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A szívférgességet egy főleg a kutyákra veszélyes fonálféregfajta, a Dirofilaria immitis nevű kórokozó okozza. 
A parazita a tüdő nagy ereiben, kritikus esetben a szívben élősködik, és súlyos megbetegedést okoz.  
A fertőzöttség sokáig tünetmentes, a kutyáján semmilyen elváltozást nem észlel a gazdi, éppen emiatt kiemelt 
fontosságúak a szűrővizsgálatok és a megelőzés.

Mit kell tudni a fertőződésről?
A folyamat egy fertőzött szúnyog csípésé-
vel kezdődik, vérszívása során kutyánk 
szervezetébe úgynevezett mikrofiláriákat 
juttat, ami a kifejlett féreg lárvastádiuma. A 
mikrofiláriák fejlődésük során többször ved-
lenek, eközben a szövetek között vándorol-
va jutnak el a tüdő ereibe, a jobb szívfélbe 
és a hátulsó üres vénába, ahol a felnőtt 
férgek élősködnek és szaporodni kezdnek, 
újabb generáció mikrofiláriáit bocsátva a 
véráramba. A szúnyog a kutyából vérszívás 
útján veszi fel ezeket a lárvákat, amelyek-
kel újabb állatokat fertőz meg. A szívféreg 
élettartama akár 5-7 év is lehet. 

A szívférgesség nem kizárólag a kutyák 
megbetegedése, ritkán macskák, és 
emberek is megfertőződhetnek. Azonban 
mivel sem a macska, sem az ember nem 
saját gazdája ennek a parazitának, ezért a 
féreg fejlődése és élettartama eltér a 
kutyáétól. Ettől függetlenül komolyan kell 
venni a szórványos emberi és macska 
fertőződést is! A macskáknál a megelőzés 
ugyanannyira fontos, mint a kutyáknál. 

Mi történik egy fertőzött kutya 
szervezetében?
Mielőtt sütni kezdünk, beszéljünk kicsit A 
szívférgesség – mint már említettük - 
hosszú időn keresztül tünetmentes, azaz 
kedvencünkön semmilyen betegségre 
utaló jelet nem tapasztalunk, ugyanolyan 
lelkesen hozza labdáját, ugyanolyan 
energiával veti bele magát a mindenna-
pokba. Azonban a férgek a kutya szerve-
zetében folyamatos reakciókat váltanak 
ki, a tüdő és az erek szöveteinek sérülé-
sét, a vérkeringés zavarát okozzák. 
Emellett kialakulhat veseelégtelenség, 
májelégtelenség is, krónikus esetben 
pedig akár minden szervre kiterjedő rend-
szerbetegségként jelentkezhet. Az idő 
előrehaladtával a kutya köhögni kezd, 
fáradékonnyá válik, terhelhetősége 
drasztikusan csökkenhet. Jó étvágy mel-
lett lefogyhat, hasa megtelhet folyadék-
kal, hasvízkór alakulhat ki. Az ilyenkor 
végzett vérvizsgálat során különböző 
elváltozásokat találhat a vizsgáló állator-
vos. Súlyos esetben, nagy számban 

jelenlévő férgek nem férnek el a tüdő 
ereiben, így már bejuthatnak a szívbe is, 
ahol a billentyűk munkáját is akadályoz-
zák. Ez a legsúlyosabb állapot, ilyenkor 
már a kutya életét szinte lehetetlen meg-
menteni. A másik komoly veszélyforrás 
egy fertőzött kutyus esetén a tüdőben 
kialakuló tromboembólia, amely általában 
szintén halálos kimenetelű.

A jelentkező tünetek súlyosságával 
fordítottan arányos a gyógyítás sikeres-
ségének lehetősége. Minél több féreg 
van a kutya szervezetében, minél hosz-
szabb ideje áll fenn a fertőzöttség, 
annál nagyobb a valószínűsége a visz-
szafordíthatatlan állapot kialakulásá-
nak, és a kezelés sikertelenségének is.

