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ŽMONIŲ IR GYVŪNŲ DIROFILARIOZĖ 
 

Bendrasis pavadinimas „dirofilariozė“ apima visas Dirofilarijos genties rūšių sukeltas 

helmintozes (kirmėlines ligas), kuriomis serga žmonės ir gyvūnai (Spirurida: Onchocercidae) 

(Railliet ir Henry, 1910). Dirofilarijos gentį sudaro apie 50 rūšių, tačiau tik 27 iš jų yra 

patvirtintos ir suskirstytos į dvi grupes: Dirofilaria (5 rūšys, kurioms išsivysto širdies ir 

kraujagyslių afinitetas) ir Nochtiella (22 rūšys, kurioms išsivysto poodinio audinio ir junginės 

tropizmas). Iš patvirtintų rūšių (1 lentelė) tik šešios turėjo zoonoziškumo potencialą (D. 

immitis, D. repens, D. tenuis, D. ursi, D. striata și, D. spectans). Dėl diagnozavimo dažnumo ir 

zoonoziškumo potencialo D. immitis ir D. repens laikomos svarbiausiomis rūšimis, todėl 

labiausiai tiriamos. 

 

1 lentelė. Svarbiausios Dirofilaria genties rūšys (Šaltinis: Dantas-Torres ir Otranto,  2013) 

 Gentis, pogentis ir rūšis Galutinis šeimininkas 
(Šeimos) 

Paplitimo zona 
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D. ailure (Ryjikov ir Románova, 1961) Procyonidae Kinija 

D. freitasi (Machado de Mendonca, 1949) Bradypodidae Brazilija 

D. immitis (Leidy, 1856) Canidae, Felidae, Hominidae ir 
daug kitų 

Kosmopolitinė rūšis 

D. lutrae (Orihel, 1965) Mustelidae JAV 

D. spectans (Freitas ir Lent, 1949) Hominidae (vienintelis atvejis), 

Mustelidae 

Brazilija 
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D. acutiuscula (Molin, 1858) Canidae, Caviidae, Felidae,  

Tayassuidae 

Pietų Amerika, JAV 

D. bonnie (Vogel ir Vogelsang, 1930) Muridae Java 

D. cancrivori (Eberhard, 1978) Procyonidae Gajana 

D. corynodes (Linstow, 1899) Cercopithecidae Afrika, Tailandas 

D. genettae (Baylis, 1928) Felidae, Viverridae Nigerija 

D. granulosa (Linstow, 1906) Felidae Afrika, Azija 

D. incrassata (Molin, 1858) 
Bradypodidae, Procyonidae Brazilija ir Centrinė 

Amerika 

D. linstowi (Dissanaike, 1972) 
Cercopithecidae Šri Lanka 

D. macacae (Sandground, 1933) 
Cercopithecidae Indokinija 

D. macrodemos (Eberhard, 1978) 
Bradypodidae Gajana, Panama 

D. magnilarvata (Price, 1959) 
Cercopithecidae, Hominidae, 

Hylobatidae 
Malaja 

D. minor (Sandground, 1933) 
Felidae Vietnamas 

D. pagumae (Sandground, 1933) 
Viverridae Indokinija 



 

D. panamensis (Eberhard, 1978) 
Bradypodidae Panama 

D. repens (Railliet ir Henry, 1911) 
Canidae, Felidae, Hominidae, 

Viverridae 
Europa, Azija, Afrika 

D. sachsi (Shoho, 1974) 
Bovidae Rytų Afrika 

D. striata (Molin, 1858) 
Canidae, Felidae, Hominidae 

(vienintelis atvejis), 
Tayassuidae 

Brazilija, Venesuela, JAV 

D. subdermata (Mönnig, 1924) 
Erethizontidae Šiaurės Amerika, Pietų 

Afrika 

D. sudanensis (Linstow ir Schipley, 1902) 
Felidae, Hyaenidae Sudanas 

D. tawila (Khalil, 1932) 
Cercopithecidae Afrika 

D. tenuis (Chandler, 1942) 
Hominidae, Procyonidae Šiaurės Amerika 

D. ursi (Yamaguti, 1941) 
Felidae Ursidae Hominidae Azija, Šiaurės Amerika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

ETIOLOGIJA  
 

Pirmasis Dirofilaria repens veterinarijos tikslais aprašė Bonvicini Italijoje 1910 m. Šį parazitą 

jis rado šuns organizme Bolonijoje. Vėliau, 1911 m., to paties tipo kirminus studijavo Railliet 

ir Henry Prancūzijoje.  

 

Pirmąkart  D. immitis paminėjo didikas Francesco Birago XVII amžiuje, savo medžioklinio šuns 

širdyje nustatęs filarinį kirminą, kurį klaidingai apibūdino kaip Dyoctophyma renale.  

1937 m. Faust pasiūlė Dirofilaria gentį suskirstyti į Dirofilaria pogentį, turintį afinitetą širdies 

ir kraujagyslių sistemai (Dirofilaria immitis), ir Nochtiella pogentį, kurio mėgiama vieta yra 

poodžio audiniai (Dirofilaria repens). Šiuo metu labiausiai ištirti yra šie šunų parazitai: D. 

immitis (Leidy, 1856) ir D. repens (Railliet ir Henry, 1911) (Spirurida Onchocercidae), kurie 

atitinkamai sukelia širdies-plaučių ir poodinę dirofilariozę. Abi rūšys yra gyvavedės, 

mikrofilarijos plinta jų galutinio šeimininko kraujyje, todėl turi zoonozinį potencialą (Otranto 

et al., 2013).  

 

Naujausi tyrimai rodo, kad egzistuoja endosimbiontas, Wolbachia pipientis, gramneigiamos 

bakterijos, priklausančios Rickettsiales šeimai, kurios yra panašios į kitas tos pačios šeimos 

bakterijas (Ehrlichia spp., Anaplasma spp.). Parazito viduje ši bakterija atlieka svarbų vaidmenį 

embriogenezėje ir sukelia imunologines reakcijas.  

 

Šio endosimbionto tyrimas suteikia platesnių žinių apie parazitų biologiją ir šių filarijų 

patologinius mechanizmus, taip pat apie svarbius filariozės gydymo aspektus (Dingman et al., 

2010, Belanger et al., 2010, McHaffie et al., 2012). Tai, kad Dirofilaria spp. parazitų gyvenimo 

cikle randama vektorių, lemia pasaulio klimato kaita (Genchi et al., 2001; Sassnau et al., 2014).



 

 

 

MORFOLOGINIS APRAŠYMAS  
 

Dirofilaria immitis turi glotnią, blyškią odelę, ir tik patinėlis paskutinio kaudalinio segmento 

ventraliniame paviršiuje turi griovelius ir iškilimus.  

