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Súlyos fokú szívférgesség kórbonctani felvételei kutyában



A Dirofilaria immitis életciklusa (rendszerint 7 - 9 hónap)

5L4-L5: szöveti fázis Nelson et al. 2014
Az L3 lárvák bejutnak a 

gazdaállatba

Véráram fázis

L1-L3: 
„szúnyog” fázis

mikrofiláriával
fertőzött kutya mikrofilária

„produkció”

Klinikailag „megfogható” szakasz



Diagnosztikai módszerek és céljaik
• Laboratóriumi eljárások a Dirofilariosis (HWD) kimutatására 

- „Csepp” (Drip test) (???): microfilaraemia (bizonytalan!) (esti vérvétel?)

- Módosított Knott-teszt, koncentrációs teszt: microfilaraemia

- Antigén (Ag) teszt: adult, nőstény szívférgek
Ezt a két módszert vesszük igénybe a szűrővizsgálatok során !

– DNS kimutatása PCR-eljárással a mikrofiláriákból
specifikáció: D. immitis vagy D. repens vagy mindkettő

Enyhe fertőzés nem mutatható ki; D. immitis és D. repens is lehet !

CAVE: csak microfilaraemia esetén lehetséges 
= makrociklikus lakton terápia/prevenció előtt !!!

Cave: occult dirofilariosis !



7Kórelőzmény, fizikális vizsgálat!!!

Farkas, R; Vörös, K: (2015): Kamarai Állatorvos, 10. (3,) 22-33.
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Légzőszervi röntgenvizsgálat 

• A diagnózis támogatása 
(pl. kétes Ag-teszt esetén, PCR-vizsgálat hiányában)

• A pulmonológai következmények meglétének/mértékének 
megítélése

• A betegség súlyossági fokozatának megállapítása

• Egyéb légzőszervi betegségek differenciáldiagnosztikája



237509 kontr 204377 Jenna

Egészséges kutya
Ao: aorta descendens; T: trachea;
PA: pulmonalis artéria; Bf: bifurcatio;
B: bronchus; PV: pulmonalis véna;
VCC: vena cava caud.

T
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Bf T

Pa B
PV VCC

Bf

**

Súlyos  fokú szívférgesség (3. klinikai kategória)

A kitágult pulmonalis artéria ** között. 
Megnagyobbodott, kanyargós, csonkult végű 
intra/interlobalis PA-k, a  caudalis tüdő-
lebenyekben, súlyos  parenchymalis tüdő-
elváltozásokkal. 
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Pa **

Mellkasi röntgenvizsgálat, laterolateralis felvételek

Dr. Csébi Péter és Dr. Arany-Tóth Attila (Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika) felvételei.



Egészséges kutya
JK: jobb kamra; MPA: Az a. 
pulmonalis főtörzse; VCC: 
vena cava caudalis

Súlyos  fokú szívférgesség (3. klinikai kategória)
Megnagyobbodott jobb kamra. Kitágult a. pulmonalis főtörzs. 

Jobb oldali kitágult pulmonalis artéria (PA) ** között. 
Megnagyobbodott, kanyargós, csonkult végű intra/interlobalis
PA-k, főleg a  bal caudalis lebenyekben, súlyos  parenchymalis 
tüdő-elváltozásokkal. PV: pulmonalis véna; B: bronchus.

204377 Jenna

* *
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MPA

PA PV

237509 kontr

Mellkasi röntgenvizsgálat, dorsoventralis felvételek

Dr. Csébi Péter és Dr. Arany-Tóth Attila (Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika) felvételei.
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Echokardiográfia 

• A szívműködés megítélése, a cardiovascularis következmények 
felismerése

• A betegség súlyosságának megállapítása

• Esetenként a férgek ábrázolása a pulmonalis főtörzsben és a fő 
tüdőartériák elágazásánál (3. olykor 2. klinikai kategória esetén)

• A vena cava szindróma kórjelzése
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Pozitív Knott-, D. immitis Ag- és PCR-teszt, D. repens is) 
243933 Mézi, hatéves, szuka cocker spániel

3. klinikai 
kategória

243933 Mézi; Dr. Vörös Károly felvételei.

Jobb parasternalis, rövidtengelyű sík, az a. 
pulmonalis elágazásánál. JK: jobb kamra, 
AO: aorta, AP: artéria pulmonalis, RPA: 
jobb pulmonalis artéria, BP: bal pitvar. Az 
egyik   szívféreg jelzéssel ellátva. 

