtani 
i tchawicy należą m.in. stres, słaba wentylacja, 
kurz, wysokie stężenie amoniaku w powietrzu, 

zakażenia Streptococcus spp., Pasteurella mul-
tocida, Bordetella bronchiseptica, Mycopla-
sma spp., wirusem parainfluenzy psów i korona-
wirusem psów.

4. Odporność ogólna wynika z obecności prze-
ciwciał neutralizujących klasy IgG. Odporność 
przeciwko zakaźnemu zapaleniu krtani i tcha-
wicy wywołanemu przez CAV-2 zależy zarówno 
od przeciwciał klasy IgG jak i wydzielanych na 
błonach śluzowych IgA po szczepieniu dono-
sowym. Przeciwciała klasy IgG wytwarzane po 
podaniu szczepionki iniekcyjnej zapewniają 
ochronę przed zakażeniem/chorobą płuc, ale 
nie górnych dróg oddechowych, do czego po-
trzebne są wydzielane na błony śluzowe prze-
ciwciała klasy IgA, jak i miejscowa odporność 
typu komórkowego. Szczepionki donosowe nie 
zapewniają wystarczającej ochrony przed za-
kaźnym zapaleniem wątroby.

5. Przeciwciała matczyne uniemożliwiają wy-
kształcenie odporności po zastosowaniu szcze-
pionek iniekcyjnych, ale nie wpływają na sku-
teczność szczepionek donosowych. Ponieważ 
odporność przeciwko zakaźnemu zapaleniu 
wątroby jest skutkiem stosowania preparatów 
iniekcyjnych, ostatnia dawka powinna być po-
dana szczenięciu razem innymi szczepionkami 
(przeciwko nosówce i parwowirozie) w wieku 
około 16 tygodni. 

6. Po ukończeniu cyklu szczepień szczenięcia  
i dawce przypominającej po roku, kolejne dawki 
należy podawać nie częściej niż co trzy lata.

7. Jeżeli brak jest przeciwciał matczynych, szcze-
pionki atenuowane zapewniają odporność już 
po 5 dniach od podania.    

8. Obecność przeciwciał w surowicy psa starszego 
niż 16 tygodni, niezależnie od ich miana, świad-
czy o jego niewrażliwości.

Środki ostrożności:
1. Skutkiem podania donosowego CAV-2 jest na-

tychmiastowe wydalanie zarazka z dróg odde-
chowych, które nie występuje po szczepieniu 
iniekcyjnym.

2. Doświadczalnie nie wykazano, aby pasażo-
wanie wirusa szczepionkowego prowadziło 
do odzyskania przez zarazek pełnej zjadli- 
wości.

3. Podobnie jak inne adenowirusy atenuowane 
szczepy CAV-1 i CAV-2 mogą wywołać transfor-
mację nowotworową wielu typów komórek (ta-
kich jak komórki nerki chomika) in vitro. Znacze-
nie tego faktu u psów nie jest znane.

4. Nosicielstwo CAV-2 w drogach oddechowych 
jest powszechne wśród psów; często docho-
dzi do naturalnego uodpornienia szczególnie  
w przypadku zwierząt przebywających w dużych 
skupiskach.
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Okres inkubacji:
Objawy zakaźnego zapalenia wątroby pojawiają się 
po 5 lub więcej dniach od zakażenia doświadczal-
nego CAV-1. CAV-2 przy współudziale innych zaraz-
ków może wywołać chorobę układu oddechowego 
w ciągu 3 – 4 dni.
Główną drogą przenoszenia CAV-2 jest powietrze, 
podczas gdy CAV-1 przenoszony jest przede wszyst-
kim z wydzielinami i wydalinami takimi jak ślina 
i mocz. Oba wirusy są dosyć oporne na warunki 
środowiskowe, mogąc przetrwać poza organizmem 
przez kilka dni do kilku tygodni.   
  

SZCZEPIONKI PRZECIW WIRUSOWI NOSÓWKI 
PSÓW (CDV)

Dostępne rodzaje szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Są to najczę-

ściej stosowane preparaty. Zawierają najczęściej 
szczepy Rockborn, Snyder Hill, Ondersepoort, Le-
derle lub inne, w różnych mianach. Istnieje wiele 
biotypów CDV, które mogą wywołać różnorodne 
objawy kliniczne u wielu gatunków zwierząt. Nie 
istnieją jednak między nimi znaczące różnice 
antygenowe i szczepienie którąkolwiek z dostęp-
nych obecnie szczepionek powinno zapewnić 
ochronę przed wszystkimi biotypami.

2. Szczepionki rekombinowane wektorowe 
(rCDV): W USA i kilku innych krajach dostępna 
jest szczepionka rekombinowana zawierająca 
wirus ospy. Charakteryzuje się ona wysoką sku-
tecznością i większą nieszkodliwością niż szcze-
pionki atenuowane, dlatego wykorzystuje się ją 
często u zwierząt dzikich i egzotycznych wrażli-
wych na nosówkę. Szczepionka ta jest również 
bardziej bezpieczna w stosowaniu niż atenu-
owana u szczeniąt i wykazuje większą skutecz-
ność w przełamywaniu odporności biernej.

3. Szczepionki inaktywowane (zabite): Nie są 
one obecnie dostępne i nie są skuteczne, więc 
nie powinny być stosowane.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Odporność po bezobjawowym zakażeniu na-

turalnym lub zachorowaniu utrzymuje się przez 
całe życie.

2. Zakażenia kontrolne i badania serologiczne 
wskazują, że odporność po szczepieniu zaraz-
kiem atenuowanym utrzymuje się przez co naj-
mniej 7 lat.

3. Zakażenia kontrolne wskazują, że odporność po 
podaniu szczepionki rekombinowanej utrzymuje 
się przez co najmniej 3 lata, a badania serolo-
giczne – że minimum 4 lata.

4. Czas trwania odporności po szczepieniu zaraz-
kiem inaktywowanym jest nieznany.

5. Odporność ogólną i chronę przed zakażeniem 

warunkują głównie przeciwciała neutralizujące 
klasy IgG lub, w przypadku zwierząt szczepio-
nych, przeciwciała i odpowiedź typu komórko-
wego. Przeciwciała wytwarzane miejscowo nie 
odgrywają znaczącej roli w ochronie zwierząt 
zaszczepionych.

