Dirofilarióza u psů
Základní informace:
Popis:
Dirofilariózu způsobují paraziti, kteří žijí v artériích plic (plicních artériích) psů a divokých
psovitých šelem. Dirofilárie způsobují zvýšený tlak v plicních artériích (pulmonální
hypertenze), která zvyšuje zatížení pravé poloviny srdce. Pokud dirofilarióza trvá déle (parazit
je schopen žít 5-7 let), pravá polovina srdce zpravidla selhává. Dirofilárie mohou také
způsobit zánět plic.
Příčiny:
Dirofilaria immitis se vyskytuje ve mnoha zemích na světě. Psovité šelmy, jako jsou vlci,
lišky a kojoti, fungují jako primární hostitelé. Dirofilariózou se mohou nakazit i kočky
(domestikované i divoké), fretky a lachtani.
Dirofilarióza se šíří z infikovaného zvířete na jiná zvířata komáry. Dirofilárie dospívají
v komárech do jejich infekční formy, která se pak dostane do psa bodnutím. Dirofilarióza se
šíří pouze tam, kde žijí komáři. Dospělé samičky dirofilárií produkují larvy (mikrofilárie),
které pak migrují celým tělem. Mikrofilárie se do komára dostanou, když saje na psovi,
dospějí v něm v infekční formu a pak se šíří do ostatních psovitých šelem.
Fyziologický vliv:
Když je pes bodnut infikovaným komárem, dirofilárie cestují do plic kde dospějí v dospělce.
Cyklus od bodnutí psa komárem po dospělce dirofilárií v plicních cévách, trvá kolem šesti
měsíců. Dospělé samičky dirofilárií produkují substance, které dráždí cévy v plicích. Fyzická
přítomnost dirofilárií také zraňuje výstelku cév, která způsobuje, že jsou cévy ztluštělé a
tvrdé. Když dospělec dirofilárie zemře, může se usadit v malých plicních artériích, což může
vést k celkovým potížím.
Někteří psi jsou bodnuti spousty infikovanými komáry najednou, zvláště v oblastech, kde je
velké množství infikovaných komárů. Poté v jednu chvíli dospěje několik dirofilárií. Pokud
v plicních cévách není místo pro všechny dospělce, dirofilárie pak žijí v srdci a ve velkých
žílách – např. zadní dutá žíla, která přivádí krev z břišní dutiny do srdce. Masa dospělých
dirofilárií v zadní duté žíle narušuje krevní tok a poškozuje červené krvinky. Pokud nejsou
dirofilárie ze zadní duté žíly včas odstraněny, pes obvykle zemře.
Migrace mikrofilárií tělem psa občas způsobí zánět v dalších orgánech, jako jsou ledviny a
kůže. Mikrofilárie mohou také stát za změnami na plicích, které způsobují plicní hypertenzi.
Klinické příznaky:
Většina psů, postižených dirofilariózou, je bez klinických příznaků, onemocnění se prokáže
při rutinních testech na přítomnost dirofilárie. U velmi aktivních psů v atletické kondici se
klinické příznaky projeví dříve. Prvními příznaky jsou: letargie, snížená aktivita a kašel. Jak
se choroba zhoršuje, zvyšuje se dechová frekvence (více než 50 dechů za minutu). Psi ve
stresu mohou mít záchvaty. Když onemocnění pokročí a dojde k selhání pravé poloviny srdce,
může se vytvořit tekutina v břiše a také dochází ke ztrátě hmotnosti psa. Při velkém počtu
parazitů a ucpání zadní duté žíly se může dostavit letargie, slabost, ztráta apetitu a horečka.
Sliznice v dutině ústní mohou být bledé či žluté kvůli destrukci červených krvinek a anémii.

Diagnostické testy:
K diagnostice dirofilariózy lze provést dva druhy krevních testů. Knottův test hledá
mikrofilárie v krvi. Protože většina psů nemá cirkulující mikrofilárie, nebo jsou na
preventivní léčbě proti mikrofiláriím, bývá třeba provést okultní (ELISA) krevní test na
detekci antigenů dirofilárií , které vylučují dospělé samičky. Okultní (ELISA) test je nejčastěji
používaný screeningový test, ovšem oba testy mohou být provedeny pouze u psa, který
nedostával žádné preventivní léky.
Pokud je pes pozitivní na dirofilariózu, provede se vyšetření RTG, kterým je možno zjistit
změny na plicích a srdci. U psů s pravostranným srdečním selháním se provádí
echokardiogram (ultrazvuk srdce), kterým lze vyloučit ostatní příčiny srdečního selhání.
Echokardiogram se obvykle používá u psů se syndromem duté žíly.
Před vlastní léčbou je doporučeno provést laboratorní testy. Pokud jsou nalezeny další
komplikace, jako je onemocnění jater či ledvin, jsou léčeny první, jelikož léky proti
dirofiláriím, které tyto parazity zabíjí, mohou tyto orgány ještě víc poškodit.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud je pes postižen pravostranným srdečním selháním, onemocněním ledvin či jater, jsou
tyto stavy řešeny dříve, než se přejde k vlastní léčbě dirofilariózy. Není však jeden jediný lék,
kterým by bylo možné řešit všechna stádia dirofilariózy. Dospělí paraziti jsou zabíjeni
adulticidními léky, jako je melarsomin (Immiticid). Jsou k dispozici dvě rozdílné dávkování:
1) Během 24 hodin jsou podány dvě intramuskulární dávky melarsominu. Tato léčba
zabíjí 90-95% dospělých parazitů obvykle během 2-3 měsíců.
