
sí onemocnûní dirofilarióza 
(= onemocnûní srdeãním ãervem)
je v souãasnosti roz‰ífienou

chorobou v celé stfiedomofiské oblasti
a následkem turistického ruchu se psy
se dostává i do na‰ich zemûpisn˘ch
‰ífiek. Italská pádská níÏina vykazuje
nejvy‰‰í zamofiení tímto onemocnûním
na svûtû – nakaÏeno je cel˘ch 95 procent
psí populace. Na druhém místû jsou
Kanárské ostrovy. Na ostrovû Tenerife 
je infikováno celkem 61 procent 
psÛ, na ostrovû Gran Canaria je to 
32 procent. Toto onemocnûní se
v epidemickém mûfiítku vyskytuje 
také v USA nebo Maìarsku.
Onemocnûní srdeãním ãervem proto
dnes patfií mezi globální epidemie, které
kromû psÛ postihují také vlky, li‰ky,

koãky, fretky a kojoty. Toto onemocnûní
bylo objeveno jiÏ pfied více neÏ sto lety.
Od té doby pracují vûdci na vhodn˘ch
diagnostick˘ch testech, profylaktick˘ch
opatfieních a postupech léãby;
dirofilarióza se v‰ak roz‰ifiuje stále dál.

Moskyti pfiená‰ejí 
malárii a mnohem víc
Pfiíãinou dirofilariózy jsou parazité;
v tomto pfiípadû jde o hlístice známé
obecnû jako filárie. Tito parazité jsou
pfiená‰eni v˘hradnû nûkter˘mi druhy
moskytÛ (komárÛ) – pfiedpokládá se, Ïe
za pfienos tohoto parazitárního
onemocnûní odpovídá na sedmdesát
rÛzn˘ch druhÛ komárÛ. Cyklus tûchto
ãervÛ je pomûrnû komplikovan˘:
V krevním fieãi‰ti infikovan˘ch psÛ

kolují takzvané mikrofilárie (které
bychom mohli v nej‰ir‰ím smyslu 
toho slova oznaãit za „dûti" nebo je‰tû
lépe „embrya" tûchto ãervÛ). Komár,
kter˘ píchne infikovaného psa, nasaje
kromû krve také tyto „zárodky". 
V komárovi se z nich vyvinou larvy.
Opakovan˘m píchnutím se tyto 
velmi Ïivotaschopné larvy znovu
pfienesou na psa a toho infikují.

KÛÏí za 80 dní
Larvy se vyvíjejí pod kÛÏí psa zhruba 
po dal‰ích 80 dní. V dal‰ích fázích
v˘voje se parazité dostanou do cévního
systému psa a s krví také do jeho srdce
a plicní arterie, kde bûhem pûti aÏ
sedmi mûsícÛ dozrají na dospûlého
srdeãního ãerva. Samiãky tûchto hlístic
jsou mimofiádnû plodné - za jedin˘ den
uvolní do krevního fieãi‰tû psa více neÏ
tisícovku vajíãek. Z nich se vyvíjejí
mikrofilárie a ty kolují v krvi po dobu 
aÏ tfií let. âekají na krvelaãné komáry, 
aÏ je pfii svém hodování nasají s krví
psa. A o potomstvo je tak postaráno:
dospûlí srdeãní ãervi samiãího pohlaví
mohou v srdci psa strávit aÏ nûkolik let!
V nûkter˘ch pfiípadech se tito 
ãervi usídlí i v játrech nebo 
cévách, které zásobují srdce 
psa, protoÏe jsou velmi pruÏní.
Podle místa, kterému dávají pfiednost,
mohou filárie zpÛsobit ‰kody v plicních
tepnách i v srdci, játrech a dokonce
i v ledvinách. Tato po‰kození mohou
b˘t nevratná a velmi závaÏná dfiíve, 
neÏ se u psa projeví první pfiíznaky
onemocnûní. V takovém pfiípadû 
je léãba této nemoci témûfi nemoÏná. 
Pfienos nemoci závisí v˘hradnû 
na komárech. Proto se dirofilarióza
vyskytuje s vy‰‰í ãetností 
pfiedev‰ím tam, kde se psi 
setkávají s nakaÏen˘mi komáry.
JelikoÏ se v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách
prakticky nevyskytuje hmyz, kter˘
dirofilariózu pfiená‰í, není toto
onemocnûní u nás nakaÏlivé pro
ãlovûka ani pro zvífiata. Vzhledem
k rostoucí mífie turismu (viz v˘‰e) 
se v‰ak s dirofilariózou setkáváme 
ve veterinárních ordinacích stále 
ãastûji i u nás, a protoÏe u tohoto
nebezpeãného onemocnûní jsou 
v fiadû pfiípadÛ jen ‰patné vyhlídky 
na vyléãení, je nutné zavést vãas
potfiebná preventivní opatfiení 
nebo neprodlenû zahájit léãbu.