6. Czas przez który przeciwciała matczyne unie-
możliwiają szczeniętom wykształcenie odpor-
ności czynnej zależy od zawartości  przeciwciał  
w siarze i ich ilości siary wchłoniętej przez szcze-
nięta po urodzeniu.

7. Tzw. luka immunologiczna to okres kiedy mia-
no przeciwciał matczynych jest zbyt niskie, aby 
uchronić szczenię przed zakażeniem szcze-
pem terenowym wirusa, ale jednocześnie zbyt 
wysokie aby szczepionki o niskiej immuno-
genności lub zawartości wirusa były w stanie 
wywołać odporność. W przeciwieństwie do immu-
noprofilaktyki parwowirozy luka immunologiczna  
w przypadku nosówki jest znacznie krótsza (po-
niżej 2 tygodni). Szczepionki rekombinowane są 
skuteczniejsze w przełamywaniu odporności bier-
nej, dlatego mogą zapewnić szczeniętom odpor-
ność wcześniej niż szczepionki atenuowane.  

8. Nie należy stosować szczepionek atenuowanych 
u szczeniąt młodszych niż 4 tygodnie; po ukoń-
czeniu cyklu szczepień szczenięcia i dawce przy-
pominającej po roku, kolejne szczepienia należy 
wykonywać nie częściej niż co trzy lata. Ostania 
dawka szczepionki rekombinowanej może zo-
stać podana w wieku 12 tygodni.

9. Jeżeli brak jest przeciwciał matczynych, szcze-
pionki atenuowane zapewniają odporność bez-
pośrednio po podaniu.

10. Szczepionki przeciw nosówce należą do najsku-
teczniejszych w weterynarii i zabezpieczają psa 
przed chorobą niezależnie od dawki wirusa, na 
którą zostanie narażony.     

11. Obecność przeciwciał w surowicy szczepionego 
psa starszego niż 16 tygodni, niezależnie od ich 
miana, świadczy o jego odporności.

Środki ostrożności:
1. W populacjach gdzie CDV nie występuje ende-

micznie u zwierząt domowych lub dzikich nie 
należy stosować szczepionek atenuowanych 
ponieważ ryzyko wprowadzenia wirusa do takiej 
populacji jest zbyt duże. W takiej sytuacji zaleca-
ne są preparaty rekombinowane ze względu na 
ich wysoką skuteczność i nieszkodliwość.

2. Niektóre szczepy szczepionkowe (np. Rockborn  
i Snyder Hill) mogą odzyskać zjadliwość po 
około siedmiu eksperymentalnych pasażach  
u psów. Ponieważ psy wydalają wirus szcze-
pionkowy w minimalnym stopniu, takie pasaże 
są zjawiskiem sporadycznym. Dzikie zwierzęta 
wrażliwe na nosówkę wydalają wirus szczepion-
kowy z większą intensywnością.
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3. Żywe atenuowane szczepy wirusa nosówki są 
odpowiednie do stosowania u psów, ale są zbyt  
zjadliwe dla zwierząt dzikich i egzotycznych (np.  
tchórzy czarnołapych, lisów wirginijskich), u któ- 
rych mogą spowodować chorobę, a nawet śmierć,  
więc nigdy nie powinny być stosowane.

4. Szczepionek atenuowanych nie należy podawać 
szczeniętom młodszym niż 4 tygodnie. U tak 
młodych szczeniąt oraz zwierząt egzotycznych 
i dzikich zaleca się stosowanie szczepionek re-
kombinowanych. W przypadku gdy nie są one 
dostępne należy podjąć wysiłek w celu ich zdo-
bycia zamiast stosować szczepionki atenuowa-
ne. Preparaty zawierające szczep Onderstepoort 
uchodzą za najbezpieczniejsze, ale nawet one 
są groźne dla niektórych gatunków zwierząt. 

Okres inkubacji:
Objawy choroby pojawiają się 2 do 6 tygodni po 
zakażeniu. Podczas okresu inkubacji wirus nosów-
ki wywołuje immunosupresję zwiększając podat-
ność na wszelkie zakażenia. Może to doprowadzić 
do choroby dróg oddechowych, zapalenia płuc  
i śmierci zanim rozwiną się typowe objawy nosówki. 
Wirus ulega szybko inaktywacji w środowisku.

SZCZEPIONKI PRZECIWKO WIRUSOWI  
PANLEUKOPENII KOTÓW (FPV)

Dostępne rodzaje szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Zawierają nie-

zjadliwy parwowirus kotów (wirus panleukope-
nii) w różnym mianie, bez adiuwantu. Istnieją 
preparaty iniekcyjne, jak również przeznaczo- 
ne do podawania donosowego, zarówno po-
jedyncze lub wieloskładnikowe. Do zalet szcze-
pionek atenuowanych należy szybki rozwój 
odporności poszczepiennej, duża zdolność do 
przełamywania odporności biernej oraz wyższe 
prawdopodobieństwo zapewnienia wystarcza-
jącej ochrony.

2. Szczepionki inaktywowane (zabite): Prepara-
ty te zawierają adiuwant; jedna dawka może  
u seroujemnego kota wywołać dobrą odpowiedź 
humoralną w stosunkowo krótkim czasie. Są one 
korzystniejsze u zwierząt dzikich i egzotycznych 
oraz kotek ciężarnych, u których nie należy sto-
sować preparatów atenuowanych.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Odporność po bezobjawowym zakażeniu na-

turalnym lub zachorowaniu utrzymuje się przez 
całe życie.

2. Zakażenia kontrolne i badania serologiczne 
wskazują, że odporność po szczepieniu zaraz-
kiem atenuowanym utrzymuje się przez co naj-
mniej 7 lat.

3. Odporność po szczepieniu zarazkiem inaktywo-
wanym utrzymuje się 7,5 roku.

4. Chociaż wirus panleukopenii odpowiada za 
większość przypadków panleukopenii kotów, 
nowe warianty parwowirusa psów (CPV-2a, CPV-
2b i CPV-2c) mogą zakażać koty i wywoływać 
chorobę. Dostępne obecnie szczepionki prze-
ciwko panleukopenii zapewniają ochronę rów-
nież przed tymi wariantami parwowirusa psów.