Petneházy és Vörös, 2003

BP

JK
AP

AO

RPA



204377_Jenna

Megnagyobbodott jobb kamra (JK) és ellapult kamrai (KS). 
2DE-felvétel. Jobb parasternalis, rövidtengelyű sík, az 
inhúrok szintjénél.  JKKP: jobb kamrai kiáramlási pálya/right 
ventricular outflow tract. BK: bal kamra.

Súlyos fokú tricuspidalis insufficientia videófelvétele. Színes 
Doppler-felvétel. Jobb parasternalis, hossztengelyű sík, 4-
üregű felvétel.

Súlyos fokú tricuspidalis insufficientia. Folyamatos Doppler-
felvétel. Bal oldali, caudalis, csúcsi négyüregű felvétel. Vmax: 
a regurgitatio (+) max. sebessége 3,7 m/sec a pulmonalis 
hypertonia(PHT) jeleként.

BK

KS

BK

JK
JP

KS

BK BP

JKKP
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Echokardiográfia
Súlyos  fokú szívférgesség (3. klinikai kategória)



240010 Csicsi, csivava

Jobb parasternalis, hossztengelyű sík, négyüregű felvétel. Néhány kifejlett szívféreg > 
jelzéssel ellátva. RV: jobb kamra, RA: jobb pitvar, IVS: kamrai sövény, LV: bal kamra, 
LA: bal pitvar.

JK JP

KS

BP

> >
>

>
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Echokardiográfia. Vena cava szindróma.
(4. klinikai kategória), szívférgek jobb szívfélben.



A gyógykezelés elvei  (Nelson et al. 2014., AHS ajánlás)

A tünetmentes és az enyhe tüneteket mutató páciensek gyógykezelése többnyire 
kedvező, amennyiben a terhelésük csökkent(hető)

Közepes vagy súlyos tünetekkel járó HWD vagy társbetegség esetén a terápia komoly 
kihívásokat rejt magában.

A gyógykezelés céljai:

A komplex terápia célja a D. immitis  valamennyi életformájának eliminációja 
(mikrofiláriák, juvenilis és adult férgek), lehetőleg minimális posztterápiás 
következménnyel.

A természetes módon vagy az adulticid terápia hatására elpusztult férgek 
fragmentumai és a keletkezett thrombusok thromboemboliához vezetnek.

A (munka)terhelés növeli a thromboembolia következményeinek súlyosságát.

A súlyos tüneteket mutató kutyákat (először) stabilizálni kell az adulticid terápia 
megkezdése előtt: glükokortikoid, vízhajtó, vérértágító, pozitív inotrop szer és 
folyadékterápia. 15



Farkas, R; Vörös, K: (2015): Kamarai Állatorvos, 10. (3,) 22-33.

CAVE!
D. Immitis microfilaraemia esetén sokkszerű, 
adverz reakció léphet fel a kezelést követően.
Ebből a szempontból különbség van az egyes 

makrociklikus laktonok (ML) között.

A ML-k sorrendje a mikrofilaricid hatás erőssége/gyorsasága szempontjából:
szelamektin, ivermektin*, moxidektin*, milbemicin-oxim

*: terápiához



AHS-ajánlás a D. immitisszel fertőzött (DIF) kutyák terápiájára 1. (Nelson et al. 2014) 

Nap
Terápia, betegellátás 

0. nap DIF-nek diagnosztizált és igazolt eset
• Pozitív antigén (Ag) teszt: igazolt a 2. Ag teszttel

és mikrofilária (MF) teszt !
• Amennyiben mikrofiláriák nem mutathatók ki, akkor megerősítés egy másik 

gyártó cégtől származó 2. Ag teszttel
• Terhelés korlátozásának megkezdése
• Minél súlyosabb tünetek, annál súlyosabb korlátozás
• Tünetek esetén:
• Stabilizálás megfelelő kezeléssel és gondozással. 
• Prednizolon 0.5 mg/kg/12h az 1. héten; 0.5 mg/kg/24h a 2. héten; 0.5 mg/kg 

másnaponta a 3. és a 4. héten
1. nap DIF-ellenes preventív szer (makrociklikus lakton) adagolása

Amennyiben mikrofiláriák kimutathatók, előkezelés antihisztaminnal és
glükokortikoiddal, az anaphylaxia veszélyének csökkentésére + clopidrogel
• Legalább 8 órás megfigyelés az esetleges adverz reakciók észlelésére

1-28. 
nap

Doxiciklin 10 mg/kg/12 per os 4 hétig a wolbachiák elpusztítására
(ESCCAP ajánlás: 10 mg/kg/24h, 30 nap; Gyártó: 5-10 mg/kg/nap, 10-14 napig
Probiotikum-kiegészítés, pl. Candioli Florentero A.U.V.