Patinėliai yra 12–18 cm ilgio, 0,6–0,9 cm pločio, o uodega primena kamščiatraukį (1 pav.) 

(ESCCAP, 2012). Spikulės yra nevienodos, turi daug spiruridų, kairysis yra 300-355 µm, o 

dešinysis – 175-226 µm ilgio (Fülleborn et al., 1912; Vogel et al., 1927).  

Suaugusios patelės yra 25-31 cm ilgio ir 1-1,3 mm pločio. 

1 pav. Dirofilaria immitis rūšis – du patinėliai (viršuje) ir viena patelė (apačioje) 

 

Mikrofiliarijų dydžiai: vidutinis ilgis 301,77 ± 6,29, o vidutinis plotis 6,30 ± 0,26. Didžiausias ir 

mažiausias matmuo atitinka šiuos intervalus: ilgis 180-340 μm, o plotis 5-7 μm (Taylor et al., 

1960a). Mikrofilarijos neturi apvalkalo, priekinė galūnė yra kūginė, o galinė – tiesi su aštria 

uodega (Magnis et al., 2013). 

 

Dirofilaria repens suaugėliai turi baltą odelę su įvairaus ilgio išilginėmis ir skersinėmis 

juostomis ir keteromis. Suaugusios patelės yra 10-17 cm ilgio ir 0,46-0,65 mm pločio, o 

patinėliai – 5-7 cm ilgio ir 0,37-0,45 mm pločio. Suaugusieji nematodai randami poodiniuose 

jungiamuosiuose audiniuose ir tarpraumeninių audinių tarpuose, kur juos sunku nustatyti, jie 

kartais migruoja ir sudaro maždaug 1 cm dydžio poodinį mazgą (Genchi et al., 2011). 

Dirofilaria repens mikrofilarijos yra 325–375 μm ilgio ir 6-8 μm pločio. Mikroskopiškai 

Dirofilaria repens lervoms būdingas priekinis neryškus galas, uodega primena skėčio 

rankenėlę ir nėra galvos kablio (Magnis et al., 2013). Abiejų rūšių mikrofilarijų ypatumai 

pateikti 2 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 pav. D. immitis (kairėje) ir D. repens (dešinėje) 1 stadijos mikrofilarijos, išskirtos iš šunų kraujo, naudojant 

Knott metodą. Atkreipkite dėmesį į D. repens pirmosios stadijos lervos uodegos formą, panašią į skėčio 

rankeną. Šviesos mikroskopija, 1000x.



 

 

 

GYVENIMO CIKLAS  
 

Dirofilaria sp. gyvenimo ciklas yra dviejų šeimininkų tipo, kuris vyksta tarp stuburinio 

(galutinio šeimininko) ir antropodo / nariuotakojų vektoriaus (Culicidae šeimos uodų). Tyrimai 

parodė, kad kai kurios genčių rūšys yra kompetentingi Dirofilaria immitis vektoriai, pavyzdžiui, 

Aedes, Culex, Culiseta, Mansonia, Ochlerotatus, Coquillettidia ir Anopheles (Aedes aegypti, 

Ae. Albopictus, Ae. notoscriptus, Culex vexans, Cx. quinquefasciatus, Cx. tritaeniorhynchus, 

Cx. erythrothorax, Culiseta incidens, Cu. Inornata, Coquillettidia richiardii, Anopheles 

maculipennis grupė) (Cancrini et al., 2003, 2006, Fuehrer et al., 2016, Loftin et al., 2015, Smith 

et al., 2013, Vezzani et al., 2005, Lai et al., 2001, Konichi E., 1989, Yildirima et al., 2011, et al., 

1992).  

Dirofilaria immitis ir D. repens suaugėlių vystymosi laikotarpis galutinio šeimininko organizme, 

palyginus su kitais nematodais, yra santykinai ilgas (7-9 mėnesiai) (McCall et al., 2008).  

Pirmojoje lervų stadijoje (angl. first-stage larvae) mikrofiliarijomis (L1) minta uodų vektorius 

galutinio šeimininko organizme. Per 8-10 dienų (Venco et al., 2011) mikrofilarijos migruoja į 

Malpigijaus vamzdelius ir pereina į L2. Antrasis nėrimosi procesas vyksta praėjus trims 

dienoms, o L3 palieka Malpigijaus vamzdelius dar po 2 dienų, tapęs užkrečiamu uodų burnos 

organuose. Infekcinis L3 yra 1 mm ilgio, o įšvirkštas į galutinio šeimininko poodinį jungiamąjį 

audinį auga iki 1,5 mm (Cancrini ir Kramer, 2001; Taylor et al., 1960; Manfredi et al., 2007).  

L1 stadijos išsivystymas iki infekcinės L3 stadijos uodo organizmo viduje priklauso nuo 

aplinkos temperatūros ir yra palankesnis dalyvaujant Wolbachia pipientis simbiontui. 

Vystymosi procesas trunka 10-14 dienų, esant 27 °C temperatūrai ir 80 % drėgmės (Orihel, 

1961). Užkrėstų lervų skaičių riboja antigenų atpažinimo ir vektoriniai humoraliniai bei ląstelių 

apsaugos mechanizmai (Castillo et al., 2011).  

Galutinio šeimininko organizmo užkrėtimas L3 stadijos lervomis vyksta uodų maitinimosi 

metu, kuomet vieno maitinimosi metu inokuliuojama apie 10 lervų. Galutinio šeimininko 

organizmo poodiniuose jungiamuosiuose, riebaliniame ir raumenų audiniuose, D. imitis lervos 

(L3) aktyviai vystosi 70 dienų. Per šį laikotarpį vyksta du nėrimosi etapai (L4 ir L5 yra 1-2 cm 

ilgio) iki kol pasiekiama prieš-suaugėlių stadija. Šie vystymosi etapai gali pereiti į kraujagyslių 

sistemą, o iš ten į širdį ir plaučius, kur jie lokalizuojasi, subręsta ir per 120 dienų po infekcijos 

tampa pasiruošę reprodukcijai (McCall et al., 2008; Manfredi et al., 2007).  

Dirofilaria immitis įsitvirtina plaučių arterijose, mėgstamiausios sritys yra kaudalinės skiltys, 

taip pat yra randamas dešiniajame skilvelyje, dešiniajame prieširdyje vidurinės ir kartais 

tuščiosios venos srityje. Suaugusios patelės pradeda gaminti pirmąsias lervas (L1 

mikrofilarijos) praėjus 6-9 mėnesiams po infekcijos. Suaugėlių gyvenimo trukmė šeimininko 

organizme gali būti daugiau nei 7, o mikrofilarijos – daugiau nei 2 metai (Venco et al., 2011). 

