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Dirofilariora
drasle srine gliste, ki Zivijo
v srcu in Zilah organizmu
in vitalnim organom povzroiajo precej5njo Skodo. Prvi organ, ki
je prizadet, so ponavadi pljuia, kjer
lahko Ze nekaj glist povzrodi veliko 5kodo. V nadaljevanju bolezni se pokaZejo
bolezenskespremembe tudi na srcu. Srce
se poveia in ne deluje vei normalno. Se
kasneje pa se lahko pojavijo tudi spremembe v delovanju jeter in ledvic. Nedvomno pa je najbolj zaskrbljujode dejsWo, da organizem utrpi veliko 5kode, 5e
preden skrbnik opazi kakrSnekoli zunanje znake invazije srdnih glist.
Srdne gliste imajo razmeroma zapleten iivljenjski krog. Odrasli osebki, ki Zivijo v desni polovici srca ali v pljuinih arterijah, leZejo drobne lidinke, ki jih imenujemo mikrofilarije. Te lahko v krvnih
obtoiilih preZivijo tudi do dve leti in iakajo na naslednji ilen (vmesnegagostitelja), ki povezuje Zivljenjski krog. To pa je
komar, ki skupaj z gostiteljevo krvjo posrka tudi mikrofilarije. Mikrofilarije se v
komarju nzvljajo naprej in po pribliZno
dveh do treh tednih liiinke postanejo
veije in se preselijo v komarjeva usta.
Ko komar z lidinkami na tej razvojni
stopnji napade Zrtev, se lidinke preselijo
v koZo novega gostitelja. V novemu gostitelju se liiinke razvljajo in rastejo 5e naprej in se poiasi selijo proti srcu. Ta razvoj v odraslega osebka, ki Zivi v srcu/
traja pribliZno tri mesece. Odrasli osebki
lahko doseZejodolZino od 15 do 35 centimetrov. Pri psih traja ves krog, se pravi
od ugriza okuZenega komarja do razvoja
odraslih glist, pa do njihovega parjenja in
izleganja mikrofilarij, pribliZno Sest do
sedem mesecev pri madkah pa pribliZno
osem mesecev.
Kot redeno,Zivijo odrasle gliste v desni

polovici srca in v pljuinih arterijah. V
vseh teh votlih organih se lahko zajedavci
pojavljajo v velikem Stevilu. Ker jih je
tako veliko, povzroiajo raziirjenja srca in
Lil, pa tudi zamaSitveZil. Ponavadi se zaradi srtnih glist najprej raziiri desni srdni
prekat in veije pljuine arterije. Pri hujiih
invazijah srinih glist se lahko raziirijo
tudi v druge veije Zile, po katerih se pretaka kri od telesnih organov do desne polovice srca. Ce srdne gliste poginejo, potujejo po krvi naprej, dokler se ne zagozdijo v manjiih Zilah in jih zamaiijo.
Vidni znaki bolezni se pojavijo zaradi
oteZenegapretoka krvi od srca proti pljudam. Skrbniki psov s srdnimi glistami ponavadi povedo, da ima njihov pes zmanjSan apetit, da huj5a in je apatiien. Pogosto omenijo tudi, da je prvi znak bolezni
kaielj. Zivali s srdnimi glistami postajajo
vse manj vzdrLljive in se nerade gibljejo.
Pri nekaterih obolelih psih se v trebu5ni
votlini lahko zaine nabirati tekoiina (trebuSna vodenica), zaradi tesar dobijo
soddkast videz.. V primeru hude invazije
srdnih glist lahko Zival pogine zaradi odpovedi srca.
Za potrditev invazije z Dirofilario immitis bo veterinar opravil dolodene preiskave. Nekateri veterinarji z rentgenskim
slikanjem opazujejo tipidne spremembe,
raz5iritve srca, pljuinih arterij. Na prisotnost zajedavcevkaZejo tudi spremembev
beli krvni sliki. Najbolj natantno potrditev pa veterinarji dobijo s tako imenovanim seroloSkim testom. s katerim dokazujejo prisotnost zajedavca.
V Sloveniji so srdne gliste raziirjene
predvsem na Obali in njeni okolici, razSirjenepa so tudi ob jadranski obali proti
jugu. Prisotnost okuZenih komarjev ni izkljuiena niti v celinski Sloveniji, zalo
previdnost ni odved, depravje panika od-

vei. Za prepredevanje invazije srdnih
glist imamo v Sloveniji precej Sirok spekter razmeroma udinkovitih pripravkov.
Najpogosteje so v obliki kaptjic, ki jih
damo na koZo, dokaj pogosto uporabljamo tudi tekodino, ki jo pes zauLije. Ponavadi je _treba ta zdravila dajati vsak
mesec. Ce s svojim psom potujemo na
okuZena obmodja, se o prepredevanju
okuZbe pred potovanjem posvetujmo s
svojim veterinarjem.
Seveda je moZno tudi zdravljenje i.e
obolelih Zivali. Pomembno pa je, da bolezen odkrijemo timprej, 5e preden pride
do resnejiih sprememb na pljudih in
srcu. Med zdravljenjem se lahko pojavijo
razliini zapleti.
Zakaj je preventiva pri srini glisti
tako zelo pomembna? Predvsem zato,
ker se pri zdravljenju lahko pojavijo 5tevilni resni zapleti. Ko srine gliste zaradi
delovanja zdravil odmrejo, jih krvni tok
odplavi v pljuda, kjer lahko povzroiijo
usodne zamaSitvepljudnih Zil.
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