30. nap • HW-ellenes preventív szer (makrociklikus lakton) adagolása. 17

Európában: PCR- teszt, ismételt Ag !!!

Európában: PCR- teszt !!!



Nap Terápia, betegellátás
60. nap HW-ellenes preventív szer (makrociklikus lakton) adagolása. 

1. melarzomin (Immiticide) injekció: 2.5 mg/kg im.
• Prednizolon 0.5 mg/kg/12h az 1. héten; 0.5 mg/kg/24h a 2. héten;

0.5 mg/kg másnaponta a 3. és a 4. héten
Aktivitás további csökkentése
• Ketrecnyugalom és „pórázon”, ha udvarban tartott 

90. nap HW-ellenes preventív szer adagolása. 
2. melarzomin (Immiticide) injekció: 2.5 mg/kg im.

91. nap 3. melarzomin (Immiticide) injekció: 2.5 mg/kg im.
• Prednizolon 0.5 mg/kg/12h az 1. héten; 0.5 mg/kg/24h a 2. héten;

0.5 mg/kg másnaponta a 3. és a 4. héten
A terhelés/mozgás korlátozása további 6-8 hétig, az utolsó 
melarzomin injekció beadását követően.

120. nap Mikrofiláriák kimutatására szolgáló, módosított Knott- teszt 
Pozitív teszt esetén microfilaricid szer adása;  a teszt megismétlése 4 
hét múlva. 
Szívférgesség megelőzési program évente. 

271. nap Antigén teszt 6 hónappal a terápia befejezése után; + Knott-teszt
(esetleg PCR-teszt is). 18

AHS ajánlás a HWD fertőzött kutyák terápiájára/ellátására 2. (Nelson et al. 2014) 



„230311 Frida és a melarzomin”

19230311 Frida



A szívférgesség komplex gyógykezelésének eredményei 
(2014. aug. - 2016. május )
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Klinikai 
kategória

1. 2. 3. 4. Összesen

n 15 13 2 0 30

Makrociklikus
lakton kezelés

Ivermektin 16 Moxidektin 14

Gyógykezelés lezárult =
Knott- és Ag-teszt negatív lett*

14/30

*: Hat hónappal a 3. melarzomin-kezelés után.

Mindhárom melarzominkezelésre sor került 6/30

A gyógykezelés jelenleg is folyamatban van 10/30



Esetismertetés, 253794 Marci
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3. klinikai 
kategóriaNégy éves, amerikai staffordshire terrier kan kutya

Kórelőzmény: lesoványodás, gyengeség, köhögés, zihálás, ++ hastérfogat
Klinikai státusz: 
Légzőszervi és vérkeringési fizikális lelet: L: 40/p, É (SzF): 160/p, 
mélyről jövő, nedves köhögés, vegyes típusú dyspnoe, gége/légcső: (++) kóros 
légzési hangok, mellkas: (++) hörgői színezetű és nem-zenei jellegű légzési 
zörej (sercegés) a tüdő felett, mérsékelten kitágult v. jugularis
+ hastérfogat-növekedés (pozitív undulációs próba): közepes mennyiségű, 
szabad hasűri folyadékgyülem
EKG: jobb pitvari és kamrai megnagyobbodás jelei
Echokardiográfia: jobb kamrai és pitvari tágulat, tricuspidalis insufficientia 
Hasi UH: kitágult májvénák, kifejezett pangásos hasűri folyadékgyülem

Parazitológiai leletek:
Negatív Knott-teszt !!!                    Negatív PCR- teszt

Kórjelzés: Tényleges (true) okkult dirofilariosis 

Négyféle teszttel: D. immitis Ag-pozitív
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253794 Marci, radiográfiai lelet
Gyógykezelés előtt Gyógykezelés után



Köszönetnyilvánítás
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Parazitológai és Állattani Tanszék

Kórélettani és Onkológiai Tanszék 

Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika

Belgyógyászati Tanszék és Klinika
Műszeres Diagnosztikai Osztály, Kórházi Osztály Intenziv Terápiás Részlege

A betegeket beküldő állatorvosok, tulajdonosok és a pácienseink
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Köszönöm a figyelmet!
Az előadást záró mottó, búcsúzóul:

„Nem mindegyik kutya szívférges, amelyik köhög, de 
az is lehet szívférges, amelyik nem köhög.”

Lehetőleg a megelőzésre, vagy amennyiben ez már késő, akkor a 

szívférgesség korai felismerésére és gyógykezelésére törekedjünk!