D. repens suaugėliai lieka galutinio šeimininko organizmo jungiamuosiuose audiniuose, pilvo 

ertmėje ir raumenų fascijoje (Genchi et al., 2011). Prepatentinis laikotarpis šuniui yra 6-9 

mėnesiai, kuomet suaugėlė patelė išskiria naujas mikrofiliarijas (Venco et al., 2011). 



 

Užkrėtusios šeimininko organizmą, mikrofilarijos ir toliau gyvena kraujyje nuo kelių mėnesių 

iki 3 metų. Suaugėliai inokuliacijos vietoje gali gyventi iki 4 metų arba net ilgiau. Dirofilaria 

repens gali būti įsitvirtinęs poodinio audinio mazgeliuose ir gali įsiveržti į akies sritį (Paes-de-

Almeida et al., 2003; Mircean et al., 2017). Beje, abi filarines rūšis galima rasti ne tik aukščiau 

minėtose, bet ir kitose anatominėse srityse (Pampiglione et al., 2000; Theis et al., 2005).  

Dirofilariozė yra zoonozinė liga, kuria žmonės suserga atsitiktinai, nes pagrindinis galutinis 

šeimininkas yra šuo (Cancrini et al., 2001). Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Dirofilaria 

ursi, Dirofilaria tenuis, Dirofilaria striata, Dirofilaria spektrans įsiskverbia į žmogų kaip į 

atsitiktinį šeimininką (Horst, 2003). Vektoriai, perduodantys ligą žmonėms, yra antropofiliniai 

uodai, kilę iš Aedes, Culex, Anopheles, Armigeres ir Mansonia genčių (Joseph et al., 2011). 

Iki šiol buvo žinoma, kad biologinis dirofilariozės ciklas žmonėms yra neišbaigtas (kraujyje 

nerasta suaugėlių ir netiesiogiai mikrofiliarijų), tačiau naujausi tyrimai (Sulekova et al., 2017) 

rodo, kad D. repens mikrofiliarijų buvo rasta poodinio audinio mazgelyje pilvo srityje, nors ir 

nerasta kraujotakoje. Paprastai iki tapimo suaugėliu stadiją pasiekęs D. immitis patenka į 

plaučių arterijos šaką ir dėl imuninio atsako yra sunaikinamas, nors kartais gali būti 

aptinkamas plaučių mazge (Simon et al., 2005). Dirofilaria repens infekcija gali atsirasti odos 

ar akių srityse. 

Kartais užkrečiamos lervos iš vienos inokuliacijos gali vystytis skirtingais tempais, o 

parazitizmo simptomai kliniškai pasireiškia ilgais intervalais. Orihel et al. (1997) ir Lupse et al. 

(2015) aprašė pasikartojančios žmonių dirofilariozės atvejus, tikriausiai vienintelės 

inokuliacijos poveikyje.



 

 

 

EPIDEMIOLOGIJA 
Nors užsikrėtimas D. immitis buvo diagnozuotas daugiau nei 30 žinduolių rūšių – laukiniams 

ir naminiams mėsėdžiams, naminėms ir laukinėms katėms, kiauninių rūšiai, beždžionėms, jūrų 

žinduoliams, graužikų ir kanopinių rūšims (Otto, 1975) – labiausiai užkrėsti yra šunys (Genchi 

et al., 1988). 

Žmonės ir katės yra mažiau jautrūs infekcijoms dėl jų organizmuose įvykusių pokyčių, susijusių 

su filarijų vystymosi procesu (McCall et al., 2008). Kačių mikrofilaremija atsiranda 20 % atvejų 

(McCall et al., 1992), suaugėliai katėse išgyvena nuo 2 iki 4 metų, o šunyse D. immitis 

suaugėliai išgyvena 5-7 metus (Venco et al, 2008). Katės paprastai yra užsikrėtusios nedideliu 

skaičiumi D. immitis suaugėlių, 6 ar mažiau (McCall et al., 2008). Dažniausiai katės nėra imlios 

D. repens mikrofiliarijoms, tačiau naujausi tyrimai atskleidžia, kad jų randama kraujyje 

(Tarello, 2002). 

Natūralios infekcijos atveju (3 pav.) suaugėlių parazitų skaičius didėja su šuns amžiumi (apie 

150 parazitų / šunų endeminėse zonose) (Genchi et al., 1988, Miller et al., 2011, Bolio 

Gonzales et al., 2007). Pripažįstama, kad dirofilariozė katėms gali išsivystyti bet kurioje 

teritorijoje, kurioje šunys yra užsikrėtę D. immitis (Kramer ir Genchi, 2002). 

 

 
3 pav. D immitis suaugėliai skrodimo metu pašalinti iš 12 metų amžiaus vyr. lyties mišrūno šuns širdies ir 

plaučių arterijos 

 

Daugelis iki šiol atliktų tyrimų buvo skirti Culicid uodų rūšių, susijusių su dirofilariozės 

perdavimu, identifikavimui. Buvo įrodyta, kad dauguma rūšių, kurios leidžia augti D. immitis 

ir D. repens, yra Aedes, Culex ir Anopheles (Cancrini ir Kramer; Cancrini ir Gabrielli). Vėlesni 

tyrimai atskleidė vektoriaus rūšis, kurios yra linkusios sukurti sąlygas D. immitis ir D. repens 

vystymuisi. Paaiškėjo, kad Dirofilaria repens vystymąsi įtakoja Anopheles maculipennis, Aedes 

aegypti, Mansonia uniformis, Mansonia invalidifera ir Armigeres obturbans bei Aedes 

albopictus, o rūšys, atsakingos už D. immitis perdavimą, priklauso Culex, Aedes, Anopheles ir 

Culiseta gentims. 

Uodų patelės, pasimaitinusios krauju, deda kiaušinėlius grupėmis arba pavienius ant vandens 



 

paviršiaus, drėgname dirvožemyje ar tuščiavidurių medžių ertmėse. Paprastai lervos išsivysto 

žemesnėje nei 18 °C temperatūroje, tačiau jos gali prisitaikyti ir prie aukštesnės temperatūros 

(Cancrini et al., 1988). 

Uodui prarijus mikrofiliarijas, jos per visą vystymosi procesą, iki infekcinės lervos stadijos (L3), 

yra priklausomos nuo temperatūros. Taigi, 30 dienų lervoms (L1) turi būti palaikoma optimali 

temperatūra, kad jos pasiektų užkrėtimo stadiją – procesą, vadinamą išoriniu inkubacijos 

laikotarpiu (Slocombe et al., 1989; Medlock et al., 2007). Laikas, reikalingas lervų stadijų 

vystymuisi uodo organizme, priklauso nuo temperatūros: 8-10 dienų 28-30 °C temperatūroje, 

11-12 dienų 24 °C temperatūroje ir 16-20 dienų 22 °C temperatūroje.  