2) Psi s pravostranným srdečním selháním, nebo když jsou na RTG snímcích jejich plic
změny, jsou léčeni oddělenými dávkami. Tato metoda zabíjí méně dirofilárií jednou
injekcí, výhodou však je, že se sníží riziko poškození plic a také riziko náhlého úmrtí.
Při tomto dávkování je jedna dávka melarsominu podána intramuskulárně. Pes se pak
nechá 4-6 týdnů odpočinout a pak jsou mu dány dvě dávky melarsominu během 24
hodin.
Ivermectin působí preventivně proti dirofiláriím, pomalu zabíjí dospělé jedince dirofilárií,
pokud je podáván alespoň 18 měsíců. U psů, kteří mají vyšší pravděpodobnost plicní embolie
a náhlých dýchacích potíží při použití této metody, se tato metoda používá při jiných potížích,
při kterých je použití melarsominu rizikem.
Cirkulující mikrofilárie mohou být léčeny před nebo až po léčbě dospělců, závisí to na ročním
období a přítomnosti jiných onemocnění. Používá se ivermectin (ve vysokých dávkách) nebo
milbemycin. Pokud zemře vysoký počet mikrofilárií, může nastat šokový syndrom 2-8 hodin
po podání léku. Pak by měl být pes hospitalizován, aby byl pod kontrolou.
Když jsou léčeni dospělci dirofilárií a mikrofilárie, podávají se jim také preventivní léky proti
dirofilarióze. Je k dispozici několik léků, které brání rozvoji dirofilárií po bodnutí
infikovaným komárem. Ivermectin je bezpečný lék u všech plemen psů, včetně kolií a
šetlendských ovčáckých psů, pokud je podáván v preventivních dávkách. Pokud se ivermectin
podává ve vysokých dávkách, může způsobit smrt a to hlavně u kolií a dalších citlivých
plemen.
Ivermectin, milbemycin a selamectin jsou podávány měsíčně. Moxidectin je injekční forma
preventivního léku proti dirofilarióze a účinkuje 6 měsíců. Nesmí být však podán zvířatům,
která jsou oslabená, nebo mají nějaké jiné potíže. Preventivní léky, podávané denně, jako je
diethylcarbamazin, nejsou doporučovány.

Šok ze syndromu duté žíly je léčen agresivně nitrožilními tekutinami a podpůrnou péčí.
Pokud je pes stabilní, dospělci dirofilárií jsou pak odstraněni chirurgicky. Byly objeveny
bakterie (Wolbachia), které žijí v reprodukčním systému samic dirofilárií, jejich role při
onemocnění dirofilariózou je však neznámá. Další výzkum je nutný k určení, zda léčba
bakterií tetracyklíny před podáním adulticidů, bude mít nějaký vliv na snížení reakcí na smrt
dirofilárií.
Následná péče:
Když dospělci dirofilárií zemřou, jejich těla ucpávají malé plicní artérie a vzniká embolie.
Pokud na RTG snímcích nejsou žádné, nebo jen malé změny a neprojevují se žádné klinické
příznaky, nemusí způsobovat mrtvé dirofilárie žádné potíže. Všichni psi, kteří dostávají
melarsomin, musí být drženi v klidu po dobu šesti týdnů, výrazně se tím sníží riziko náhlé
smrti z plicní embolie. Následné prohlídky jsou často opakovány během této šestitýdenní
periody. Upozorněte svého veterináře, pokud se objeví kašel (s krví) nebo dýchací problémy
po léčbě adulticidy. Výjimečně, i přes dodržení klidu a poskytnutí nejlepší péče, může pes
vlivem smrti dospělců zemřít.
Čtyři až šest měsíců po léčbě dospělých dirofilárií se provádí krevní testy, které určí, zda byli
všichni dospělci zabiti. Občas může být tento test pozitivní, pak je nutné léčbu opakovat. Po
úspěšné léčbě se často provádí preventivní léčba a to buď každoročně nebo v období výskytu
komárů. Jednou ročně či jednou za dva roky se provádí ELISA test, který potvrdí, zda
preventivní léčba funguje.
Prognóza:
Psi bez klinických příznaků mají velmi dobrou prognózu. Výjimečně může zdravý pes zemřít,
když dospělé dirofilárie zemřou, ovšem pokud je dodrženo období pracovního klidu, které je
4-6 týdnů po adulticidní léčbě, nestává se to. Psi s poruchou funkce ledvin či jater mají
nejistou prognózu, protože melarsomin může způsobit nežádoucí reakce.
Psi, u kterých jsou na RTG snímcích vidět změny na plicích, mají prognózu také nejistou.
Někteří z těchto psů se navrací k normální aktivitě poté, co jsou léčeni, ovšem atletičtí psi již
nebudou schopni takových výkonů. Psi s pravostranným srdečním selháním mají prognózu
velmi slabou, protože jejich změny na plicích se již nespraví, ani po léčbě dirofilariózy. Jejich
zdravotní stav se může léčbou zlepšit, ovšem budou vyžadovat léčbu až do konce života.