Srdeãní ãervi berou dech
Klinick˘ obraz tohoto onemocnûní
závisí na intenzitû nákazy a na
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individuální reakci infikovaného 
psa (tedy na obranyschopnosti jeho
organismu; hubení toulaví psi na
Kanársk˘ch ostrovech s nejvy‰‰í
pravdûpodobností nemají dostateãnû
fungující imunitní systém!). První
pfiíznaky onemocnûní srdeãními 
ãervy se ãasto projeví aÏ rok po 
nákaze. A ani tehdy lidé vût‰inou
nepfiipisují Ïádn˘ v˘znam lehkému
poka‰lávání psa bûhem námahy.
Ka‰el se ale postupnû zhor‰uje
a pozdûji mÛÏe b˘t provázen krvav˘m
hlenem. Nûkdy se také mÛÏe stát, Ïe
nemocné zvífie pfii námaze následkem
selhání srdce omdlí. Srdce, ve kterém 
se prohánûjí tisíce ãervÛ podobn˘ch
‰pagetám, samozfiejmû nemÛÏe
dostateãnû pracovat, takÏe následkem
b˘vá selhání srdce. Tato srdeãní
nedostateãnost se projevuje pfiedev‰ím
tím, Ïe se psovi zvût‰uje objem 
bfiicha (ascites = bfii‰ní vodnatelnost).
Zánûtlivé procesy a odumírající paraziti
mohou zpÛsobit trombózu. Pfii
trombóze dojde k ucpání cévy nebo
srdce a v daném místû se pfieru‰í tok
krve. Intenzivní invaze ãervÛ zpÛsobuje,
Ïe se ucpává otvor u chlopnû mezi
pravou srdeãní komorou a dutou Ïílou,
která ãerpá krev zpût k srdci, a to se
projevuje zvût‰ením jater a zvût‰ením
objemu bfiicha. Následkem toho se
u postiÏeného zvífiete mÛÏe projevit
Ïloutenka nebo anémie. Játra a ledviny
mohou b˘t tak zniãené, Ïe zvífie
bûhem nûkolika málo dnÛ zemfie.

V krvi se zjistí pravda
Pfiítomnost srdeãních ãervÛ
v organismu lze zjistit na základû
vy‰etfiení krve. Pro tyto testy se psÛm
odebere trocha krve a krev se vy‰etfií na
pfiítomnost takzvan˘ch antigenÛ (látky
vyluãované pÛvodci nákazy). Existují
dva rÛzné testy a fiada zvûrolékafiÛ
radûji provádí oba, protoÏe mikrofilárie
se nemusí v krvi zjistit vÏdy, tfiebaÏe
v psovi Ïijí dospûlé filárie. Podle
klinického a rentgenologického 
nálezu se onemocnûní klasifikuje 
do tfií stupÀÛ závaÏnosti:
StupeÀ I: zvífiata s lehk˘mi 
pfiíznaky onemocnûní,
StupeÀ II: zvífiata se stfiednû váÏn˘mi
pfiíznaky a rentgenologick˘mi zmûnami,
StupeÀ III: v˘razné pfiíznaky
onemocnûní i v klidu.

Poãáteãním pfiíznakem onemocnûní
srdeãními ãervy je ka‰el, kter˘ tvrdo‰íjnû
pfietrvává. Chronick˘ ka‰el v‰ak mÛÏe
mít i jiné pfiíãiny, které je tfieba vylouãit

diferenciální diagnózou. Ka‰el mÛÏe
vyvolávat také nákaza jin˘mi parazity –
napfiíklad ‰krkavkami. Ka‰lem jsou
provázeny i kolabující prÛdu‰ky. Ka‰el
mÛÏe b˘t pfiíznakem také infekãního
onemocnûní - napfiíklad psinky nebo
psincového ka‰le. V˘sledky
rentgenov˘ch snímkÛ se podobají
snímkÛm plicní embolie. A plicní
embolie mÛÏe b˘t opût následkem
srdeãního onemocnûní (jestliÏe se
krevní sraÏenina – trombus – dostane
z krevního fieãi‰tû do jin˘ch cév a tam 
se usadí, hovofiíme o embolii. ZÛstane-li
taková krevní sraÏenina v plicní 
tepnû, hovofiíme o plicní embolii).

