
rdeãní ãerv je lidové pojmenování
(odvozené z angl. Heart Worm)
vlasovky psí (latinsky Dirofilaria

immitis), pÛvodce parazitárního onemoc-
nûní parazitózy zvaného dirofilarióza, jeÏ
postihuje pfiedev‰ím psy. 
Vlasovka psí je parazitem krevního obû-
hu psa a náleÏí do skupiny filárií, ãesky
zvan˘ch vlasovci. Tito cizopasníci, dfiíve
fiazení mezi tzv. ãervy, patfií k hlísticím,
tedy do té skupiny ÏivoãichÛ, do níÏ nále-
Ïejí také ‰krkavky a dal‰í tzv. oblí ãervi –
mûchovci, tenkohlavci, svalovci  aj. vnitfi-
ní cizopasníci psa, jejichÏ tûlo je na
pomyslném pfiíãném fiezu okrouhlé (coÏ
je znak, kter˘ je odli‰uje od dal‰ích vnitfi-
ních cizopasníkÛ, tasemnic a motolic,
které mají tûlo na pfiíãném fiezu ploché). 
Od znám˘ch ‰krkavek se filárie znaãnû
li‰í nejen tvarem a uspofiádáním tûla, ale
i zpÛsobem parazitace a sv˘m v˘vojo-
v˘ch cyklem. Jsou pomûrnû velmi dlouhé
a velice tenké, vlasovité (odtud také ães-
ké jméno vlasovci). Samice jsou praktic-
ky vÏdy vût‰í neÏ samci. V˘vojov˘ cyklus
se cel˘ odehrává(s jedinou v˘jimkou, kte-
rou je vlasovec medinsk˘ Dracunculus
medinensis), v organismu hlavního a ved-

lej‰ího hostitele. Pohlavní fázi svého
v˘voje prodûlávají v tûle hlavního hosti-
tele, kter˘m mohou b˘t pfiíslu‰níci rÛz-
n˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. Jako mezihosti-
telé (vedlej‰í hostitelé) a pfiena‰eãi jim
slouÏí vût‰inou rÛzné druhy bodavého
hmyzu, nejãastûji much (bodalek, ovádÛ)
a komárÛ. 
Filariózy, parazitózy vyvolané vlasovci,
jsou hojné pfiedev‰ím v tropick˘ch a sub-
tropick˘ch oblastech, ale lze se s nimi set-
kat i v chladn˘ch ãástech svûta. Z míst,
kde se vyskytují trvale, mohou b˘t jejich
pÛvodci zavleãeni i jinam a ‰ífiit se v‰ude,
kde nacházejí vhodné podmínky. Diro-
filarióza se vyskytuje v Americe, a to
Severní (prakticky ve v‰ech státech USA
vãetnû Alja‰ky a v Kanadû) i JiÏní (zdej‰í
pÛvodce onemocnûní byl sice vûdecky
popsán jako samostatn˘ druh pod jmé-
nem Dirofilaria magalhaesi, je v‰ak
s nejvût‰í pravdûpodobností totoÏn˘
s vlasovkou psí), v Africe, Asii, Austrálii
a v jiÏní Evropû. âas od ãasu b˘vá -
v souãasnosti stále ãastûji - zavleãena
i do stfiední Evropy. 
Zde se poslední dobou evidentnû vysky-
tuje mnohem více neÏ v minulosti. Není

to tak pfiekvapivé, jak by se mohlo zdát.
Základní podmínky pro její ‰ífiení - teplo-
ta vzduchu a pfiítomnost mezihostitelÛ -
pfiena‰eãÛ – jsou pro jejího pÛvodce
i v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách pfiíznivé,
takÏe ‰ífiení nebrání. Pokud jde o mezi-
hostitele, je vlasovka psí, jako kaÏd˘ v˘vo-
jovû star˘ cizopasník, naprosto nenároã-
ná, soudí se, Ïe jimi mohou b˘t komáfii
celkem asi ‰edesáti (!) druhÛ, takÏe o nû
rozhodnû nemá ve stfiedoevropském pro-
storu nouzi. 