Minimali temperatūra, prie kurios galima atlikti lervų auginimo procesą, yra 14 °C (Lok ir 

Knight, 1998; Slocombe et al., 1989; Vezzani ir Carbajo, 2006; Medlock et al., 2007; Genchi et 

al., 2011). Atsižvelgiant į laikotarpį ir temperatūrą, reikalingą užkrečiamų lervų (L3) vystymuisi, 

Slocombe et al. (1989) sukūrė modelį, pagal kurį apskaičiuojamas pradinis ir galutinis 

dirofilariozės perdavimo laikotarpis bei dirofilarijos kartų skaičius.  

Taigi, galutinis lervos (L3) išsivystymas reikalauja 130 „laipsnių dienų“. Išorinis inkubacijos 

laikotarpis dar vadinamas „Dirofiliarizės vystymosi vienetai” (angl. sutrump. HDUs). Kita svarbi 

išorinio inkubacinio laikotarpio taisyklė yra HDUs kaupimas 30 dienų iš eilės. Tai yra 

maksimalus uodų išgyvenimo laikas. Literatūroje pateikiama daugybė epidemiologinių tyrimų, 

kurie įvertina dirofilariozės pasiskirstymą laiko požiūriu, taip pat dirofilarijos kartų skaičių 

skirtinguose regionuose, naudodami anksčiau aprašytą prognozinį modelį (Slocombe et al., 

1989) ir meteorologinėse stotyse užregistruotų temperatūrų duomenis (Lok ir Knight, 1998, 

Genchi et al., 2005, 2009, 2011, Vezzani ir Carbajo, 2006, Medlocket et al., 2007, Mortarino 

et al., 2008, Rinaldi et al., 2013b; Kartashev et al., Sassnau et al., 2014; Simón et al., 2014). 

Geografinių informacinių sistemų savybę prognozuoti dirofilariozės pasiskirstymą ir 

epidemiologiją įvairiose geografinėse vietovėse pagrindžia empiriniai epidemiologiniai 

duomenys, gauti kontinentiniu (Genchi et al., 2009 ir Kartashev et al., 2014), nacionaliniu 

(Medlock et al., 2007; Simón et al., 2014) ir regioniniu lygmenimis (Mortarino et al., 2008; 

Montoya-Alonso et al., 2015). Geografinės informacijos sistemos galėtų tapti svarbia 

priemone dirofiliarozei valdyti endeminėse ir ne endeminėse šalyse. Dirofilariozės susirgimo 

atveju šeimininko ir parazito santykis yra sudėtingas, nes tiek D. immitis, tiek ir D. repens turi 

savybę užkrėsti įvairius stuburinius šeimininkus, kuriuose išsivysto filarijos ir atsiranda įvairios 

patologijos, taip pat dėl to, kad lervų ir abiejų rūšių suaugėlių stadijose dalyvauja simbiotinės 

bakterijos Wolbachia. Imlius šeimininkus veikia tiek antigenai, nematodai, tiek ir Wolbachia 

bakterijos. Šių antigenų sukeltas atsakas tiesiogiai koreliuoja su nematodo išgyvenimu ar 

mirtimi ir dirofilariozės sukeltu uždegiminiu procesu. 

Epidemiologiniu požiūriu dirofilariozė yra laikoma nauja parazitine žmonių ir gyvūnų liga. 

Visame pasaulyje stebimi reikšmingi ir nuolatiniai šunų rezervuarų šeimininkų pasiskirstymo 

ir paplitimo pokyčiai. Šie pokyčiai savo ruožtu keičia dirofilarioze sergančių kačių ir žmonių 

epidemiologinius parametrus. Pasaulinis atšilimas daro įtaką parazito gyvenimo ciklo 

etapams, o naminių gyvūnėlių globa ir žmogaus įsikišimas į aplinką veikia stuburinius 

šeimininkus ir vektorius. Šie reiškiniai iš dalies pagrindžia ženklų dirofilariozės infekcijos 



 

padidėjimą. 

Nepaisant pastangų užkirsti kelią užsikrėtimui, ypač šunų, ši liga plinta į sritis, kurios anksčiau 

nebuvo endeminės (Genchi et al., 2007), todėl dabar labai daug šalių yra laikomos 

endeminėmis dirofilariozei (Genchi et al., 2011). Kardiopulmoninės dirofilariozės plitimą 

Europoje gali įtakoti tokie veiksniai kaip globalinis atšilimas (Genchi et al., 2001; Sassnau et 

al., 2014), vektoriai ir palankios klimatinės sąlygos jų vystymuisi, naujos uodų rūšys, kurios yra 

kompetentingi filariozės vektoriai (Madon et al., 2002; Cancrini et al., 2003; Roiz et al., 2007), 

augantis šunų, keliaujančių kartu su jų savininkais, skaičius, pavyzdžiui, atostogų metu, taip 

pat augantis infekcijos rezervuarų, tokių kaip šakalai ir lapės, vaidmuo (Tolnai et al., 2014). 

Poodinė dirofilariozė yra plačiai paplitusi zoonozė. Atrodo, kad šios ligos paplitimas auga, 

nauji atvejai registruojami Pietryčių, Vidurio ir Vakarų Europoje, Azijoje ir Afrikoje (Tarello, 

2010). D. repens infekcija, kurios pagrindinis šeimininkas ir rezervuaras yra šuo, laikoma naujai 

atsirandančia zoonoze keliose Europos šalyse: Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Rusijoje 

(Kramer et al., 2007; Genchi et al., 2009). Didžiausias paplitimas buvo nustatytas Šri Lankoje 

(60 %) ir Italijoje, Po upės slėnyje (30 %), Ispanijoje (9 %), Graikijoje (22 %), Serbijoje (49,22 

%), (Belgrade 19,26 %), Vengrijoje (14 %) ir Prancūzijoje (22 %). 

Nors yra atrasti įvairūs specifiniai ir jautrūs diagnostikos metodai, profilaktika yra efektyvi, 

tačiau vis dar registruojamas didelis šunų dirofilariozės paplitimas įvairiose srityse (McCall, et 

al., 2008). Ši gyvūnų ir žmonių liga vis dažniau diagnozuojama Viduržemio jūros šalyse (Genchi 

et al., 2005). Ispanija, Portugalija, Italija ir Prancūzija 2001 m. buvo paskelbtos endeminėmis 

ir iki šiol išliko tokioje padėtyje. Tačiau šiuose regionuose kardiopulmoninės dirofilariozės 

pasiskirstymo atvejai registruojami tik sporadiškai arba apie juos visai nepranešama (Morchon 

et al., 2012). Dirofilaria rūšys išplito į Rytų ir Šiaurės Rytų Europą, tačiau mus pasiekianti šių 

šalių epidemiologinė informacija yra ribota (Genchi et al., 2009, 2011).  