Léãba pfied léãbou
JestliÏe v˘sledek vy‰etfiení krve 
hovofií o srdeãních ãervech, popfiípadû
jestliÏe se objevily pfiíznaky, jeÏ jsou
charakteristické pro nákazu tûmito
parazity, je tfieba neprodlenû zahájit
vhodnou léãbu. V souãasnosti existují
úãinné látky, jimiÏ lze usmrtit tyto
nebezpeãné cizopasníky. Léãba je tedy
moÏná a b˘vá také úspû‰ná – pokud
ov‰em onemocnûní je‰tû nepokroãilo
pfiíli‰ daleko. Proto je velmi dÛleÏité 
psa nejdfiíve peãlivû vy‰etfiit a vyléãit
dal‰í eventuální problémy (napfiíklad
onemocnûní srdce, jater a ledvin), aby
bylo moÏné sáhnout po úãinné léãbû
zamûfiené proti srdeãním ãervÛm 
a aby tato léãba probíhala pokud
moÏno bez komplikací. Cílem této
terapie je usmrcení dospûl˘ch ãervÛ, ale
také mikrofilárií. K usmrcení dospûl˘ch
ãervÛ se psovi podává pfiíslu‰n˘ lék
(immiticid) dvakrát v rozpûtí 24 hodin
(pfii intenzivnûj‰ím napadení znovu
s odstupem jeden mûsíc). Tento
pfiípravek se podává nitrosvalovû, coÏ
mÛÏe zpÛsobit otoky a bolestivé reakce.
ProtoÏe usmrcení ãervi mohou zpÛsobit
embolii, b˘vá vhodné pfiipravit
organismus na léãbu podáváním

aspirinu (ASS) po dobu jednoho t˘dne
pfied podáním pfiípravku na usmrcení
ãervÛ. Pfiíznaky poãínající plicní
embolie bychom mûli sledovat aÏ dvacet
dní po podání léku. Abychom této
moÏnosti pfiede‰li, doporuãují se
vhodná preventivní opatfiení – pfiísn˘
klid a eventuálnû látky obsahující
kortizon. Pfii masivní nákaze
v pfiípadech, kdy se ãervi usídlí 
v duté Ïíle, se neprovádí
medikamentózní léãba, ale provede 
se instrumentální odstranûní ãervÛ.
K usmrcení mikrofilárií se podává dal‰í
pfiípravek (ivermectin), a to nejdfiíve
zhruba tfii aÏ ãtyfii t˘dny po ukonãení
léãby zamûfiené na usmrcení dospûl˘ch
ãervÛ (pozor u kolií, plemen pfiíbuzn˘ch
koliím a u bobtailÛ!). Poté se provede
znovu vy‰etfiení krve. JestliÏe se v krvi
znovu prokáÏou mikrofilárie, musíme
vycházet z toho, Ïe nebyli usmrceni
v‰ichni dospûlí ãervi, a celou léãbu je
tfieba zopakovat. JestliÏe se v krvi
nenacházejí jiÏ Ïádné mikrofilárie,
mÛÏeme zaãít s preventivní léãbou.
V oblastech, kde se vyskytují moskyti po
cel˘ rok, se naléhavû doporuãuje
podávat psovi preventivnû jednou
mûsíãnû odpovídající pfiípravky, a to 
po cel˘ Ïivot. U psÛ, ktefií trvale
dostávají pfiípravky na prevenci 
proti dirofilarióze, se doporuãuje
jednou roãnû dÛkladné vy‰etfiení. 

Psi v Antarktidû...
...jsou pfied srdeãním ãervem v bezpeãí,
protoÏe Antarktida je jedin˘m
kontinentem, na kterém se toto
parazitární onemocnûní nevyskytuje.
JestliÏe se tedy chcete vydat na
dovolenou se psem, mÛÏete si b˘t jisti,
Ïe se nevrátíte s infikovan˘m zvífietem,
jedinû v pfiípadû, Ïe s ním strávíte
dovolenou v zalednûn˘ch oblastech.
Ideální je, pokud si do jiÏních zemí
s sebou své psy nevezmete. JestliÏe 
se pfiesto rozhodnete vzít je s sebou,
mûli byste se rozhodnû postarat o to,
aby se nedostali do kontaktu
s tamûj‰ími toulav˘mi psy. Kromû toho
je také vhodné zajistit preventivní
o‰etfiení psÛ. S preventivním
programem se nesmí zaãínat, dokud
zvûrolékafi zcela nevylouãí moÏnost jiÏ
existující nákazy srdeãním ãervem. Dnes
existují moderní léky, které se podávají
obvykle jednou mûsíãnû v tabletách
nebo jako vnûj‰í pfiípravek mezi lopatky
a které chrání nejen proti srdeãním
ãervÛm, ale také proti jin˘m ãervÛm
(napfiíklad ‰krkavky) a také proti
blechám, klí‰ÈatÛm a roztoãÛm. ■

SVùT PSÒ 2/05 53

ZDRAVÍ
Fo

to
 M

in
er

va

Dárky z cest na sluneãn˘ jih

SP 02/05 52-53 Srdeční červ  18.1.2005 9:26  Stránka 53


