
Genç kedilerin kanlı ishal hastalığı 
Bu yazımızda halk arasında kedi kanlı ishal hastalığı ve ya kedi 
gençlik hastalığı olarak bilinen feline panleukopenia virus 
hakkında konuşacağız. 

Kedi panleukopenia, çok ciddi, genellikle ölümcül bir kedi hastalığıdır. Vücut 
sıvıları ile temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Hatta enfekte pireler ve virüsü 
kıyafetleri, elleri ve ya ayakkabıları üzerinde taşıyan insanlar tarafından bile 
bulaşma gerçekleştirilebilir. Bu sebeple can dostlarınızın bakımında dikkat 
etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğiz. EN ÖNEMLİ 3 NOKTA; 
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Feline Panleukopenia Virus 
(FPV)

 PATIWORLD

KUSMA 
FPV hastası olan 
kediniz sindirim 
rahatsızlığı 
sebebiyle çok sık 
kusabilir. 

İŞTAHSIZLIK 
FPV hastası olan 
kedinizde aşırı mide 
ve bağırsak rahatlığı 
olacağından 
iştahsızlık başlar. 

LETARJİ 
Sindirim ağrıları 
yüzünden kendisini 
yalayıp temizlemeyi 
bırakacak ve tüy 
yapısı bozulacaktır.

AŞI 
Yavru kedilerinizin aşı 

uygulamalarını 
zamanında yaptırmayı 

ihmal etmeyin.
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KARANTİNA 

Aşılama süresi 
tamamlanana kadar 
yavrularınızı diğer 

kedilerden uzak tutun.
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HİJYEN 

Ayakkabılarınızı 
kedilerinizin 

ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza edin.
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Virüsün hasta vücudu 
üzerindeki etkileri; 
F P V b u l a şm ı ş k e d i l e r d e g ö z l e 
göremediğimiz ama hayati durumlara 
sebebiyet veren viremi safhası oldukça 
agresiftir. 

FPV kediler için oldukça bulaşıcı ve maalesef 
mortalite (ölüm) oranı yüksek bir hastalık 
türüdür. Ülkemizde görülme oranı yüksek olan 
bu hastalığın eradike edilememesindeki en 
büyük etkenlerden biri de maalesef aşı 
uygulamalarına gereken özen ve dikkatin 
gösterilmemesidir. FPV lenfoid doku, kemik ilini 
ve bağırsağın hızla bölünen hücreleri için bir 
afiniteye sahiptir. Lenfosit dokularının 
enfeksiyonu ve lenfosit azalması, fonksiyonel 
immunsupresyona (bağışıklığın baskılanma 
durumu) neden olur. İmmunite (bağışıklık 
sistemi), ilikteki miyeloid baskılanma ile daha 
da zayıflatılır. Bağırsak kript hücrelerindeki viral 
replikasyon,  kusma ve ishalin ayırt edici 
bulgularından sorumludur. Bağışıklık sistemi 
zayıflayan hastada bakteriyemi ve bazen 
ölümcül septisemi gelişme ihtimali çok 
yüksektir.  

 Doğru aşı uygulama-
ları hayat kurtarır. 

Panleukopenia virüsü, her yaştan aşısız 
kedilerde önemli bir hastalığa neden olma 
potansiyeline sahiptir, ancak 12 ila 16 
haftalıktan daha küçük, aşılanmamış yavrular 
için en büyük riski oluşturmaktadır. Genç 
kedilerde ölüm oranı %50 ila %90’a kadar 
ulaşabilmektedir. Anne bağışıklığı, çoğu yavru 
çocukta 6-8 haftalık olana kadar koruyucudur. 8 
haftalıktan sonraki süreçte hekiminiz tarafından 
yapılacak olan aşı uygulamaları ile bu hastalığa 
karşı bağışıklık artışı sağlanmaktadır. 
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6-8 haftalık olan yavru kedilerinizin aşı uygulamalarını hekiminizin 
belirleyeceği protokol doğrultusunda aksatmadan yaptırmalısınız. Yeni 
sahiplendiğiniz kedinizin karma aşısını yaptırmadan önce katı bir karantina 
uygulamanız gerekir. Bu karantina sürecinde; yavrunuzun iştah durumu, 
hareketliliği, dışkı durumu ve kusma durumunu mutlaka takip edip; 
herhangi anormal bir bulguda hekiminiz ile irtibata geçmeniz 
gerekmektedir. Çünkü virüs yavrunuza bulaştığı anda semptom 
göstermeyip kuluçka evresini (10-14 gün) tamamladıktan sonra belirti 
göstermeye başlar. Yavrularınızdaki; ishal, kusma, iştahsızlık ve keyifsizlik 
semptomlarından birini bile gördüğünüz takdirde hekiminiz ile iletişime 
geçin. 
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