Dirofilaria spp. infekcijos paplitimas šunų ir žmonių tarpe Balkanų pusiasalyje rodo, kad 

ekologiniai veiksniai, klimatas ir vektorių gausa daro teigiamą poveikį pilnam infekcijos 

išvystymuisi ir perdavimui (Tasic-Otasevic et al., 2015). Tačiau Rumunijoje Dirofilaria spp. 

infekcijos paplitimas ir pasiskirstymas šunų tarpe vis dar nėra aiškus. Didžiausias paplitimo 

lygis registruotas Tulcea apskrityje svyruoja nuo 3,6 % iki 14 %, o šalies pietų ir pietvakarių 

regionuose jis siekia 3,3 % (Mircean et al., 2012). Kitas keliose Rumunijos vietovėse atliktas 

tyrimas parodė, kad D. immitis serologinis paplitimas apėmė 23,7–35 % (Coman et al., 2007), 

o informacija apie D. repens buvo užregistruota tik vakariniuose regionuose (Ciocan et al., 

2010, 2013) ir šalies pietuose (Tudor et al., 2013). Ionica et al. (2015) tyrimai parodė, kad D. 

immitis infekcijos serologinis paplitimas rytinėje ir pietinėje Rumunijos dalyse siekė 7,1 %. 

Didžiausias širdies ir kraujagyslių dirofilariozės paplitimas buvo nustatytas vidurio rytų 

Rumunijos dalyje, 60 %. Sergamumo lygis buvo užregistruotas netoli šiaurinės Galati apskrities 

sienos, po to sekė Vaslui (12 %) ir Iasi apskritys (7,7 %). Gretutinių infekcijų paplitimas 

pietryčiuose siekia 8,8 % (Ciuca et al., 2016). 

Ši liga plinta vis sparčiau, apima naujus endeminius regionus. Netgi jei dirofilariozės patologija 

yra žinoma, ji vis dar bus prioritetinė veterinarinių tyrimų tema dėl zoonozinių pasekmių ir 

padidėjusio žmonių ir šunų sergamumo šia liga (Simón et al., 2012). 



 

Dirofilariozės pasiskirstymas visame pasaulyje yra netolygus, ji randama atogrąžų, subtropikų 

ir vidutinio klimato zonose. Liga yra glaudžiai susijusi su tais pačiais arba tolesniais galutiniais 

ir tarpiniais šeimininkais iš tos pačios vietovės. Kadangi vystymasis tarpiniame šeimininke yra 

galimas tik tais atvejais, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 14 °C, plitimo į aukštesnes 

platumas ribotumas yra suprantamas (Dărăbuș et al., 2006, Genchi et al., 2007, Cosoroabă et 

al., 2008). Pastaraisiais metais, dėl klimato kaitos pasekmių, bet taip pat ir dėl augančių 

naminių gyvūnėlių skaičiaus, buvo užregistruota daug vietinių šunų susirgimų atvejų naujose 

Europos vietovėse, pavyzdžiui, Vokietijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, 

Ukrainoje, Rusijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Šiaurės Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Kaimo 

vietovėse gyvenantys šunys yra labiau veikiami uodų. Šunų dirofilariozės atvejų daugiausiai 

registruota  pietų Europos šalyse, nors šis parazitas kaip autochtoninio užkrėtimo atvejis taip 

pat buvo diagnozuotas šiaurinėje Prancūzijoje (Genchi et al., 2005, Genchi et al., 2007). 

Didžiausia Europos endeminė sritis yra Po upės slėnis šiaurinėje Italijoje, kur Dirofilaria spp. 

infekcijos paplitimas svyruoja nuo 40 iki 80 %, labiausiai dėl to, kad nėra taikomos 

chemoprofilaktikos priemonės (Genchi et al., 2005). Parazitozės atveju karantino įvedimas 

nėra veiksmingas dėl to, kad mikrofilarijos kraujyje atsiranda per 9-10 mėnesių po užkrėsto 

uodo maitinimosi galutinio šeimininko krauju. 

Rumunijoje registruotas Dirofilaria repens serologinis paplitimas siekė 16 %, o D. immitis – 6 

% (Ilie et al., 2012). Molekulinės biologijos tyrimai parodė, kad D. immitis paplitimas yra 2,7 

% ir D. repens 15 %. Širdies ir kraujagyslių dirofilariozės paplitimo augimas gali būti augančios 

šunų populiacijos ir prevencijos priemonių trūkumo pasekmė. Be to, D. immitis užkrėtimo 

vertes tiesiogiai veikia ne tik uodų populiacijos tankis, rūšis ir dauginimosi tikimybė, bet ir 

klimato bei aplinkos kintamieji (temperatūra, drėgmė, krituliai, augmenija ir vandens telkiniai) 

(Madon et al., 2002; Cancrini et al., 2003; Roiz et al., 2007). 

Remiantis ankstesnių epidemiologinių tyrimų rezultatais, akivaizdu, kad atsiranda šios 

parazitozės zoonozės rizika (Darchenkova et al., 2009; Genchi et al., 2011; Kartashev et al., 

2011; Lee et al., 2010; Simon et al., 2005). Dirofilariozės paplitimas tarp žmonių nesutampa 

su paplitimu tarp šunų, nes trūksta informacijos apie šių ligų stebėjimą žmonių ir gyvūnų 

tarpe. Šiuo metu apie šunų poodinės dirofilariozės atvejus pranešama regionuose, kuriuose 

buvo užregistruoti žmonių plaučių ligų atvejai ir atvirkščiai. Kalbant apie dabartinį žmonių 

dirofilariozės paplitimą, buvo registruoti 1782 atvejai, iš jų 372 pacientai, kuriems diagnozuota 

plaučių dirofilariozė, ir 1410 pacientai, sergantys poodine / akių dirofilarioze (Simon et al., 

2010). Kardiopulmoninė dirofilariozė vyrauja Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur buvo 

pranešta apie 116 atvejų, iš kurių daugelis buvo registruoti pietryčiuose (Moore et al., 2005; 

Mumtaz et al., 2004; Skidmore et al., 2000). Šiaurės Amerikoje dauguma poodinės / akių 

dirofilariozės atvejų buvo priskirti Drofilaria ursi ir D. tenuis.  

Pagal ankstesnius tyrimus Viduržemio jūros baseinas yra endeminis žmogaus dirofilariozei. 

