
LEISHMANIOSIS CANINA 

 

1. Què és la Leishmaniosi i com es transmet ?  

És una malaltia parasitària provocada per un protozou del gènere Leishmania que es 

transmet mitjançant la picada d’un tipus especial de mosquit del gènere Pheblotomus. 

Si el mosquit pica a un animal malalt, el paràsit es localitza al seu aparell bucal i 

experimenta una sèrie de transformacions en un període que oscil·la de 4 a 20 dies, 

després dels quals, i No abans , aquest mosquit es converteix en transmissor de la 

malaltia. 

 

2. Es possible el contagi directe per la saliva, ferides, mossegades, etc?  

La resposta és No. Sempre és necessària la picada d’un mosquit infestat amb el paràsit. 

 

3.  Quins gossos tenen més risc de contagiar-se ?  

Degut a que les picades de mosquit són més freqüents al fosquejar i al clarejar, el grup 

de risc més important són els gossos que viuen a l’exterior i principalment si dormen 

també a fora. També tenen predisposició les races de pèl curt ja que els mosquits els 

piquen amb més facilitat. 

 

4. Augmenta el risc de contagi a les persones el fet de conviure amb un gos malalt 

de Leishmaniosi ?  

No. El risc de contagi existeix pel fet de viure en una zona endèmica com és la conca 

mediterrània, especialment si es tracta de persones immunodeprimides, ja que el 

contagi a una persona sana és extremadament difícil. El contacte directe amb el gos 

malalt NO es suposa un risc de contagi de la malaltia, encara que hi hagués un contacte 

estret amb ferides, sang o altres secrecions del gos afectat . SEMPRE és necessària la 

presència del mosquit. 

 

5. Quins símptomes presenten els gossos malalts ?  

Es tracta d’una malaltia molt complexa que pot expressar-se de maneres molt diferents, 

tot i que els símptomes més freqüents inclouen: aprimament, caspa , descamació, 

crostes i èczemes principalment a la zona de la cara . A vegades es poden presentar tan 

sols hemorràgies nasals, coixeres, pododermatitis, problemes renals, hepàtics, oculars… 

 

6. El meu gos que està aparentment sa, pot tenir la malaltia ?  

La resposta és SI, ja que el període de incubació (temps que passa des del moment del 

contagi per la picada del mosquit fins a l’aparició dels primers símptomes) pot ser 

d’alguns mesos. En conseqüència un animal pot estar clínicament sà però estar incubant 

la malaltia. Malgrat tot en aquest període ja pot ésser detectat pel veterinari mitjançant 

tècniques diagnòstiques específiques.  

 



7. Té cura la Leishmaniosi en els gossos ?  

Actualment no existeix cap tractament curatiu del tot, és a dir, no podem garantir 

l’eliminació completa del paràsit de l’organisme de l’animal. Malgrat tot les teràpies es 

dirigeixen a controlar la infecció i a evitar que el paràsit pugui continuar fent malbé els 

diferents sistemes de l’organisme del nostre amic. D’aquesta manera s’aconsegueix 

millorar la simptomatologia i rehabilitar completament l’animal en la majoria dels casos. 

Si bé, és cert que la resposta de l’animal al tractament dependrà molt de l’estat del gos 

quan iniciem la teràpia, per tant la prevenció és el més important que tenim.  

 

8. Podem fer alguna cosa per prevenir la malaltia?  

Des de Bestiari recomanem realitzar el màxim de mesures preventives contra la malaltia. 

En primer lloc vacunar l’animal. Si bé és cert que la vacunes existents al mercat durant 

els darrers anys han aixecat força polèmica, la vacuna actual te una efectivitat notable i 

segons diversos estudis científics els pocs animals vacunats que contreuen el paràsit 

tenen menys tendència a desenvolupar quadres greus de la malaltia.   

En segon lloc tenim les mesures encaminades a l’eliminació dels transmissors de la 

malaltia (els mosquits) per impedir que puguin picar als nostres gossos mitjançant 

insecticides (Advantix, Scalibor). 

I per últim el xarop Leishguard que potencia l’immunitzat cel·lular específica de l’animal 

reduint el risc de desenvolupar una infecció activa provocada per el paràsit. 

Per informació sobre altres productes no dubteu en consultar els nostres veterinaris. 

 

 


