Arklių rinopneumonija
Kaip pranešė FEI Veterinarijos departamentas (Lozana) ir Pasaulio gyvūnų sveikatos
organizacija (Paryžius)
Vakarų Europoje registruojama vis daugiau arklių
rinopneumonijos protrūkių.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki šiol, 10-yje šalių nustatyta daugiau kaip 70 neurologinio EHV-1
atvejų.
Susirgimų protrūkiai registruoti Belgijoje, Kanadoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje,
Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Dėl ligos plitimo buvo atšaukti kai kurie svarbūs žirginio sporto renginiai
Įvertinusi ligos išplitimo grėsmę, FEI Veterinarijos departamentas rekomenduoja laikinai
atsisakyti, be būtino reikalo, arklinių šeimos gyvūnų transportavimo iš vienos laikymo vietos į
kitą, taip pat nevykti į žirginio sporto varžybas ar parodas Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje,
Jungtinėje Karalystėje ir į kitas Europos Sąjungos šalis kur registruojami šios ligos židiniai.
Specialistų teigimu, dėl šios ligos kylančius pavojus ypač atsakingai turėtų įvertinti arklinių šeimos
gyvūnų laikytojai ir įvairių renginių (parodų, varžybų ir kitų) organizatoriai.
Arklių rinopneumonija – arklinių šeimos gyvūnų liga, paplitusi daugelyje pasaulio šalių. Ligos
sukėlėjai – herpes EHV-1 ir EHV-4, virusai, kurių randama sergančių ir persirgusių arklinių
šeimos gyvūnų kraujyje, išskyrose, sekretuose. Ši liga sukelia kvėpavimo takų, neurologinius
susirgimus, abortus, naujagimių kumeliukų gaišimus. Ligos inkubacinis periodas trunka nuo 24
val. iki 3–6 parų, kartais – iki 15 parų. Ji pasireiškia karščiavimu, viršutinių kvėpavimo takų
katariniu uždegimu – gyvūnai kosti, čiaudi, iš šnervių teka išskyros. Gyvūnai užsikrečia tiesiogiai
kontaktuodami su šia liga sergančiais ar persirgusiais gyvūnais arba per pašarus, inventorių,
kergimo metu. Virusui patekus į gyvūnų laikymo vietą, perserga visi toje vietoje laikomi arklinių
šeimos gyvūnai. Ligai ypač jautrūs jauni ir grynaveisliai gyvūnai.
Įtarus ligą, reikia nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją ir izoliuoti įtarimų sukėlusį arklį.
Negalima leisti arkliui vaikščioti patalpų viduje ar išeiti iš patalpų, kol nėra veterinarijos gydytojo
nurodymų. Būtina sunaikinti pakratus, išvalyti ir dezinfekuoti patalpas, įrangą ir transporto
priemones, kurios buvo naudojamos arkliams vežti.
Privalu maksimaliai sustiprinti biologinio saugumo priemones, o veterinarijos gydytojai
rekomenduoja vakcinuoti ir revakcinuoti arklinių šeimos gyvūnus vadovaujantis gamintojo
vakcinos apraše pateiktais nurodymais.
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