5. Odporność ogólna po szczepieniu zarazkiem ate-
nuowanym wynika z obecności przeciwciał neu-
tralizujących. Istnieje korelacja pomiędzy mianem 
przeciwciał a stopniem ochrony. Zarówno wydziel-
nicze przeciwciała klasy IgA jak i odporność typu 
komórkowego nie odgrywają roli ochronnej.

6. Czas przez który przeciwciała matczyne unie-
możliwiają wykształcenie odporności czynnej 
przez kocięta zależy od zawartości przeciwciał 
w siarze i ilości siary wchłoniętej przez kocięta  
w ciągu pierwszych 8 godzin po urodzeniu.

7. Tzw. luka immunologiczna to okres, kiedy miano 
przeciwciał matczynych jest już zbyt niskie aby 
uchronić szczenię przed zakażeniem szczepem 
terenowym wirusa, ale jednocześnie zbyt wyso-
kie aby szczepionki o niskiej immunogenności 
lub zawartości wirusa były w stanie wywołać od-
porność. Przez analogię do parwowirusa psów 
przyjmuje się, że luka immunologiczna występu-
je pomiędzy 6 a 8 tygodniem życia.

8. Po ukończeniu cyklu szczepień kocięcia i dawce 
przypominającej po roku, kolejne szczepienia 
należy wykonywać nie częściej niż co trzy lata.

9. Obecność przeciwciał w surowicy szczepionego 
kota starszego niż 16 tygodni, niezależnie od ich 
miana, świadczy o jego odporności. 

Środki ostrożności:
1. Istnieją obawy dotyczące możliwości odzyska-

nia przez wirus szczepionkowy pierwotnej zja-
dliwości, ale zjawiska takiego nigdy nie udoku-
mentowano. Pomimo to w populacjach zwierząt 
domowych lub dzikich gdzie FPV nie występuje 
endemicznie nie należy stosować szczepionek 
atenuowanych.

2. Nigdy nie należy podawać szczepionek atenu-
owanych ciężarnym kotkom ze względu na ryzy-
ko zakażenia i uszkodzenia płodu. Szczepionki 
inaktywowane są w niektórych krajach dopusz-
czone do użytku u ciężarnych kotek, ale gene-
ralnie należy unikać nieuzasadnionego stoso-
wania wszelkich preparatów podczas ciąży.

3. Szczepionki atenuowane nigdy nie powinny być 
stosowane u kociąt młodszych niż 4 tygodnie ze 
względu na ryzyko uszkodzenia móżdżku, który 
intensywnie się wtedy jeszcze rozwija.

4. Należy zachować ostrożność podczas stosowa-
nia szczepionek atenuowanych u zwierząt w sta-
nie ciężkiej immunosupresji (np. chorych na wi-
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rusowy niedobór immunologiczny, białaczkę lub 
przyjmujących leki immunosupresyjne). Chociaż 
jest to mało prawdopodobne, to namnażanie 
się u nich wirusa może prowadzić do wystąpie-
nia objawów klinicznych po szczepieniu.

5. Jeżeli szczepienia są elementem likwidowania 
ogniska choroby, należy wykorzystać fakt, że od-
porność po podaniu szczepionki atenuowanej 
rozwija się znacznie szybciej.     

Okres inkubacji:
Objawy kliniczne pojawiają się 2 do 7 dni po za-
każeniu. Gorączka wyprzedza zwykle o 1 – 2 dni 
wystąpienie wymiotów. Później może, ale nie musi 
pojawić się biegunka. Szybko pogłębia się odwod-
nienie, chory kot często siedzi przy misce z wodą, 
ale nie pije. W końcowym stadium choroby kot ma 
hipotermię, może rozwinąć się wstrząs septyczny 
lub zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczy-
niowego (DIC). W środowisku wirus zachowuje ak-
tywność przez ponad rok dlatego wszystkie obiekty, 
w których przebywały zakażone zwierzęta należy 
uznać za skażone.  

SZCZEPIONKI PRZECIWKO HERPESWIRUSOWI 
KOTÓW TYPU 1 (FHV-1)

Rodzaje dostępnych szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Preparaty te 

zawierają nieznacznie osłabionego herpeswi-
rusa kotów o różnych mianach, bez dodatku 
adiuwantu. Istnieją preparaty iniekcyjne jak rów-
nież przeznaczone do podawania donosowego, 
zarówno pojedyncze lub wieloskładnikowe (za-
wsze w kombinacji z kaliciwirusem kotów).

2. Szczepionki inaktywowane (zabite): Istnieją 
zarówno szczepionki zawierające inaktywowane 
wiriony, jak również preparaty podjednostkowe, 
zawsze z dodatkiem adiuwantu.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Trudno jest ocenić rzeczywisty czas trwania od-

porności. Pełną kliniczną ochronę obserwuje się 
jedynie przez krótki czas po szczepieniu, a jej 
skuteczność z czasem zanika. 

2. Odporność po naturalnym bezobjawowym za-
każeniu lub przechorowaniu jest słaba i utrzy-
muje się przez różny okres czasu.

3. Szczepionki przeciwko FHV-1 (podobnie jak prze-
ciwko kaliciwirusowi kotów) nie zapewniają tak 
skutecznej ochrony, jak to ma miejsce w przy-
padku panleukopenii. Nie należy oczekiwać, że 
zapewnią one tak silną i trwałą odporność jak 
szczepienia zasadnicze przeznaczone dla psów.

4. Wykazano obecność przeciwciał przez 3 lata po 
podaniu szczepionki zawierającej inaktywowany 
FHV-1.

5. Po ukończeniu cyklu szczepień kocięcia w wieku 
około 16 tygodni i dawce przypominającej po 
roku, kolejne szczepienia należy wykonywać nie 
częściej niż co trzy lata. Jeżeli pominięto daw-
kę przypominającą i czas od ostatniego szcze-
pienia nie przekroczył 3 lat, wystarczy jedno 
szczepienie przypominające; w przypadku gdy 
upłynęły ponad 3 lata, należy rozważyć podanie 
dwóch dawek szczepionki.

