OkuZbi z zajedavcemaDirofilarioimmitis
(tako imenovanosrdno glisto) in Dirofilario repenspotekataprek vmesnihgostiteljev - nekaterihvrst komarjev.Za bolj5e
potekaokuZbe,prepre6evarazumevanje
nja in zdravljenjaboleznimoramopoznati
razvojnicikel obeh zajedavcev.Komar s
pikom v gostiteljaprenese povzroditelja
na njegovitretji razvojnistopnji- larvoL3.
V gostiteljuse razvojpovzro6iteljanadaljuje prek dveh larvalnihstopenjL4 in L5
do odraslihzajedavcev.Odrasli paraziti
se v primeruuspe5neodploditvezadnejo
razmnoZevati
tako, da izlodajolarvoL'l , ki
se uspe5nopreobrazile v komarju(od L1
prekL2 do L3).
Poglavitnarazlikamed obemazajedavcemaje v mestunahajanjain po po6kodbah, ki jih povzrodajo
odrasle'srdne gliste". Odrasli zajedavciDirofilariaeimmitis
potujejopo organizmudo ve6jihpljudnih
Zil in, 6e jih je velikolahkodoseZejotudi
desni sr6ni prekat,poleg tega pa lahko
zaidejotudiv oko, moZgane,
v drugevedje Zilein telesnevotline,kjer povzro6ajo
Stevilne
bolezenske
znake,v huj5ihprimerih pa tudi smrt.OdraslizajedavciDirofila-

riae repenspa so manj nevarniin jih po- jih povzrodaokuZba,potrebnozahtevno
navadi najdemov podko2nemtkivu. Za odpravljanje tako odraslih zajedavcev
oba zajedavcapa je zna6ilno,da se tako (adulticidnozdravljenje),kot njihovihrazimenovane mikrofilarije (prva larvalna vojnihstopenjL1 (mikrofilaricidno
zdravstopnjaL1), nahajajov perifernemkrv- ljenje).V primerunegativnegalaboratorijnemobtoku,zatojih lahkovidimov kaplji- skegatestapa gre lahkoza:
- mo5kimizajeci odvzetekrvi.Zanimivoje, da se Stevilo I okuZboz enospolnimi
mikrofilarijv krvnem obtoku v razlidnem
davci (testodkrivale "breje*samice),
jih najdemo I okuZboz zelo majhnimStevilomzajedeludnevaspreminja,'najved
jutranjih
v
in ve6ernihurah.Zatoje to tudi
davcev,
najprimernej5i
6as za odvzemin pregled I okuZboz zajedavcemDirofilariarepens
(test ne odkrivaodraslihzajedavcevte
krvi. Pred zadetkomsezonekomarjev,ko
nastopi das za zadetek prepredevanja vrste,mikrofilarij
obeh vrst parazitovpa
okuibe,je namredpomembno,
da ugotona osnovimikroskopskepreiskavekrvi
vimo,ali se Zivalni okuZila
2ev prej5njiseni mogodezanesljivorazlikovati).
je registriranih
zoni.eas od okuZbedo pojavaodraslih
V Sloveniji
ve6 razlicnih
zajedavcevin prvih mikrofilarijje namred zdravilza prepredevanjeokuZbe,ki vserazmeromadolg - od 3 do 6 mesecev.V bujejorazlidneaktivnesubstance,kar doprimeru,ko pri Zivalipotrdimonavzodnost loda njihovou6inkovitost
na posamezne
je treba opravitidodatneprei- vrstezajedavcev.Pripravki,ki so na voljo
mikrofilarij,
skave s katerimiugotovimoin potrdimo v razlidnih
oblikah(kotteko6inaza nanos
navzodnost
tudi odraslihzajedavcev(krvni na koZoali kot tablete)pa imajolahkotudi
laboratorijski
test, rentgenskoslikanjepr- negativnestranskeudinke,zato se morasnegako5a,de je treba pa tudi ultrazvod- mo pred uporaboposvetovatiz veterinarni pregledsrca in drugepreiskave,
karje jem. Vse pripravkeje trebadajatiZivalienpacienta).
primeru
odvisnood stanja
V
krat na mesec vse dokler ie moZnost
pozitivnega
rezultataje gledena teZave,ki oku2be.