V˘vojov˘ cyklus a pfienos 
Zatímco v˘voj ‰krkavky psí (Toxocara
canis) a jin˘ch hlístic se odb˘vá v jediném
hostiteli, vlasovka psí k nûmu potfiebuje
hostitele dva – hlavního (koneãného)
a vedlej‰ího (mezihostitele). Hlavním
hostitelem, v nûmÏ dochází k jejímu
pohlavnímu rozmnoÏování, je pes, ale
mÛÏe jím b˘t i koãka, fretka a pfiíleÏitost-
nû také  prase nebo ãlovûk. Vedlej‰ím
hostitelem a pfiena‰eãem, v jehoÏ orga-
nismu probíhá v˘voj a pfiemûna larev
vznikl˘ch v tûle hlavního hostitele (tzv.

mikrofilárií) na larvy invazní (schopné
napadnout dal‰í hlavní hostitele) jsou
rÛzné druhy komárÛ vãetnû tûch, které se
bûÏnû vyskytují i u nás. 
PÛvodce dirofilariózy cizopasí jako
dospûlec pfieváÏnû v pravé pfiedsíni a ko-
mofie srdeãní, v plicním kmeni a plicních
tepnách a v pfiední a zadní duté Ïíle hos-

titele. V˘jimeãnû se mÛÏe vyskytnout
i v jin˘ch orgánech. Oãi bûÏnû nenapadá,
i kdyÏ ojedinûle byl zastiÏen i v pfiední
komofie oãní, ale nûkteré druhy filárií
parazitují i v oãích a jejich okolí. Samci
jsou dlouzí 12 aÏ 18 cm, silní asi 1 mm
a mají zatoãen˘ zadní konec tûla, samice
jsou jako u v‰ech filárií vût‰í, mûfií 25 – 30
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Dirofilarióza se šíří do střední Evropy 
Pfiednedávnem probûhla hromadn˘mi sdûlovacími prostfiedky dílãí sdûlení o v˘skytu tzv.
srdeãních ãervÛ u psÛ v âeské republice a vyvolala nemal˘ zájem vefiejnosti, a to nejen
kynologické. Naznaãovala totiÏ riziko nákazy ãlovûka a moÏnost postiÏení oãí. O co vlastnû jde? 
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Dospûlec v srdeãním svalu uhynulého psa
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cm a jsou silné asi 1,3 mm. V tûle hlavní-
ho hostitele mohou Ïít 5 aÏ 7 rokÛ.
Zhruba za 192 dny po oplození rodí
samice Ïivé larviãky, které se naz˘vají
mikrofilárie. Ty se zdrÏují v periferní krvi
pouze veãer a v noci, kdy mají pfiíleÏitost
dostat se do organismu sv˘ch vedlej‰ích
hostitelÛ – komárÛ pfiíjímajících potravu
- sajících krev. Jde o velmi názorn˘ pfií-
klad pfiizpÛsobení cizopasníka soumraã-
né a noãní aktivitû pfiena‰eãÛ. Mikro-
filárie Ïijí v krevním obûhu hlavního
hostitele asi 2 roky. Dfiíve se pfiedpoklá-
dalo, Ïe v komárech neprodûlávají larvy
Ïádn˘ v˘voj, a ti byli proto pokládáni za
pouhé pfiena‰eãe, nikoli za mezihostitele
dirofilárií. Podle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ
jsou v‰ak také vedlej‰ími hostiteli cizo-
pasníka. Za 2 aÏ 3 t˘dny po nasátí krve
s mikrofiláriemi se z nich v tûle komára
vyvíjejí infekãní larvy schopné nakazit
dal‰í hlavní hostitele. Mikrofilárie tuto
schopnost nemají. Pronikají sice trans-
placentárnû do plodÛ bfiezích fen, ale
nejsou schopny je‰tû nenarozená ‰tûÀata
nakazit a dále se v nich vyvíjet. 
K tomu, aby v˘voj larev v mezihostiteli
úspû‰nû probûhl, je nutná teplota vzdu-
chu vy‰‰í neÏ 14 °C . Pfii optimální teplo-
tû 27 °C trvá 14 dní, pfii niÏ‰í aÏ 21 den.
Mikrofilárie nasáté s krví hostitele se
z trávicího traktu komára dostávají do
jeho vyluãovacích orgánÛ, kde se nûkoli-
krát svlékají a vyvíjejí v infekãní larvy. Ty
se stûhují do sosáku a pfii sání na dal‰ím
hostiteli proráÏejí jeho chitinovou stûnu
a pronikají do krve hlavního hostitele.
V jeho tkáních putují a prodûlávají v˘voj
trvající 3 aÏ 4 mûsíce. Pak se nechávají
krví zanést do pravého srdce a do nûho
vstupujících a z nûho vycházejících vel-
k˘ch cév, kde za 5 aÏ 7 mûsícÛ (u psa,
u koãky za 8) pohlavnû dospívají. MÛÏe
jich tu b˘t i nûkolik desítek, dokonce víc
neÏ sto. 