(Genchi et al., 2011). Nors atvejų skaičius šiame regione 2000-2009 m. laikotarpiu padidėjo, 

dirofilariozės paplitimo profilis nėra išsamus. Didžioji dalis plaučių dirofilariozės atvejų buvo 

registruota Ispanijoje, vakarinėje šalies dalyje, tačiau apie serologiniais tyrimais pagrįstus 

poodinės dirofilariozės atvejus dažniau pranešama Viduržemio jūros pakrantėje  (Simon et al., 



 

2009). Po 2000 m. Prancūzijoje buvo pranešta apie 9 dirofilariozės atvejus: 7 iš jų sukėlė D. 

repens, o 2 – D. immitis infekcijos. 1995-2000 m. keli žmonių dirofilariozės atvejai buvo 

sporadiškai registruoti Atlanto vandenyno pakrantėje (Guillot et al., 1998; Weill et al., 1999), 

o 2000-2009 m. šis arealas tapo endemiškas žmogaus dirofilariozei (Raccurt, 1996). D. repens 

sukelta poodinė dirofilariozė yra dažniausiai pasitaikanti žmonių dirofilariozės forma, 

palyginus su D. pneumitis, kurią sukelia D. immitis ir kiti poodinio audinio tropofitai, 

sąlygojami kitų Dirofilaria rūšių (D. tenuis, D.ursi). Italija yra labiausiai nukentėjusi šalis, 

kurioje buvo užregistruota 200 žmogaus poodinės dirofilariozės atvejų, antroje vietoje 

atsidūrė Šri Lanka ir Balkanų sritis (Pampiglione, Rivasi, Angeli et al., 2001). 

Iki 1999 m. dauguma žmogaus dirofilariozės atvejų buvo užregistruota Viduržemio jūros 

baseino šalyse (Italijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Ispanijoje) (Pampiglione et al., 2000), kurios 

visos yra endeminės Dirofilaria spp. Labai nedaug poodinės dirofilariozės atvejų buvo 

užregistruota Vokietijoje, Nyderlanduose, JAV ir Norvegijoje (Muro et al., 1999). Remiantis 

paskutinio dešimtmečio tyrimais, išaugo sergamumas Dirofilaria spp. infekcija Viduržemio 

jūros baseine (Prancūzijoje registruoti 9, Graikijoje – 8, Italijoje – 35 atvejai) ir atsirado naujų 

dirofilariozės atvejų septyniuose regionuose (Bulgarijoje, Dubajuje, Gruzijoje, Kazachstane, 

Kenijoje, Irane, Izraelyje), kurie anksčiau nebuvo laikomi endeminiais (Simon et al., 2012). 

Europoje kačių dirofilariozė buvo aptikta šiaurinėje Italijoje, apie jos 7-27 % paplitimą Po upės 

slėnio hiperendeminiame regione pranešė Kramer ir Genchi (2012). Kanarų salose atliktos dvi 

seroepidemiologinės studijos rodo išaugusį kačių dirofilariozės paplitimą nuo 18,3 % iki 33 % 

2004-2011 metais. Jungtinėse Valstijose kačių dirofilariozės atvejų buvo užregistruota 29 

šalyse, o paplitimo rodikliai svyravo nuo 3 % iki 19 %, tačiau didžiausi rodikliai buvo registruoti 

endeminiuose šunų dirofilariozės arealuose (309). Įvairūs tyrimai parodė, kad kačių 

dirofilariozė yra paplitusi ir kitose šalyse, tokiose kaip Australija, Siera Leonė, Armėnija, Kinija, 

Filipinai, Malaizija, Taitis ir Papua Naujoji Gvinėja. Laukiniams mėsėdžiams (Canis lupus, C. 

latrans, C. aureus, Vulpes vulpes) dažnai diagnozuojamas sergamumas D. immitis infekcija: 

JAV nustatytas 21-42 % paplitimas kojotų populiacijoje (Nagaki et al., 2000; Nelson et al., 

2003), o Kalifornijos lapių populiacijoje paplitimo lygis siekia 58-100 % (Roemer et al., 2000).  

Europoje dirofilariozės paplitimas raudonųjų lapių (V. vulpes) populiacijoje svyruoja nuo 0,4 

% iki 12 % ir buvo registruotas Ispanijoje, Italijoje ir Bulgarijoje (C. Genchi, 2005, Gortazar et 

al., 1994; al., 2007), o vilkų tarpe (C. lupus) paplitimas siekia 2,1 % (Segovia et al., 2001). 

Bulgarijos teritorijoje dirofilariozė buvo aptikta šakalų populiacijoje (C. aureus), paplitimas 

siekė 8,9 % (Kirkova et al., 2007). Serologiniai ar net post-mortem apžiūros tyrimai iš esmės 

atskleidė nedidelio laipsnio mikrofilaremiją šiuose šeimininkuose: kirminų koncentracija lapių 

populiacijoje yra maža, parazitai dažniausiai yra tos pačios genties, todėl infekcijos rezervuaro 

rizika yra labai maža (McCall et al., 2008). Priešingai nei JAV, Kalifornijoje, kur tyrimai parodė, 

kad kojotai yra aktyvus dirofilariozės rezervuaras dėl kraujyje ir suaugusių gyvūnų širdyse 

aptikto didelio mikrofilarijų kiekio (Garcia ir Voigt, 1989).  



 

 

 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ DIROFILARIOZĖS PATOGENEZĖ 
 

Šunų ir kačių širdies ir kraujagyslių dirofilariozei būdingi ūminiai ir lėtiniai uždegiminiai plaučių 

ir kitų organų pažeidimai, kuriuos sukelia suaugėliai ir mikrofilarijos. Dirofilaria immitis, kaip 

ir daugelio filarinių kirminų, metabolizmą veikia ląstelėje esantis riketsijos simbiontas, kurio 

buvo gausiai rasta uodų Malpigijaus vamzdeliuose (Sironi et al., 1995). Atrodo, kad Wolbachia 

bakterijos vaidina svarbų vaidmenį filarinėje fiziologijoje, nes, kaip teigiama literatūroje, lervų 

skaičius periferiniame kraujyje smarkiai sumažėjo, galutinį šeimininką gydant tetraciklinais, 

ypač doksiciklinu, veiksmingiausiu prieš šias bakterijas (McCall et al., 2008). Kramer et al. 

(2014) nurodo, kad Wolbachia simbionto genomo seką lyginant su Dirofilaria rūšimi, buvo 

įrodyta, kad šie du subjektai yra glaudžiai susiję, kiekvienas iš jų gali koduoti baltymus, 

fermentus, vitaminus, nukleotidus, kurių kita rūšis negali koduoti. Darby (2012) teigia, kad 

Onchocerca ochengi Wolbachia atlieka mitochondrijų vaidmenį ir teikia energiją, reikalingą 

organiniams procesams ir raumenų susitraukimui. 

Patofiziologinis atsakas sergant širdies ir kraujagyslių dirofilarioze labiausiai susijęs su D. imitis 

parazitų invazija į plaučių arterijas. Pirmasis pažeidimas atsiranda plaučių arterijoje (4 pav.) ir 

plaučių parenchimoje dėl intravaskuliarinės suaugėlių lokalizacijos; pasireiškia plaučių 

hipertenzija, kuri veda prie stazinio širdies nepakankamumo. Kitas sindromas yra kraujotakos 

sutrikimas, atsirandantis dėl dirofilarijų įsitvirtinimo dešinėje širdies pusėje (5 pav.), 

triburiame vožtuve. Šie sutrikimai sukelia masinę hemolizę ir hemoglobinuriją, susijusią su 

tuščiosios venos sindromu (Ishihara et al., 1978; Kitagawa et al., 1987). 