Slabostmed voZnjoje pogostatelava 2iDoslej smo v veterinarskimedicini
vali, pojavljapa se pri vo2njiz razli6nimi zoperpotovalnoslabostuporabljalihumaprevoznimi
sredstvi.Pojavje razmeroma ne pripravkein pomirjevala.Udinkovitost
pogost, mehanizemnastankapa ni po- teh pripravkovpa je po podatkihiz strovsempojasnjen:
zanjnaj bi bili odgovorni kovneliteraturevpraSljiva.
neusklajeni
signaliiz ravnoteZnega
organa
Z razvqemnovegapripravkazopersla(vestibularni
aparat)in centraza vid, ob bost in bruhanje,ne glede na vzrok nahkratnemvplivudrugihsignalov,ki priha- stankapa smo v veterinarski
medicinidojajo iz moZganskeskorje. Potovalnasla- bili u6inkovitosredstvotudi zoperpotovalbost se lahko kaZe razli6nointenzivno, no slabost.Gre za pripravekCerenia,ki
odvisnapa je od trajanjapotovanjain od u6inkovitoprepredujepotovalnoslabost?
posamezneZivali.Sprvaje Zi- Aktivnasubstancamaropitant,ki jo vseobdutljivosti
val ponavadivznemirjenein se modno buje Cerenia,delujena centerza bruhapoZirain se obli- nje tako, da prepredivezavosnovi (subslini,sopiha,intenzivno
zuje. Zadetniznaki lahko postopomara stanceP), ki je glaynisproZilecslabostiin
razlidnohitronapredujejo
in kondnopride bruhanja.
tudi do bruhanja.Na izra2anjeopisanih
Kolik5naje u6inkovitostpripravkaCeznakovvplivajotudidrugidejavniki,
kot so renia? Na podlagi klinidnihraziskav,pri
temperaturav prevoznemsredstvu,rela- katerihso dajalizdravilopsom od dve do
tivnavlaga,pa tudi poloZajZivali.Potoval- deset ur pred uro trajajodimpotovanjem,
na slabost se najpogostejepojavljapri so pri vseh znakepotovalneslabostiprepri katerihse lahkopozneje prediliali pa vsajmo6nozmanj5ali.
mladihZivalih,
Zdraviokrepi,kdaj pa kdaj preneha,v mnogih lo doseie v krvniplazminajvi5jokoncenprimerihpa je to teZava,ki spremljaZival tracijood ene do dve uri po zauZitju
tablevse Zivljenje.
Z dotokomsveiegazraka in te, zato je u6inkovitostdajanjazdravila
omogodenimprostim gibanjemZivaliv bolj6a,6e damo zdravilodve uri pred povozilupa lahkoznakeslabostiumirimo.
tovanjem.Po pribliino enajstihurah pa

zadne koncentraciiaaktivne substance
upadati.Oepravso pri psih,ki so imeliteZaves potovalnoslabostjo,to preprediliv
pribliZno
86 odstotkih,
6e so dobilipripravek dve uri pred voZnjoin v 76,5 odstotkih,6e so to zdravilodobilidesetur pred
voinjo.
Odmerek Cerenie za prepredevanje
potovafneslabosti. Odmerek zdravilaza
je bistvenoviSji,kot odmerekza prepredevanjedrugihvzrokovslabostiin bruhanja. Priporodeniodmerekzna5a8 mg/ kg
telesneteZe,najve62 dni zapored,proizvajalecpriporodatri dni premora pred
prihodnjim
zdravljenjem.
Zakaj Cerenia? Cerenia je udinkovit
pripravekza prepredevanje
in zdravljenje
slabostiin bruhanja.
Je zdravilo,ki imapo
vsehkriterijihlastnostiidealnegaantiemetika:je u6inkovito,
varno,ne vplivana zaviranjeali pospe6evanje
delovanjaprebavil, pravtako ne vplivana delovanjedrugih organskihsistemov.lma SirokomoZnost uporabe, nima znanih neZelenih
stranskihudinkovin je registriranza uporabov veterinarski
medicini.
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