6. Żadna dostępna szczepionka nie chroni przed 
zakażeniem szczepem zjadliwym; zakażenie 
przechodzi w infekcję latentną, ale może ulec 
reaktywacji w przypadku zadziałania silnego 
stresora. Reaktywacja zakażenia może spowodo-
wać wystąpienie objawów klinicznych również  
u kota zaszczepionego, który może być źródłem 
zakażenia dla wrażliwych kotów.

7. Podejrzewa się że odporność typu komórkowego 
odgrywa istotną rolę ochronną, ponieważ brak 
swoistych przeciwciał w surowicy zaszczepione-
go kota nie koniecznie oznacza jego wrażliwość 
na zachorowanie. Z drugiej strony jednak istnie-
je korelacja pomiędzy serokonwersją, a ochroną 
przed zakażeniem kontrolnym.          

8. Czas przez który przeciwciała matczyne unie-
możliwiają wykształcenie odporności czynnej 
przez kocięta zależy od zawartości przeciwciał 
w siarze i ilości siary przyswojonej przez kocię-
ta w ciągu pierwszych 8 godzin po urodzeniu. 
Szczepienia rozpoczyna się zwykle w wieku 9 ty-
godni, chociaż istnieją szczepionki dopuszczone 
do stosowania u zwierząt młodszych.

Środki ostrożności:
1. Szczepy atenuowane zachowują pewną choro-

botwórczość i mogą wywołać chorobę u kota  
w przypadku niewłaściwego ich zastosowania 
np. przypadkowego rozpylenia lub zlizania resz-
tek preparatu ze skóry i włosów.

2. objawy zapalenia górnych dróg oddechowych 
częściej występują po donosowym szczepieniu.

3. W hodowlach choroba zwykle pojawia się  
u kociąt przed odsadzeniem, najczęściej pomię-
dzy 4 a 8 tygodniem życia, kiedy spada poziom 
przeciwciał matczynych. Źródłem zakażenia jest 
zwykle kotka, u której dochodzi do reaktywacji 
zakażenia latentnego na skutek stresu związa-
nego z porodem i laktacją.

Okres inkubacji:
Wydalanie wirusa rozpoczyna się już po 24 godzi-
nach od zakażenia i trwa 1 do 3 tygodni. Ostre 
objawy chorobowe pojawiają się po 2 – 6 dniach 
i ustępują w ciągu 10 – 14 dni. Wirus rozprzestrze-
nia się wzdłuż nerwów czuciowych i osiąga neurony 
zwoju nerwu trójdzielnego, które są głównym miej-
scem jego bytowania w fazie zakażenia latentnego. 
Większość kotów pozostaje dożywotnimi nosiciela-
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mi i wydala wirus okresowo, pod wpływem silnego 
stresora. W fazie zakażenia latentnego DNA wirusa 
jest obecne w jądrze komórkowym neuronu, ale nie 
podlega replikacji. Wirus ulega szybkiej inaktywacji 
w środowisku.

SZCZEPIONKI PRZECIWKO KALICIWIRUSOWI 
KOTÓW (FCV)

Rodzaje dostępnych szczepionek:
1. Szczepionki żywe atenuowane: Preparaty te 

zawierają kaliciwirus kotów w różnych mianach, 
bez adiuwantu. Istnieją preparaty iniekcyjne jak 
również przeznaczone do podawania donoso-
wego, pojedyncze lub wieloskładnikowe (zawsze 
w kombinacji z herpeswirusem kotów).

2. Szczepionki inaktywowane (zabite): Szcze-
pionki zawierają inaktywowane wiriony z dodat-
kiem adiuwantu.

Mechanizmy i czas utrzymywania się odporności:
1. Istnieje znaczne zróżnicowanie antygenowe po-

między szczepami FCV, ale wszystkie one nale-
żą do jednego serotypu. Odporność wywołana 
zakażeniem jednym szczepem może znacząco 
ograniczyć objawy kliniczne i wydalanie zarazka 
ze śliną po zakażeniu innym szczepem, jednak 
zdolność do wywoływania krzyżowej odporności 
różni się pomiędzy szczepami.

2. Przeciwciała neutralizujące pojawiają się około 
7 dni po zakażeniu, a ich miano koreluje ze stop-
niem niewrażliwości na zakażenie szczepem ho-
mologicznym. Koty mogą także być chronione 
przy braku przeciwciał i wykazano rolę odporno-
ści typu komórkowego. 

3. Wykazano obecność przeciwciał przez 3 lata po 
szczepieniu. W związku z tym określono czas trwa-
nia odporności poszczepiennej na ponad 3 lata.

4. Szczepionki przeciwko FCV (podobnie jak prze-
ciwko herpeswirusowi kotów) nie zapewniają tak 
skutecznej ochrony, jak to ma miejsce w przy-
padku panleukopenii. Nie należy oczekiwać, że 
zapewnią one tak silną i trwałą odporność jak 
szczepienia zasadnicze przeznaczone dla psów.

5. Po ukończeniu cyklu szczepień kocięcia i dawce 
przypominającej po roku, kolejne szczepienia 
należy  wykonywać nie częściej niż co trzy lata.

6. Przeciwciała matczyne odgrywają ważną rolę 
ochronną w ciągu pierwszych tygodni życia 
kociąt i mogą uniemożliwiać wykształcenie 

odporności poszczepiennej. Średni okres pół-
trwania przeciwciał matczynych wynosi 15 dni, 
a ich obecność utrzymuje się do wieku 10 – 14 
tygodni. W jednym z badań około 20% kociąt 
w wieku sześciu tygodni nie miało przeciwciał 
skierowanych przeciwko powszechnie stosowa-
nym szczepom szczepionkowym. 

Środki ostrożności:
1. Objawy kliniczne zapalenia górnych dróg odde-

chowych częściej obserwuje się po szczepieniu 
drogą donosową.

2. Ze względu na dużą różnorodność antygenową 
krążących w populacji szczepów wirusa, szcze-
pionki tworzone są tak, aby zapewnić jak naj-
lepszą odporność krzyżową przeciwko chorobie  
o ciężkim przebiegu. U szczepionych kotów 
mogą jednak wystąpić łagodne objawy klinicz-
ne po zakażeniu. 

