Tisztelt Állattartók!
Szeretnénk felhívni figyelmüket a SZÍVFÉRGESSÉG veszélyeire, és a betegség elleni védekezés
szükségességére!
Sajnos ez a betegség mára egy reális, kedvencünk életét veszélyeztető tényezővé vált, melyet
azonban módunkban áll megelőzni!

SZÍVFÉRGESSÉG – ÖSSZEFOGLALÁS
A szívférgesség az utóbbi években széles körben elterjedt Hazánkban, és valós veszélyt jelent
kedvenceinkre!
Kezelése nehézkes, hosszadalmas, és az Állattartó számára anyagilag megterhelő, de a kezeletlen
betegség kutyánk halálához vezet!
A megelőzés (tesztelés után) havonta alkalmazott rácsöpögtető oldatokkal, vagy tablettákkal
könnyedén kivitelezhető!
A KÓROKOZÓ ÉLETCIKLUSA
A szívférgesség, egy szúnyogok által terjesztett megbetegedés.
A férgek fiatal alakjait (lárvákat) a szúnyogok vérszívás során juttatják a kutyák szervezetébe, ahol
többszöri átalakulás után felnőtt férgekké válnak.
A tüdő nagy ereiben, és a szívben megtelepednek, majd szaporodni kezdenek.
A felnőtt szívférgek kutyánk szervezetében, akár 5-7 évig is élhetnek.
Szaporodásuk során lárvákat bocsátanak kutyánk vérébe, hogy azok a szúnyog általi vérszívással
közvetítve újabb állatokat fertőzhessenek meg.
A BETEG KUTYA TÜNETEI
Miután a férgek akár 40 cm hosszúra is megnőhetnek, és a kutyák szervezetében nagy tömegben
lehetnek jelen, súlyosan, és visszafordíthatatlanul károsítják kedvencünk szívét. A szív kitágul,
izomzata renyhül, nem tudja kellő erővel továbbítani a szervezet ellátásához szükséges vért.
A beteg kutya köhögni fog, légszomja lesz, kedvetlenné, fáradékonnyá válik, és kezelés hiányában
sajnos elpusztul.
MEGELŐZÉS
A fertőződés havonta adott tablettákkal, vagy havonta használt rácsöpögtető oldatokkal
megelőzhető! Sajnos a védekezésnek ma Magyarországon nincs injekciós módja.
A védekezés megkezdése előtt minden esetben egy állatorvosi vizsgálat szükséges, mely során
ellenőrizzük, hogy kutyája nem fertőződött-e már korábban szívférgességgel!
A tesztelés fontossága abban rejlik, hogy a védekezésre alkalmas szereket nagyon veszélyes már
fertőzött állatok esetében használni, ilyenkor alkalmazásuk fokozott elővigyázatosságot igényel!

TESZTELÉS
Annak ellenőrzése, hogy kutyánk már fertőződött-e ezzel a megbetegedéssel, vérvizsgálatból
történik.
A levett vérből két vizsgálat kerül elvégzésre:
- vannak-e lárvák az állat vérében
- az immunrendszer termel-e ellenanyagokat a felnőtt nőstény szívféreg ellen
Amennyiben mindkét vizsgálat negatív – nincsenek lárvák, sem ellenanyagok a felnőtt nőstény
féreg ellen-, belekezdhetünk a védekezésbe!
Ha a vizsgálatok egyike, vagy akár mindkettő pozitív, további tesztek szükségesek, hogy pontosítsuk
a betegség jellegét, előrehaladottságának mértékét. Ezek eredményei szükségesek a betegség
kezelésének megkezdéséhez.
KEZELÉS
A betegség kezelése sajnos nem csak hosszú időt és komoly anyagi ráfordításokat igényel, de
kedvencünk számára is szigorú megkötésekkel, és komoly fájdalommal jár.
Mindezek ellenére pedig a kezelés sajnos veszélyes is, hiszen a férgek pusztulásukkor
megakadhatnak erekben, szétesésükkor gyulladás alakulhat ki a tüdő szöveteiben és erekben, mely
sajnos akár kutyánk pusztulását is okozhatja.
Kezelés nélkül azonban sajnos a betegség hosszú távon mindenképpen kedvencünk halálához
vezet.
A fent leírtak értelmében tehát, kutyánk biztonsága érdekében kifejezett fontossággal bír a
következetes szívférgesség elleni védekezés!
Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel a betegséggel kapcsolatban, szívesen állunk
rendelkezésükre!
az Uccu! Állatorvosi Rendelő csapata