 

 
a  
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4 pav. dirofilaria immitis suaugėlių sankaupa prieš (a) ir po mechaninio ištraukimo (b) iš 
mazgelio, susidariusio 12 m. amžiaus vyr. lyties mišrūno šuns dešinėje diafragminės 

lobarinės plaučių arterijos šakoje 

 

 



 

 
5 pav. Šuns širdies dešiniajame skilvelyje rasti D. immitis suaugėliai 

 

Manoma, kad mikrofilarijos atlieka nedidelį patogeninį vaidmenį, tačiau jos gali sukelti 

pneumonitą ir glomerulonefritą. Kai kuriems asmenims gali pasireikšti padidėjęs jautrumas 

mikrofilarijoms, todėl jos išnyksta iš periferinio kraujo. Kartais parazitai gali būti jiems 

nebūdingose vietose, pavyzdžiui, priekinėje akies kameroje (Weiner et al., 1980). Masinis 

užkrėtimas gali sukelti dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos obstrukciją (6 pav.), o negyvų 

parazitų fragmentai ir mikrofilarijos gali sukelti plaučių kapiliarų ir vainikinių arterijų emboliją. 

Mikrofilarijos gali pasiekti galvos ir stuburo smegenis, akių kraujagysles ir netgi priekinę arba 

užpakalinę akies kameras. Toksišką ir antigeninį poveikį sukelia medžiagos, kurias išskiria 

suaugėliai parazitai arterijose, dešinėje širdies pusėje, ir ypač tromboksanai, kuriuos išskiria 

kraujo trombocitai sąveikos su parazitais metu (Uchida ir Saida, 2005). 
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6 pav. Plaučių arterijos šoninė šaka, užpildyta žuvusių Dirofilaria immitis kirminų liekanomis (a). Iš mazgo 

pašalinto turinio vaizdas (b) 

 



 

Širdies kirmėlės veikia mechaniškai ir savo dideliu kūnu linkusios blokuoti dešinįjį skilvelį ir 

plaučių arteriją, o hematofaginis režimas sukelia anemiją ir sudirginimą. Susiformuoja 

emboliją (įprastinės kraujo morfocheminės sudėties svetimkūnių atsiradimas ir cirkuliacija 

kraujotakoje), nes parazitų fragmentai patenka į kraujotaką ir sukelia staigią gyvūno mirtį 

plyšus smegenų kraujagyslėms (Kitagawa et al., 2003). 

V. cava sindromas yra sunki klinikinė šunų dirofilariozės forma. Pagrindiniai šio sindromo 

mechanizmai yra sunki ir ūminė triburio vožtuvo regurgitacija, sumažėjęs širdies pajėgumas ir 

intravaskulinė hemolizė. Esant tokiai situacijai, didelis kiekis D. immitis suaugėlių (daugiau nei 

60) migruoja iš dešinės širdies pusės į didžiąsias kraujagysles. Įvyksta staigus raudonųjų kraujo 

kūnelių šokas, irimas ir sunaikinimas paprastai be ankstyvų simptomų. Mirtis dažniausiai 

įvyksta per 1-2 dienas, o vienintelis veiksmingas gydymas – atverti jungo veną ir ištraukti 

kirminus specialiomis žnyplėmis. Šuns išgyvenimas priklauso nuo to, ar pakankamai suaugėlių 

ištraukiama chirurginiu būdu, kad atsistatytų kraujotaka (Marck et al., 1998). Suaugėliai, 

patekę į dešinįjį skilvelį, įsitvirtina triburio vožtuvo sistemoje ir migruoja į dešinį prieširdį. Jų 

buvimas triburio vožtuvo sistemoje padaro didelę žalą vožtuvams. Netrukus pasireiškia 

triburio vožtuvo regurgitacija, kurią apsunkina jau anksčiau pasireiškusi plaučių hipertenzija. 

Po to labai greitai išsivysto dešinės pusės širdies nepakankamumas, dešinėje girdimas 

sistolinis ūžesys, atsiranda hepatomegalija, splenomegalija, ascitas pilvo ertmėje (Wendy et 

al., 2007). Plaučių hipertenzija, triburio vožtuvo regurgitacija sumažina periferinę arterinę 

kraujotaką ir susilpnina plaučių venų cirkuliaciją, dėl to sumažėja širdies tūris, širdies 

pajėgumas, diastolinis tūris ir t. t. (June et al., 1998). 

 

 
7 pav. Šunų endocharditas, atsirandantis dėl lėtinės širdies kirminų ligos 

 

 

 



 

Intravaskulinė hemolizė, kurią sukelia šunų širdies kirmėlės, tebėra spekuliacijos klausimas. 

Endotelio ląstelių sutrikimai ir vidinės kraujagyslės sienelės denudacija yra pirmieji 

pažeidimai, atsiradę praėjus kelioms dienoms po to, kai parazitai patenka į kraujagysles. 

Tyrimai rodo, kad endotelio pažeidimas atsiranda tik įsitvirtinus parazitui, o per tokį trumpą 

laiką šeimininkas nespėja susikurti imuninio atsako. 

Be to, endotelio ląstelių nykimas vyksta be akivaizdžiai matomos degeneracijos, o po to 

dauginasi ląstelės ir struktūriniai elementai. Tai rodo, kad ląstelės buvo sunaikintos. 

Makrofagai, granulocitai ir trombocitai yra pritraukiami į endotelio pažeidimo vietą ir 

prisitvirtina prie atidengto poendotelinio paviršiaus. Netrukus po jų atsiradimo kraujagyslių 

lygiųjų raumenų ląstelės migruoja į kraujagyslės sienelės vidinį sluoksnį ir pradeda aktyvų 

vidinės kraujagyslės sienelės raumenų ardymo procesą, kuris sparčiai plečia pažeidimų plotą. 

Nors pažeidimai sukelia šių elastingų kraujagyslių sienelių sutankėjimą ir gamina storą 

kraujagyslės sienelės vidinio sluoksnio tekstūrą, tai neblokuoja kraujotakos ir nesusiaurina 

spindžio. Priešingai, dėl didžiųjų arterijų pasiskirstymo atsiranda  išsiplėtimas, todėl plaučių 

hipertenzija tampa sunkios formos. Plaučių kraujotakos cirkuliaciją apsunkina dėl periferinio 

kraujagyslių endoarterito susiaurėjusios kraujagyslių arterijos. Todėl trombozė ir 

tromboembolija komplikuoja plaučių apytaką (Said ir Saida, 2005; Hitoshi et al., 2003). 