Mit tehetünk?
A cél a megelőzés. Tisztában kell lennünk 
a fertőző szúnyogok elterjedtségével. Ha 
valaki a mediterrán országokba kutyával 
tervezi a nyaralást, kihagyhatatlan a 
megfelelő védekezés, mivel ezeken a 
helyeken szinte garantált kedvencünk 
találkozása a fertőzött szúnyoggal. 
Idehaza jóval enyhébb a fertőzöttség, de 
az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy kb. 10 éven belül itthon is a szúnyo-
gok majdnem teljes fertőzöttségével szá-
molhatunk. Ennek oka részben a melege-
dő klíma, részben az első, kb. 15 évvel 

ezelőtti, szórványos esetek felbukkanása 
és diagnosztizálása utáni felelőtlen tulaj-
donosi magatartás volt.

A hatásos megelőzésre több készít-
mény egyidejű kombinációja javasolt, de 
mielőtt elkezdjük a védekezést, szűrő-
vizsgálatokat kell végezni!

A köztigazda szúnyogok távoltartására 
spot on készítmények vagy nyakörvek 
lehetnek alkalmasak. Érdemes kora 
tavasztól, késő őszig folyamatosan véde-
kezni. Az esetlegesen a vérbe bejutó és 
ott keringő lárvaalakok elpusztítására 
(megakadályozva ezzel a felnőtté alaku-
lásukat), spot on vagy tablettás készítmé-
nyek lehetnek alkalmasak. 

A szűrővizsgálatokról és a megelőzés 
lehetőségeiről állatorvosunknál érdemes 
tájékozódni.A felelősségteljes gazdik a 
megelőzéssel nem csak a saját állataik 
és családtagjaik védelméről gondoskod-
hatnak, de közös erővel megakadályoz-
hatják hazánkban is a betegségek nagy-
mértékű elterjedését.

dr. Olaszy Krisztián
állatorvos

Szívférgesség

www.kisallatkorhaz.hu

Karesznak rossz lapot osztott a genetika ördöge, de ő ezt a rossz lapot is úgy 
forgatja, hogy a legjobbat hozza ki belőle. A most 25 éves srác Duchenne-féle 
izomsorvadással született. Egy-egy karamell fagyi mellett beszélgettünk 
állapotáról vele és édesanyjával, Anikóval.

Teljes az élet 
a kerekesszékben is

A terhesség és Karesz első pár éve ugyanúgy telt mint bármelyik más 
gyereké, édesanyjában a gyanú, hogy valami nem stimmel, csak akkor 
ébredt fel, amikor a kis Karesz sokszor elesett. Az orvos azonban elal-
tatta az anyuka aggodalmát mondván, hogy a gyerekek sokat esnek. 

„4 éves volt, amikor egyik nap az óvodába menet négyszer is ele-
sett, akkor neurológushoz küldtek minket, aki rögtön látta, hogy baj 
van. Egy vérvételből az is kiderült, hogy izomsorvadásról van szó, 
méghozzá a Duchenne-féléről” – meséli Anikó, aki a poklok poklát élte 
meg akkoriban, amikor megtudta, hogy gyermeke súlyos és gyógyít-
hatatlan beteg. Akkori férjére már nem számíthatott, így a kollégái, 
anyukája és nagyszülei tartották benne a lelket.

Nem kell félni a szteroidoktól
Szerencsére jó kezekbe kerültek, mert kezelőorvosuk rögtön szte-
roidokat írt fel az ötéves Karesznak, ami a fiú és anyukája szerint 
is nagy szerepet játszott abban, hogy csak 17 éves korában került 
kerekesszékbe. “Az ilyen betegek általában már 10 évesen nem 
tudnak járni, ehhez képest én még sok mindenbe belekóstolhattam 

gyerekkoromban: bicikliztem, csúszdáztam, úsztam, amit 
szerencsére még ma is tudok, ha adottak a megfelelő körül-
mények” – mondja Karesz.

“Sokan tartanak a szteroidoktól a sok mellékhatás miatt, de 
mi úgy vagyunk vele, hogy valamit valamiért. Ezzel a kisebbik 
rosszat választjuk. Sajnos az egyik mellékhatást, a csontritku-
lást nagyon későn kezdték el kezelni Karesz esetében. 
Tulajdonképpen emiatt is került kerekesszékbe, mert össze-
roppantak a csigolyái” – folytatja Anikó.