Pfiíznaky a diagnóza 
Pokud je dospûl˘ch cizopasníkÛ vût‰í
mnoÏství, ucpávají pravou komoru srdeã-
ní a plicní kmen a zpÛsobují tím poruchy
v normálním obûhu krve. Sv˘m cizopase-
ním vyvolávají zánût v˘stelky srdce, coÏ
vede ke vzniku srdeãní slabosti. Vyvíjí se
také progresivní zánût v˘stelky plicního
kmene a plicních tepen, kter˘ po‰kozuje
jejich stûny. ZasaÏená místa potom zvazi-
vovatí a nejsou funkãnû plnohodnotná.
Opakované vmetení jednotliv˘ch cizo-
pasníkÛ hloubûji do plicních tepen vede
ke vzniku zánûtliv˘ch loÏisek v plicích.
Onemocnûní plic má za následek pfietíÏe-
ní malého krevního obûhu, které zpÛso-
buje po ãase chorobné roz‰ífiení pravého

srdce, zejména komory. 
Pfii invazích pokládan˘ch za slab‰í (asi
do 50 dospûlcÛ) se cizopasníci zdrÏují
pfiedev‰ím v plicním kmeni a na zaãátku
plicních tepen, pfii silnûj‰ích (kdy u hos-
titele parazituje zhruba více neÏ 50 diro-
filárií) je postiÏeno také pravé srdce
a ústí dut˘ch Ïil. Ucpání zadní duté Ïíly
parazity vede k mûstnání krve v játrech
a k jejich postupné fibróze (vazivovatû-
ní). Vyvíjí se také glomerulonefritida –
zánûtlivé onemocnûní ledvin postihující
ledvinná klubíãka. Je-li dirofilárií v tûle
hostitele enormnû mnoho, mohou pro-
niknout i do nûkter˘ch jin˘ch, málo
obvykl˘ch orgánÛ, napfiíklad do pfiední
oãní komory, do ústfiední nervové sou-
stavy nebo do kÛÏe, a vyvolávají zde
zánût. 
Slab‰í invaze probíhají témûfi bezpfiízna-
kovû. Pfii tûÏ‰ích se dostavuje chronické
kardiopulmonární onemocnûní (choroba
srdce a plic), které se zpoãátku projevuje
jen pfii vût‰í fyzické zátûÏi. PostiÏen˘ pes
ka‰le a obtíÏnû d˘chá, hubne a trpí ne-
chutenstvím, na rÛzn˘ch ãástech jeho tû-
la se mohou objevit otoky. MÛÏe mít také

zv˘‰enou tûlesnou teplotu. Stav pacienta
komplikuje vznik krevních sraÏenin
neboli trombÛ v rÛzn˘ch ãástech tûla
a jejich následné vmetení do plic a jater-
ní a ledvinné selhávání. Játra se zvût‰ují,
v dutinû bfii‰ní mÛÏe vznikat v˘potek.
V moãi b˘vá krev a nûkdy se objevují také
kfieãe podobné kfieãím pfii epileptickém
záchvatu. Îloutenka a vût‰í mnoÏství v˘-
potku v dutinû bfii‰ní je pfiíznakem akut-
ního jaterního selhání. Vy‰etfiením krve
se zji‰Èuje chudokrevnost v dÛsledku
nadmûrného rozpadu ãerven˘ch krvi-
nek) a zv˘‰en˘ poãet jednoho druhu
bíl˘ch krvinek. 
Zdraví psa po‰kozují i mikrofilárie, které
mohou ucpávat pfii pobytu v periferní
krvi krevní kapiláry, hor‰í ale je, Ïe
u mnoha psÛ vzniká pfiecitlivûlost na tato
v˘vojová stadia. Hypersenzitivní reakce
zpÛsobuje alergick˘ zánût plic, kter˘ se
projevuje chronick˘m ka‰lem, obtíÏn˘m
d˘cháním, nechutenstvím, cyanózou (‰e-
dav˘m aÏ namodral˘m zbarvením zevnû
viditeln˘ch sliznic) a hubnutím. 
V diagnostice dirofilariózy se uplatÀuje
sérologick˘ test, pfiím˘ prÛkaz mikrofilá-
rií v krvi psa (odbûr vzorku krve je tfieba
uskuteãnit v podveãerních nebo veãer-
ních hodinách), rentgenologické a ultra-
sonografické vy‰etfiení srdce. Poslechem
lze zjistit na srdci abnormální ‰elesty. 