3. Inaczej niż to ma miejsce w przypadku herpeswi-
rusa kotów, wydalanie FCV ma charakter ciągły. 
Wpływ szczepienia na okres siewstwa po zaka-
żeniu nie został jednoznacznie ustalony; jedne 
obserwacje wskazują na jego lekkie skrócenie, 
podczas gdy inne na wydłużenie. Iniekcyjne po-
danie szczepionki atenuowanej rzadko prowadzi 
do wydalania zarazka szczepionkowego.

Okres inkubacji:
Zakażenie FCV może wywołać ostre zapalenie jamy 
ustnej i górnych dróg oddechowych, jest również 
związane z występowaniem przewlekłego zapale-
nia dziąseł, którego podłożem może być reakcja 
immunopatologiczna. Ostre objawy obserwuje się 
najczęściej u kociąt. Okres inkubacji wynosi 2 do 
10 dni. Typowymi objawami są owrzodzenia błony 
śluzowej jamy ustnej, kichanie i surowiczy wypływ  
z nosa.
Niedawno opisano nową chorobę określaną jako 
ciężka, uogólniona kaliciwiroza kotów (VS-FCV – 
virulent systemic feline calicivirus disease). Okres 
inkubacji w przypadku kotów przebywających  
w szpitalach i schroniskach wynosi 1 – 5 dni, w do-
mach może wydłużyć się do 12 dni. Choroba wyda-
je się przebiegać ciężej u osobników dorosłych niż 
u kociąt. Obecnie dostępne szczepionki nie chronią 
przed zakażeniem w warunkach terenowych, choć 
doświadczalnie wykazano istnienie pewnej ochrony. 
Może to wynikać z ogromnej zjadliwości tych szcze-
pów lub z faktu, że szczepy przed którymi chroni im-
munoprofilaktyka nie wywołują epidemii ze względu 
na szerokie rozpowszechnienie szczepień. 
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1. Czy nadmierne szczepienie zwierzęcia (zbyt 
częste lub preparatami, które nie są niezbęd-
ne dla danego osobnika) stanowi zagrożenie 
dla jego zdrowia?

Tak – szczepionek nie należy podawać bez po-
trzeby, ponieważ mogą wywołać reakcje niepo-
żądane. Szczepionki są produktami leczniczymi, 
które powinno się dawkować zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami każdego pacjenta.

 

2. Czy można mieszać różne szczepionki w jed-
nej strzykawce?

Nie – nigdy nie należy mieszać szczepionek, 
chyba że producent dopuszcza taką ewentual-
ność.

3. Czy u jednego zwierzęcia można stosować 
jednocześnie różne szczepionki (nie będące 
składnikami jednego produktu)?

Tak – różne szczepionki należy podawać jednak 
w oddalone od siebie miejsca, aby poszczegól-
ne antygeny zostały wychwycone przez różne 
węzły chłonne.

4. Czy można podawać mniejszą dawkę szcze-
pionki u małych osobników, aby zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych?

Nie – dawka zalecana przez producenta (np.  
1 ml) zawiera minimalną ilość antygenu, jaka 
jest konieczna do wywołania reakcji immunolo-
gicznej, dlatego należy ją podać w całości. 

5. Czy pies ogromnej rasy (np. dog niemiecki) 
powinien otrzymać taką samą dawkę szcze-
pionki jak pies rasy miniaturowej (np. chihu-
ahua)?

Tak – inaczej niż ma to miejsce w przypadku 
leków, których działanie jest zwykle zależne od 
dawki, w przypadku szczepionek podstawową 
rolę odgrywa minimalna ilość antygenu koniecz-
na do wywołania reakcji immunologicznej. 

6. Czy można szczepić zwierzę znajdujące się  
w stanie znieczulenia ogólnego?

Jeżeli istnieje taka możliwość, lepiej jest tego 
nie robić, gdyż w przypadku wystąpienia reakcji 
nadwrażliwości mogą pojawić się wymioty, co 

grozi zachłyśnięciem. Ponadto środki do znie-
czulenia ogólnego mogą wpływać na odpo-
wiedź immunologiczną.  

7. Czy można szczepić samice w ciąży?

Nie – jeżeli to tylko możliwe, należy unikać szcze-
pienia ciężarnych samic, zarówno szczepionka-
mi atenuowanymi jak i inaktywowanymi.

8. Czy można szczepić zwierzęta będące w trak-
cie leczenia immunosupresyjnego lub cyto-
toksycznego (np. z powodu nowotworu lub 
choroby autoimmunologicznej)? 

Nie – szczepienie, zwłaszcza żywym atenuowa-
nym zarazkiem, może spowodować chorobę.  
Z kolei szczepionki inaktywowane mogą nie być 
skuteczne lub mogą zaostrzyć przebieg choro-
by autoimmunologicznej.

9. Jaki czas musi upłynąć od zakończenia lecze-
nia immunosupresyjnego, aby można było 
bezpiecznie wykonać szczepienie?

Co najmniej 2 tygodnie.

10. Czy można powtarzać szczepienia co tydzień, 
jeżeli zwierzę jest bardzo narażone na zacho-
rowanie?

Nie – szczepień nie należy wykonywać częściej 
niż co dwa tygodnie, nawet w przypadku szcze-
pionek zabezpieczających przed różnymi choro-
bami.

11. W jakim wieku szczenię lub kocię powinno 
otrzymać ostatnią dawkę szczepionki?

W wieku około 16 tygodni.

12. Czy można zastosować szczepionkę ate-
nuowaną, jeżeli zwierzę zaszczepione było 
wcześniej szczepionką inaktywowaną przeciw 
tej samej chorobie?

Nie – szczepionka inaktywowana spowoduje po-
wstanie przeciwciał, które mogą zneutralizować 
żywy zarazek i uniemożliwić zadziałanie szcze-
pionki żywej. Korzystniej jest podać szczepionkę 
atenuowaną w pierwszej kolejności, a następnie, 
jeżeli jest taka potrzeba, powtórne szczepienie 
wykonać z użyciem preparatu inaktywowanego. 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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13. Czy szczepionkę żywą atenuowaną przeciwko 
Bordetella bronchiseptica przeznaczoną do 
podawania donosowego można podać w in-
iekcji?

Nie – szczepionka ta może wywołać silną miej-
scową reakcję niepożądaną, a nawet spowodo-
wać śmierć.