A szteroidok mellett az úszás is sokat segített abban, hogy 
Karesz állapota ilyen sokáig jó maradt. Építettek is egy kis 2x4 
méteres medencét a kertbe, beemelővel.

Nem adom fel!
“A legmélyebb pont az volt, amikor kerekesszékbe kerültem.
Addig szép lassan romlott az állapotom, ráadásul én eléggé 
küzdős voltam, még négykézláb is felmentem az emeletre, 
meg a csúszdákra, de amikor már egyáltalán nem tudtam járni, 
az nagy változás volt. Aztán alkalmazkodtam a megváltozott 
helyzethez, és bár néha akadályokba ütközöm, próbálok olyan 
dolgokat csinálni, amik örömet szereznek, sikerélményt adnak” 
– mondja egy matuzsálem bölcsességével  fiatal srác. 

És nem csak mondja, hanem csinálja is. A suliban végig 
kitűnő volt, majd egyetemre ment, ahol informatikát tanult. Az 
alapképzésen már túl van, és már csak az államvizsga van 
hátra ahhoz, hogy a mesterszakot is elvégezze, közben pedig 
az IBM-nél dolgozik fejlesztőként. Emellett hobbijainak is sok 
időt szentel. Imádja az autóversenyt és a focit. Előbbivel egy 
jó barátot is szerzett a híres autóversenyző, Michelisz Norbi 
személyében, az utóbbit pedig öccse, Bence végzi profi 
módon az Újpest csapatában.

Akit mindenki kedvel
“Mióta dolgozik, Karesz mindenféle focis dolgot vesz az 
öccsének, és nekünk is mindig szervez meglepetés progra-
mot” – mondja büszkén Anikó, aki nagyon szerencsés, mert 
megtalálta azt a társat, aki mindenben segíti. “Öt éves volt 
Karesz, amikor megismerkedtem a mostani férjemmel, 
Károllyal, aki felvállat minket, és azóta is kitart mellettünk.”

És ekkor mitha meg lett volna beszélve, megjelenik az asz-
talunknál egy hölgy, aki két puszit nyom Karesz arcára, ő 
pedig beszámol neki, hogy hogy áll a sulival, és hogy hol 
dolgozik. A nő láthatóan nagyon büszke. Lehet is, hiszen ő volt 
Karesz alsó tagozatos tanárnője. “Milyen sikeres ember lettél, 
Karesz. Aztán sok jót halljak még rólad!” – búcsúzik a tanárnő. 
És az asztalnál egyikőnknek sincs kétsége afelől, hogy a 
tanárnő kívánsága valóra fog válni. Sőt, már valóra is vált.

Mózer Zima Kati

www.omron-healthcare.hu

ORSZÁGOS VÉRNYOMÁSMÉRŐ 
CSEREAKCIÓ ADAPTERREL!

Érdeklődjön a gyógyszertárakban és a 
gyógyászati segédeszközboltokban!

A kockázatokról olvassa el a 
használati útmutatót vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!

Információ: 06 (1) 453-7124, 
06 (1) 453-7123, 06 (1) 453-7107

Az akció július 1-től augusztus 31-ig, 
vagy a készlet erejéig tart!

OMRON M2
Akciós csomagár 

adapterrel
17 990,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M3
Akciós csomagár 

adapterrel
20 990,- 

-3 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M6C
Akciós csomagár 

adapterrel
24 290,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M2
Akciós csomagár 

adapterrel
17 990,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M3
Akciós csomagár 

adapterrel
20 990,- 

-3 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M6C
Akciós csomagár 

adapterrel
24 290,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M2
Akciós csomagár 

adapterrel
17 990,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M3
Akciós csomagár 

adapterrel
20 990,- 

-3 000 Ft 
kedvezmény

OMRON M6C
Akciós csomagár 

adapterrel
24 290,- 

-2 000 Ft 
kedvezmény

Bármilyen régi típusú vérnyomásmérő készülékét 
becseréljük OMRON készülékre!

Keresse a matricát a csomagoláson!
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