Léãba a prevence 
K léãbû, kterou je mínûna likvidace
dospûlcÛ, se pouÏívají pfiípravky,  jejichÏ
úãinnou sloÏkou je thiacetarsamid sodn˘
nebo dihydrochlorid melarsominu. Jde
o pomûrnû toxické slouãeniny arzenu,
jejichÏ pouÏití má mnoho neÏádoucích
vedlej‰ích úãinkÛ, které v krajním pfiípa-
dû mohou bezprostfiednû ohrozit Ïivot
psa. Proto je pokládána za potfiebnou
krátkodobá hospitalizace zvífiete, které-
mu byl nûkter˘ z tûchto lékÛ podán.
Nûkdy, zejména pfii silné invazi, je nezbyt-
n˘ chirurgick˘ zákrok (mechanické od-
stranûní cizopasníkÛ ze srdce a velk˘ch
cév). Jde o pomûrnû nároãn˘ v˘kon na
srdci, kter˘ mÛÏe uskuteãnit pouze speci-
alizované pracovi‰tû náleÏitû vybavené
pfiístrojovû i personálnû. 
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Dospûlec v srdci

Mikrofilárie v krevním
roztûru pod mikroskopem
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Komár útoãn˘ 
(Anopheles de vexans)
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ProtoÏe léãba je problematická, je pre-
vence o to dÛleÏitûj‰í. K preventivním
opatfiením patfií podávání lékÛ, které
hubí larvy (mají mikrofilaricidní úãinek).
Jde o léãiva s obsahem dietylkarbamazi-
nu, ivermektinu (u plemen vysoce citli-
v˘ch k této látce je potfiebná nejvy‰‰í
opatrnost - je nutno uÏívat v˘hradnû pre-
paráty urãené pro psy a naprosto pfiesnû
je dávkovat; existují v‰ak uÏ pfiípravky,
které jsou i pro tato plemena zcela bez-
peãné), selamektinu, milbemycinu nebo
moxidektinu. Dietylkarbamazin pÛsobí
pouze na mikrofilárie, kter˘mi byl pes
právû nakaÏen. 
Pfied napadením vlasovkou psí lze psa
(koãku a ov‰em i ãlovûka) chránit také
vhodn˘mi repelentními pfiípravky proti
komárÛm a jinému bodavému hmyzu. 

Riziko pfienosu na ãlovûka 
Z popisu v˘vojového cyklu plyne, Ïe vla-
sovky psí u nás v teplé ãásti roku mohou
b˘t pfiená‰eny komáry na dal‰í hostitele,
napfiíklad koãky a fretky, ale také prasata
nebo lidi. Hromadné nákazy lidí se v‰ak
rozhodnû v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách
není nutno obávat. I v tûch oblastech, kde
se cizopasník vyskytuje trvale, jsou one-
mocnûní jin˘ch hostitelÛ ménû ãastá neÏ
onemocnûní psÛ a u lidí jsou vyslovenû
ojedinûlá - dirofilarióza je pokládána za
parazitózu, která je jen potenciálním rizi-
kem pro ãlovûka. Pro vlasovku psí je typic-
k˘m hostitelem pfiedev‰ím pes, ãlovûk je
zfiejmû pouze hostitelem náhodn˘m.
U nás se touto nemocí trpící psi objevo-
vali dosud jen pfiíleÏitostnû. Obvykle se
cizopasníky nakazili za pobytu v jiÏní
Evropû nebo v jin˘ch oblastech svûta, kde
se dirofilarióza vyskytuje trvale, a k nám je
zavlékali kdyÏ se vraceli s majiteli z dovo-
lené nebo kdyÏ byli do âeské republiky

importováni. Nutno ov‰em pfiiznat, Ïe
poslední dobou je u nás dirofilarióza,
podobnû jako v tfieba v Maìarsku a na
Slovensku, stále ãastûj‰í, neboÈ se zcela
evidentnû ‰ífií do stfiední Evropy. 