14. Czy szczepionkę inaktywowaną przeciwko 
Bordetella bronchiseptica przeznaczoną do 
podawania iniekcyjnego można podać dono-
sowo?

Nie – podana tą drogą szczepionka inaktywo-
wana nie wywoła swoistej odpowiedzi immu-
nologicznej; drogą donosową należy podawać 
specjalnie do tego przeznaczoną szczepionkę 
żywą, zgodnie z zaleceniami producenta.

15. Czy istnieją specjalne zagrożenia, na które 
należy zwrócić uwagę przy podawaniu paren-
teralnym szczepionki przeciw herpeswirozie  
i kaliciwirozie kotom?

Tak – należy unikać kontaktu szczepionki z bło-
nami śluzowymi zwierzęcia (spojówkami i jamą 
nosową), ponieważ zarazek szczepionkowy może 
wywołać chorobę. 

16. Czy można stosować „szczepionki homeopa-
tyczne” (ang. nosodes, holistic preparations) 
celu wywołania ochrony zwierząt?

Nie – nie mogą one być wykorzystane w profi-
laktyce jakiejkolwiek choroby u zwierząt. Nie sty-
mulują one odporności, ponieważ nie zawierają 
antygenu.

17. Czy należy szczepić psy i koty u których  
w przeszłości wystąpiły niepożądane reakcje 
poszczepienne (takie jak pokrzywka, obrzęk 
części twarzowej, wstrząs anafilaktyczny, mięsak 
poiniekcyjny, choroba autoimmunologiczna)?

W przypadku szczepień zasadniczych należy 
wykonać badanie serologiczne. Jeśli pies ma 
przciwciała przeciw nosówce i parwowirozie, 
a kot przeciw panleukopenii, szczepienie przy-
pominające nie jest konieczne. W przypadku 
szczepionek dodatkowych (np. przeciwko lep-
tospirozie) kolejne szczepienia są niewskazane. 
W przypadku wścieklizny należy postępować 
zgodnie z przepisami – jeżeli nie jest wymaga-
ne regularne szczepienie, badanie serologiczne 
także ujawni, czy potrzebne jest doszczepienie.

18. Czy można używać preparatów różnych produ-
centów do szczepienia jednego zwierzęcia? 

Tak – stosowanie preparatów różnych producen-
tów może być nawet korzystne, ponieważ mogą 
one zawierać one różne antygenowo szczepy 
zarazka (np. kaliciwirusa kotów).

19. Czy przed iniekcją należy odkażać (np. alko-
holem) miejsce podania szczepionki?

Nie – środki odkażające mogą zinaktywować 
żywe zarazki szczepionkowe, a nie wykazano, 
aby odkażanie przynosiło jakiekolwiek korzyści.

20. Czy szczepionka może wywołać chorobę au-
toimmunologiczną? 

Szczepionki same w sobie nie wywołują choro-
by autoimmunologicznej, ale mogą być czyn-
nikiem wyzwalającym niepożądaną reakcję 
organizmu u zwierząt predysponowanych – po-
dobnie może zadziałać każde zakażenie, lek  
i wiele innych czynników.  

21. Czy można używać oddzielnie poszczególnych 
składników szczepionek wieloskładnikowych?

Tak – na przykład zawiesina inaktywowanych 
leptospir stanowi często rozpuszczalnik dla an-
tygenów wirusowych. Te ostatnie można jednak 
można rozpuścić w jałowej wodzie, a zawiesinę 
leptospir podać w inne miejsce, przy innej oka-
zji, lub nie podawać w ogóle. 

22. Czy jedno tylko szczepienie może przynieść 
jakąkolwiek korzyść psu lub kotu?   
Czy wywiera ono korzystny wpływ na odpor-
ność populacji psów lub kotów?

Tak – jedna dawka atenuowanej szczepionki 
zasadniczej dla psów (nosówka, parwowiroza, 
chorba Rubartha) lub kotów (panleukopenia, 
kaliciwiroza, herpeswiroza) podana w wieku co 
najmniej 16 tygodni powinna zapewnić trwałą 
odporność. Zatem każde szczenię i kocię w wie-
ku 16 tygodni lub starsze musi otrzymać przy-
najmniej jedną taką dawkę. Wpływa to również 
korzystnie na odporność całej populacji. Nawet 
w USA, kraju o stosunkowo wysokim odsetku za-
szczepionych zwierząt, prawdopodobnie mniej 
niż 50% szczeniąt i 25% kociąt jest szczepiona 
przynajmniej raz w życiu. Aby osiągnąć odpo-
wiednią odporność populacji i zapobiec epide-
miom powinniśmy objąć szczepieniami znacznie 
większy odsetek zwierząt (75% lub więcej).
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23. Czy podanie zwierzęciu jedynie pierwszej 
dawki szczepienia wymagającego dwóch da-
wek w odstępie maksymalnie 6 tygodni (np. 
szczepionki przeciw leptospirozie lub białacz-
ce kotów) choć trochę zabezpieczy je?   

Nie – pojedyncza dawka szczepionki tego ro-
dzaju nie wywołuje odporności. Pierwsza daw-
ka uczula układ immunologiczny, dopiero druga 
zapewnia odporność. Jeżeli zwierzę nie otrzyma 
drugiej dawki w ciągu 6 tygodni, szczepienia 
należy rozpocząć ponownie tak aby odstęp 
pomiędzy dawkami wynosił 2 do 6 tygodni. Na-
stępne szczepienia przypominające wykonuje 
się przez podanie jednej dawki niezależnie od 
czasu, który upłynął od poprzednich.

24. Czy można podawać żywe atenuowane szcze-
pionki zwierzętom egzotycznym lub domo-
wym dla których nie są one zarejestrowane?

Nie – nigdy. Wiele atenuowanych szczepionek 
może wywołać chorobę u zwierząt dla których 
nie są one przeznaczone. Co więcej zarazek 
szczepionkowy może zacząć krążyć w populacji 
tych zwierząt, a przez wielokrotne pasaże od-
zyskać pełną zjadliwość i powodować chorobę 
również u zwierząt dla których uodporniania był 
pierwotnie przeznaczony. Skutki mogłyby być 
katastrofalne!

