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La Leishmaniosi o malaltia del mosquit

Potser es tracta d'una de les malalties amb més mala fama i que més preocupen als propietaris de 
gossos, però realment sabem de que es tracta?

La infecció
La malaltia és produïda per un protozou del gènere Leishmania sp. Es tracta d'un organisme 
unicel·lular paràsit, és a dir necesita d'altres organismes (en aquest cas animals) per sobreviure i 
reproduir-se. Aquest paràsit arriva al torrent sanguini de l'animal mitjantçant la picada de certes 
espècies de “mosquits” els quals utilitza per desenvolupar-se i disseminar-se.
Un cop arrivat a l'hoste definitiu el paràsit s'introdueix a certes cèl·lules del sistema inmunitari, les 
quals utilitza per reproduir-se destruint-les tot seguit.

A quins animals afecta?
Existeixen diferents especies de Leishmania que poden afectar a una amplia varietat de vertebrats, 
entre els quals es troben gats, gossos i fins i tot persones. Tot i que com s'ha vist els gats també 
poden afectar-se parlarem de leishmaniosi referint-nos a la infecció en gossos, ja que és bastant més 
freqüent en les nostres latituts.

Quins símptomes produeix?
Potser es tracta d'una de les malalties amb una simptomatologia més diversa que podem trobar. 
Classicament es divideix en dues formes diferenciades, la visceral i la cutània, que poden trigar a 
manifestar-se desde dies fins a anys després de la infecció. Els signes més comuns són pèrdua de 
pes, debilitat, pèrdua de massa muscular, canvis de 
comportament (cansament, apatia) així com signes cutanis 
(pèrdua de pèl, úlceres a la zona de la trufa i orelles), i 
oculars (conjunctivitis, uveitis) entre d'altres. En estadis 
avançats poden afectar-se òrgans interns com els ronyons, 
produint-se una fallada renal.

Té tractament?
Hi ha disponibles al mercat alguns medicaments eficaços 
per combatre la malaltia. En tots els casos es imprescindible 
que l'afectació orgànica no sigui greu, ja que tot i poder 
combatre el paràsit, les possibles sequel·les deixades per la infecció (afectació renal) sovint 
romandràn. Per això és importatant la detecció el més aviat millor.

Diagnòstic i prevenció: Qué podem fer per evitar-ho
El fet que es tracti d'una malaltia amb múltiples signes i l'alta presència de la malaltia a la nostra 
zona geogràfica fan de la leishmaniosi una malaltia de diagnòstic no gaire senzill. A més pot 
presentar-se juntament amb altres malalties empitjorant els simptomes i encara dificultant més el 
seu diagnòstic. És per això de vital importància descartar-la en molts casos abans d'instaurar 
qualsevol tractament, i a més en zones amb molta presència del paràsit com és la nostra, és 
interessant testar els gossos sans, ja que podríen haver estat infectats encara que no manifestin la 
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malaltia (recordem que poden passar mesos). En aquest cas els tractaments estarien encaminats a 
estimular la resposta inmunitària de l'animal per evitar l'aparició dels símptomes.
En quant a la prevenció probablement és l'apartat més conegut per tots. Coneixem infinitat de 
productes antiparasitaris efectius contra la picada d'aquests insectes, ja sigui en forma de pipeta, 
esprai o collar. Hem de recordar però, seguir una pauta estricta en quant a les aplicacions d'aquests 
productes, sobretot en estacions càl·lides. Existeixen nous productes encaminats a reforçar 
l'organisme en contra d'una possible infecció del paràsits. Aquests són totalment compatibles amb 
altres mesures com els insecticides o les conegudes vacunes.

Pronostic: El meu gos és positiu, està malalt?
La majoria de proves utilitzades per diagnosticar la malaltia 
busquen el rastre de la infecció (anticossos) això normalment 
està relacionat amb la presència del paràsit i el curs de la 
malaltia, però no sempre. És necessari fer una bateria de 
proves per tal de comprovar l'afectació de la malaltia a 
l'animal. En tractar-se d'una infecció sovint crònica, en 
alguns casos animals positius no mostren la malaltia encara 
estar infectats si es porta un rigorós control veterinari.

El meu gos té la malaltia, es morirà?
Hi ha tractament efectiu contra la leishmaniosi i és possible eliminar els símptomes i sanar l'animal 
sempre que l'afectació orgànica no sigui irreversible. En tots els casos és imprescindible portar 
controls veterinaris periòdics.
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