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Hazánkban egyre gyakrabban lehet találkozni a rettegést keltő nevű betegséggel, a 
szívférgességgél. De mit is jelent és milyen veszélyeket rejt ez a parazita? 

A kutyák és macskák szívférgességét a Dirofilaria immitis nevű fonálféreg okozza. 
Fertőződésük a szúnyogok vérszívása során történik, majd 6-9 hónappal később 
megjelennek a fiatal féregalakok az állat vérében. Ezek a paraziták kifejletten akár 
15-30 centiméteresre is megnőhetnek és a fertőzött állatokban elsősorban a tüdő 
megbetegedéséhez vezetnek, de előrehaladott állapotban a jobb szívfélbe is 
bekerülhetnek és halálos megbetegedést idézhetnek elő.  

A betegség általában krónikus lefolyású és sokáig semmiféle tünetet nem lehet 
észrevenni, sokszor pedig csak általános tünetek jelentkeznek, mint gyors fáradás, 
csökkent terhelhetőség, köhögés, légzési problémák. Hosszú távon viszont a tüdő és 
szív károsodása miatt visszafordíthatatlan, akár végzetes kimenetelű elváltozások 
jöhetnek létre. 

Mivel a tünetek későn jelentkeznek és a gyógykezelés nehézkes és veszélyes is, 
ezért mindenképpen a betegség MEGELŐZÉSÉN van a hangsúly. Ehhez az első 
lépés az, hogy szűrjük az állatunkat, hogy kiderítsük, hogy jelen van-e a parazita a 
kedvencünk szervezetében. Ehhez vérvételre van szükség, hogy kimutassuk a 
vérben lévő fiatal alakokat, illetve a tüdőben és szívben jelenlévő felnőtt alakokat. A 
paraziták napi életritmusa miatt a kimutathatóság optimális ideje a késő délutáni 
órákban van, így a legjobb ha a  vérvételre is akkor kerül sor. Ma még nem ismerünk 
olyan módszert amivel 100%-os biztonsággal lehetne kizárni a fertőzöttséget, ezért a 
vizsgálatokat célszerű félévente ismételni és kedvencünket folyamatosan megelőző 
kezelésben részeíteni. 

A betegség megelőzésére több készítmény alkalmas, azonban fontos kiemelni, hogy 
ezek alkalmazása csak abban az esetben biztonságos, ha nincsen még jelen a 
fertőzöttség, hiszen a hirtelen nagy számban elpusztult férgek súlyos, akár halálos 
reakciók kialakulásához vezethetnek.  

Kutyák előjegyzéssel történő szűrésére, vérvételre 2019 májusban „Dirofilária 
szűrési akciónk” keretében lehet bejelentkezni recepciónkon keresztül a +36 1 350 
1166 vagy a +36 1 350 0361 számokon. 

A szűrés során úgynevezett vastagcsepp-, Knott- és ELISA-tesztet végzünk. A 
vizsgálat ára 11.400.-FT 

Ha az eredmények negatívak, akkor a megelőző kezelés komolyabb kockázat nélkül 
elkezdhető. 

Erre milbemicin-oxim hatóanyagú készítmény havonta történő adását javasoljuk. 

Az akciós szűrésen előjegyzéssel résztvevő pácienseink gazdái, a vizsgálati 
eredményközlő lappal patikánkban 10%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a 
megelőzéshez szükséges 6 havi gyógyszeradagot, egyben történő vásárlás esetén. 

Az eredményközlő lap recepciónkon vehető át a vérvétel utáni napon. A kedvezmény 
beváltására a lelet kiállításától számított 1 hónapon belül van lehetőség. 