Bardzo skuteczna i bezpieczna jest szczepionka 
przeciwko nosówce zawierająca rekombinowany 
wirus ospy kanarków. Jest ona dostępna na ryn-
ku jako szczepionka wieloskładnikowa dla psów 
lub jednoskładnikowa dla fretek. Ta ostatnia jest 
z powodzeniem stosowana u wielu gatunków 
zwierząt egzotycznych wrażliwych na nosówkę.  

    

25. Czy szczenię bardzo zagrożone nosówką można 
zaszczepić ludzką szczepionką przeciw odrze?

Nie – ze względu na niewystarczającą dawkę  
wirusa ludzka szczepionka przeciwko odrze nie 
stymuluje odporności u szczeniąt. Przygotowa-
ne specjalnie dla szczeniąt szczepionki zawie-
rające wirus odry (czasem łączony z wirusem 
nosówki) zapewniają krótkotrwałą odporność 
u młodszych szczeniąt, niż szczepionki zawiera-
jące tylko wirus nosówki. Aby odporność była 
trwała, szczenię należy zaszczepić ponownie  
w wieku co najmniej 16 tygodni szczepionką za-
wierającą wirus nosówki.

 

26. Wiadomo, że przeciwciała matczyne mogą 
neutralizować atenuowane szczepionki – ale 
czy wywierają podobny efekt w przypadku 
szczepionek inaktywowanych?

Tak – przeciwciała matczyne neutralizują szcze-
pionki inaktywowane. W przypadku gdy wy-
magają one dwóch dawek (a tak jest zwykle), 
pierwsza jest najczęściej neutralizowana, a do-
piero druga wywiera odpowiednie działanie.  
W takim wypadku wymagana jest trzecia dawka 
aby zapewnić trwałą odporność. 

Inaczej to wygląda w przypadku szczepionek 
atenuowanych, gdzie – przy braku przeciwciał 
matczynych – już jedna dawka zapewnia trwałą 
odporność. Pomimo to zaleca się zwykle dwie 
dawki, szczególnie u zwierząt młodych, aby 
mieć pewność, że przeciwciała matczyne nie 
zneutralizowały szczepionki. Z tego też względu 
ostatnie szczepienie powinno być wykonywane 
w wieku co najmniej 16 tygodni.

27. Na rynku są szczepienia zasadnicze prze-
znaczone do podawania tylko dwukrotnego  
u szczeniąt, z ostatnią dawką w wieku 10 ty-
godni. Czy to jest odpowiednie?

Rzeczywiście niektóre szczepionki pozwalają, 
według producentów, na wczesne zakończenie 
cyklu szczepień, umożliwiając wczesną socja-
lizację szczeniąt. W pełni doceniając korzyści  
z tego dla rozwoju szczeniąt, mamy daleko idą-
ce wątpliwości co do skuteczności takiej immu-
nizacji. Żadna obecna na rynku szczepionka 
wieloskładnikowa nie uodporni zadowalają-
cego odsetka szczeniąt, gdy ostatnia dawka 
podana zostanie w wieku 10 tygodni. Zalecamy 
aby, jeżeli to tylko możliwe, podawać ostatnią 
dawkę szczepionki w wieku co najmniej 16 tygo-
dni, niezależnie od liczby uprzednich szczepień. 
W przypadku jeżeli przyjmuje się skrócony cykl 
szczepień, należy pozwalać szczenięciu na prze-
bywanie tylko w bezpiecznych miejscach oraz 
ograniczyć jego kontakty do psów właściwie 
zaszczepionych. 

   

28. Po jakim czasie od rozpuszczenia atenuowa-
na szczepionka traci swe działanie w tempe-
raturze pokojowej?

Niektóre składniki są bardzo wrażliwe (wirusy no-
sówki, herpeswirus) i w temperaturze pokojowej 
tracą swoją aktywność w ciągu 2 – 3 godzin od 
rozpuszczenia, podczas gdy inne, bardziej opor-
ne (parwowirus psów, wirus panleukopenii), za-
chowują aktywność przez kilka dni.
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29. Czy szczepienie przeciw danej chorobie mogę 
wykonać jednocześnie  parenteralnie i dono-
sowo np. przeciw kaszlowi psiarniowemu lub 
katarowi kotów? 

Tak – należy się jednak upewnić, że stosuje się 
produkt dopuszczony do podawania określoną 
drogą. Donosowe zastosowanie atenuowanej 
szczepionki przeciwko herpeswirozie i kaliciwiro-
zie kotów przeznaczonej do podawania paren-
teralnego może wywołać chorobę. Z kolei inak-
tywowana szczepionka przeciw tym infekcjom 
podana donosowo nie zapewni odporności,  
a może spowodować reakcje niepożądane. Tak 
samo u psów podając parenteralnie szczepion-
kę donosową przeciwko katarowi psiarniowemu 
można spowodować miejscową martwicę tka-
nek, a nawet śmierć, podczas gdy podana do-
nosowo szczepionka zawierająca inaktywowane 
bakterie Bordetella nie zapewni odporności,  
a może wywołać reakcje niepożądane. 

Oba typy szczepionek mogą być natomiast po-
dawane jednocześnie lub na różnych etapach 
życia zwierzęcia. Szczepienie jednocześnie dro-
gą donosową i parenteralną może zapewnić 
lepszą odporność, niż szczepienie tylko jedną 
z tych dróg. Tak więc szczepienie parenteralne 
spowoduje ochronę płuc, ale nie górnych dróg 
oddechowych (szczególnie jeśli chodzi o miej-
scowo wydzielane IgA oraz odpowiedź typu  
komórkowego), podczas gdy szczepienie do-
nosowe silnie stymuluje miejscową odpowiedź 
typu komórkowego, syntezę miejscowych IgA 
oraz odporność nieswoistą (np. wytwarzanie 
interferonu typu I), ale często nie wpływa na  
odporność płuc. 

   

30. Czy istnieją psy i koty niezdolne do wykształ-
cenia odporności poszczepiennej?

Tak – jest to cecha genetyczna (ang. non-re-
sponder), spotykana zwłaszcza w niektórych 
rasach. Zwierzęta spokrewnione genetycznie 
są zwykle obciążone tą cechą. Jeżeli wada ta 
dotyczy odporności przeciwko bardzo zjadliwe-
mu zarazkowi takiemu jak parwowirus psów lun  
wirus panleukopenii, zakażenie kończy się śmier-
cią. Gdy dotyczy ona zarazka o mniejszej zjadli-
wości, skutkiem jest ciężka choroba, ale zwierzę 
zwykle przeżywa (np. po zakażeniu Bordetella 
bronchiseptica).