Dal‰í filariózy 
Podobnû jako vlasovka psí mohou b˘t do
stfiední Evropy zavleãeny i jiné druhy filá-
rií, napfiíklad z jiÏní Evropy, z Asie
a Ameriky pocházející a v fiídkém pod-
koÏním vazivu psÛ cizopasící Dirofilaria
repens (byla jiÏ zji‰tûna na Slovensku),
malajská Brugia pahangi, africká Brugia
patei a v tropick˘ch oblastech Afriky
a Asie domácí vlasovec medinsk˘ (Dra-
cunculus medinensis). 
Pfiíslu‰níci rodu Brugia zpÛsobují (po-
dobnû jako znám˘ a pouze u lidí cizopa-
sící vlasovec mízní, Wuchereria bancrofti)
onemocnûní zvané elefantiáza, které se
projevuje obrovit˘m zvût‰ením nûkter˘ch
ãástí tûla postiÏeného, napfiíklad konãe-

tin. To je zpÛsobeno dospûlci Ïijícími
nûkdy i roky v lymfatick˘ch cestách hosti-
tele. Sv˘m mnoÏstvím i velikostí (samci
mûfiívají 22 aÏ 25krát 0,09 mm, samice 50
aÏ 60krát 0,16 mm) brání volnému prou-
dûní mízy, vyvolávají zánûty v lymfatic-
k˘ch dráhách a blokují je, coÏ vede ke
zdufiení a enormnímu zvût‰ení zasaÏené
ãásti tûla. Pfiena‰eãi tûchto vnitfiních cizo-
pasníkÛ jsou rÛzné druhy komárÛ z rodu
Aedes, Culex, Anopheles a Mansonia,
z nichÏ nûkteré se vyskytují i na na‰em
území. 
Od ostatních filárií se li‰í sv˘m v˘vojov˘m
cyklem vlasovec medinsk˘. Samice tohoto
druhu jsou dlouhé 50 aÏ 120 cm (!) a sil-
né asi 1 aÏ 1,5 mm (samci mûfií jen 20 aÏ
40krát 0,6 mm). Po oplození rodí samice
Ïivé larvy. V dobû bfiezosti se zdrÏují
v podkoÏí hlavního hostitele, kde tvofií
boule a ãekají, aÏ se pfiíslu‰ná ãást jeho
tûla dostane do vody. Pak prorazí kÛÏi,
vysunou ven záì tûla a vypou‰tûjí do vody
drobné, hadovitû se mrskající larviãky. Ty
musejí pozfiít drobní kor˘‰i zvaní buchan-
ky (Cyclops, Eucyclops aj.), ktefií se i v na‰ich
vodách bûÏnû vyskytují a b˘vají loveni
jako krmivo pro akvarijní ryby. V jejich tûl-
ní dutinû prodûlávají larvy dal‰í v˘voj.
Nûkolikrát se svlékají a mûní se v invazní
larvy. Ty se do tûla hlavního hostitele
dostávají s vypitou vodou s buchankami.
V zaÏívacím traktu se z nich uvolÀují
a jeho stûnou pronikají do rÛzn˘ch orgá-
nÛ, v nichÏ se zdrÏují, dospívají a parazi-
tují. Oplozené samice putují pak do pod-
koÏí, kde se usadí, vytvofií bouli a ãekají na
pfiíleÏitost, kdy budou moci vypustit do
vody Ïivé larvy. Drakunkulóza se povaÏu-
je pfieváÏnû za onemocnûní lidí, vyskytuje
se v‰ak i u psÛ, u nichÏ vypití vody
s buchankami je koneckoncÛ mnohem
pravdûpodobnûj‰í neÏ u ãlovûka. Je ov‰em
zfiejmé, Ïe v tropick˘ch oblastech, kde se
vlasovec medinsk˘ bûÏnû vyskytuje, není
naprostá vût‰ina pfiípadÛ postiÏení psÛ
a jin˘ch zvífiat nikdy zji‰tûna a uniká tak
statistikám. 
Nûkteré druhy filárií napadají kromû ji-
n˘ch orgánÛ také oãi. Je to jednak druh
Dirofilaria conjunctivae, jednak vlasovec
oãní (Loa loa). Dirofilaria conjunctivae po-
chází ze Stfiedomofií, z Maìarska, Ma-
kedonie, Rumunska, Turecka a byla zji‰-
tûna také v ãásti b˘valého SSSR, Indii,
Africe a Argentinû. Cizopasí uvnitfi nodu-
lÛ (uzlíkÛ) na oãních víãcích, v oku, nosu
a v podkoÏním vazivu na rÛzn˘ch mís-
tech tûla. Vlasovec oãní je nejznámûj‰í
„oãní ãerv“. Pochází z Afriky a oãi napadá
ve skuteãnosti jen nûkdy. U psÛ nebyl ani
jeden z tûchto druhÛ doposud zji‰tûn. 

Ivan Stuchl˘
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Komár písklav˘ 
(Culex pipiens)

Rentgenogram srdce psa 
postiÏeného dirofilariózou
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