31. Czy istnieją terenowe szczepy wirusa nosów-
ki lub parwowirusa psów, przeciwko którym 
szczepionki nie zapewniają odporności?

Nie – wszystkie obecnie dostępne na rynku 
szczepionki przeciwko tym chorobom zapewnia-
ją odporność na zakażenie wszystkimi znanymi 
szczepami tych zarazków, zarówno w warunkach 
doświadczalnych jak i terenowych. 

32. Ile czasu upływa od szczepienia zasadnicze-
go do wykształcenia odporności chroniącej 
przed ciężką chorobą?

To zależy od zwierzęcia, szczepionki i choroby. 

•	 Najszybciej	 rozwija	 się	 odporność	 przeciw	 no-
sówce. W przypadku szczepionek  atenuowa-
nych i rekombinowanych odpowiedź immunolo-
giczna rozpoczyna się w ciągu minut lub godzin 
i zapewnia odporność już po jednym dniu, jeżeli 
oczywiście nie są obecne przeciwciała matczy-
ne lub zwierzę nie znajduje się w stanie ciężkiej 
immunosupresji.

•	 W	 przypadku	 parwowirozy	 i	 panleukopenii	 od-
powiedź immunologiczna rozpoczyna się po 
3 dniach, a pełna odporność rozwija się po  
5 dniach, jeżeli stosuje się szczepionki żywe ate-
nuowane. Natomiast w przypadku szczepionek 
inaktywowanych ochrona pojawia się dopiero 
po 2 – 3 tygodniach, a nawet później.

•	 Szczepionki	zawierające	żywy	atenuowany	ade-
nowirus psów typu 2 podawane parenteranie 
chronią przeciwko chorobie Rubartha po 5 – 7 
dniach, jednak w przypadku podania donoso-
wego nie osiąga się podobnej odporności prze-
ciw tej chorobie nawet po ponad 2 tygodniach.

•	 Trudno	 jest	 ocenić	 szybkość	 rozwoju	 odporno-
ści przeciwko kaliciwirozie i herpeswirozie kotów, 
ponieważ niektóre zwierzęta w ogóle nie uod-
porniają się po szczepieniu.    

 

33. Czy dostępne szczepionki przeciwko kaszlowi 
psiarniowemu zapewniają jakąkolwiek odpor-
ność przeciwko zakażeniu nowym wirusem 
grypy psów?

Nie – wyścigowe greyhoundy, które jako pierw-
sze uległy zakażeniu i chorowały, były rutynowo 
szczepione przeciwko kaszlowi psiarniowemu  
co najmniej 3 razy w roku. Wirus grypy psów nie 
jest spokrewniony antygenowo z którymkolwiek 
znanym dotychczas wirusem psów, jest za to 
spokrewniony z wirusem grypy koni.   
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34. Czy należy rozpoczynać cały cykl szczepień 
od początku (czyli podawać wielokrotne 
dawki co 2 – 4 tygodnie), jeżeli od ostatnie-
go szczepienia minął czas dłuższy niż okres 
odporności poszczepiennej (czyli 7 – 9 lat dla 
nosówki, parwowirozy, choroby Rubartha, po-
niżej roku dla Leptospira, Bordetella bronchi-
septica; poniżej 3 lat dla wścieklizny)?

Nie – w przypadku szczepionek atenuowanych 
wielokrotne dawki podaje się tylko szczeniętom 
i kociętom, gdyż mają one odpornością bierną. 
Zdajemy sobie sprawę, że wielu producentów  
w opisanej sytuacji zaleca ponowne rozpo-
czynanie cyklu szczepień, ale nie popieramy 
takiego poglądu, ponieważ jest on sprzeczny  
z podstawowymi zasadami działania układu  
immunologicznego. 

35. Jakiej ochrony można oczekiwać w przypad-
ku właściwego zaszczepienia zwierzęcia?

•	 Odporność	 na	 zachorowanie	 psów	 właściwie	
zaszczepionych przeciwko nosówce, parwowi-
rozie i chorobie Rubartha szczepionkami ate-
nuowanymi lub rekombinowanymi wynosi co 
najmniej 98%. Można oczekiwać podobnie wy-
sokiej ochrony przed zakażeniem.

•	 Odporność	na	zakażenie	i	zachorowanie	wśród	
kotów należycie zaszczepionych przeciwko pan-
leukopenii z użyciem produktów atenuowanych 
wynosi co najmniej 98%.

•	 Natomiast	w	przypadku	szczepionek	przeciwko	
kaliciwirozie i herpeswirozie kotów oczekiwać 
można co najwyżej odporności na zachorowa-
nie, na poziomie 60 – 70% w przypadku silne-
go narażenia (np. w schroniskach), a wyższym  
w warunkach domowych.

36. Czy miana przeciwciał w surowicy mogą być 
użyteczne do oceny odporności poszczepien-
nej?

Tak – w szczególności w odniesieniu do szcze-
pień przeciwko nosówce, parwowirozie i cho-
robie Rubartha u psów, panleukopenii u kotów  
i wściekliźnie u obu gatunków, natomiast raczej 
nie w przypadku innych szczepień. Testy bada-
jące odporność typu komórkowego również nie 
odgrywają żadnej roli z powodów technicznych 
i biologicznych. Czynniki te są mniej istotne  
w przypadku testów serologicznych, ale również 
one nadal dają rozbieżne wyniki w zależności od 
procedur stosowanych w danym laboratorium.

  

37. Czy szczepienie wywołuje immunosupresję  
u szczeniąt?

Tak – jeżeli stosuje się atenuowane wirusy nosów-
ki lub CAV-2 w połączeniu z innymi składnikami, 
po 3 dniach zaczyna się obniżenie odporności 
trwające około tygodnia. Jeżeli szczepionka nie 
zawiera któregoś z wyżej wspomnianych zaraz-
ków, immunosupresja nie występuje.         
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