Dešiniojo skilvelio hipertrofija pasireiškia kaip kompensacinis atsakas į padidėjusio 

kraujospūdžio apkrovą.



 

 

 

POODINĖS DIROFILARIOZĖS PATOGENEZĖ 
Šio nematodo patogeniškumas šunims yra labai mažai žinomas, nes ši infekcija laikoma 

besimptome. Suaugėliai, įsitvirtinę šunų poodiniuose audiniuose, gali sukelti dermatologinius 

klinikinius požymius, tokius kaip niežulys, eritema, papulės, alopecija, hiperkeratozė, 

akantozė, egzema, arba parazitai gali vystytis be simptomų. 

Taip pat buvo registruota sunkios formos alerginės reakcijos atvejų, kuriuos greičiausiai sukėlė 

mikrofilarijos. 85 % šunų, kuriems buvo nustatyta poodinė dirofilariozė, turėjo bent vieną 

poodinio audinio pažeidimą dorsalinėje arba liumbosakralėje kūno dalyse, užpakalinėse 

galūnėse arba perianalinėje srityje (Mandelli, Mantovani, 1966). Naujausiose ataskaitose 

nurodoma, kad dirofilariozė yra siejama su kitomis ligomis, pvz., babezioze (100 %), 

granuliocitine erlichioze (60 %) leišmanioze, dažniausiai Italijos regione (Tarello, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINIKINIAI POŽYMIAI 

ŽMONIŲ IR GYVŪNŲ ŠIRDIES IR PLAUČIŲ DIROFILARIOZĖ 
 

Dažniausiai pasireiškiantys širdies ir kraujagyslių dirofilariozės simptomai yra lėtinės formos. 

Liga gali vystytis be simptomų kelis mėnesius ar net metus, o klinikinių požymių atsiradimas 

priklauso nuo suaugėlių, įsitvirtinusių širdyje ar plaučių arterijoje, skaičiaus, individualaus 

reaktyvumo ir šunų fizinio aktyvumo (arterijų sienelių pažeidimas yra tiesiogiai proporcingas 

gyvūno fiziniam aktyvumui) (Dillon et al., 1995a). Idealiu atveju D. immitis infekciją reikėtų 

nustatyti serologiniais tyrimais, prieš atsirandant klinikiniams požymiams. Tačiau 

antigenemija ir mikrofilaremija po užsikrėtimo infekcija pasireiškia tik po 5 ar 6,5 mėn. Tais 

atvejais, kai šunims netaikomas profilaktinis gydymas ir jie nėra tinkamai testuojami, infekcija 

nenustatoma ir progresuoja, kadangi didėja D. immitis suaugėlių skaičius. Gali pasireikšti 

klinikiniai požymiai, tokie kaip kosulys, fizinio krūvio netoleravimas, apatija, dusulys, cianozė, 

hemoptizė (kosėjimas krauju), sinkopė, kraujavimas iš nosies ir ascitas (dešiniosios pusės 

širdies nepakankamumas). Klinikinių požymių dažnis ir sunkumas koreliuoja su plaučių 

patologija ir gyvūnų fizinio aktyvumo lygiu. Mažo fizinio aktyvumo šunims požymiai dažnai 

nepastebimi, nors D. immitis suaugėlių skaičius širdyje gali būti gana didelis. Užsikrėtusiems 



 

šunims po didesnio fizinio krūvio, pavyzdžiui, medžioklės sezono metu, gali pasireikšti 

akivaizdžių klinikinių požymių. Be to, parazitų žūtys ir tromboembolijos paaštrina ir pasunkina 

klinikinius požymius  (McCall et al., 2008). 

Jei išsivysto širdies nepakankamumas, dažniausiai pastebimi šie simptomai: pilvo pūtimas, 

galūnių edema, anoreksija, svorio kritimas ir dehidratacija. Šioje ligos stadijoje dešinėje 

krūtinės pusėje girdimas širdies ūžesys, atsirandantis dėl triburio vožtuvo nepakankamumo, 

ir atsiranda nenormalus širdies ritmas dėl prieširdžių virpėjimo. Staigi mirtis ištinka labai retai, 

šunys paprastai miršta dėl ūmaus kvėpavimo sutrikimo arba kacheksijos (t. y. išliesėjimo). 

Kartais ūminiai epizodai taip pat gali pasireikšti lėtiniu ligos progresavimo laikotarpiu, todėl 

po didelės suaugėlių žūties gali atsirasti sunki tromboembolija, o šunis gali kankinti ūminis 

dusulys ir hemoptizė. Įvertinus suaugėlių skaičių dešinėje širdies pusėje, gyvūno sveikatą, 

amžių ir gyvenimo būdą, šuo gali būti priskiriamas mažos arba didelės klinikinių D. immitis 

infekcijos požymių išsivystymo rizikos kategorijai (Furlanello et al., 1998; Calvert et al., 1985; 

Venco et al., 2001). 

Taip pat yra ir sudėtingesnė klasifikavimo sistema, pagal kurią šunys, atsižvelgiant į klinikinių 

požymių sunkumo laipsnį, klasifikuojami nuo I iki IV kategorijos: I kategorijai priklauso šunys, 

sergantys lengva infekcijos forma; II – šunims atsiranda kosulys; III – šunų liga yra pažengusi, 

jiems pasireiškia kosulys, hemoptizė, svorio netekimas, mieguistumas, fizinio krūvio 

netoleravimas, dusulys, širdies nepakankamumas (ascitas), o radiografiniai duomenys rodo 

širdies ir kraujagyslių infekciją (didžiausios pagrindinės plaučių arterijos ir lobarinės plaučių 

arterijos yra sutrumpėjusios, plaučių arterijos plautyje vingiuotos ir limfadenopatiškos). IV 

kategorijai priskiriami šunys, sergantys v. cava sindromu, kuriam būdingi hemodinaminiai 

pokyčiai (AHA, 2014). Pagrindiniai požymiai yra dusulys, širdies triburio vožtuvo ūžesys, ūminė 

kraujagyslių hemolizė ir hemoglobinurijos požymis, laikomas patognominiu v. cava  

sindromui. Tokiais atvejais, jeigu nėra sąlygų pašalinti parazitų iš širdies chirurginiu būdu, 

gyvūnai neišgyvena (Atwell ir Buoro, 1988; Kitagawa et al., 1986, 1987; Venco, 1993). 

5-7 metų amžiaus šunims kyla didesnė rizika užsikrėsti dideliu kiekiu D. immitis suaugėlių, 

greičiausiai dėl ilgesnio poveikio ir ligos išsivystymo laipsnio. Taip pat yra ir kitų veiksnių, 

turinčių įtakos D. immitis infekcijos rizikos vertinimui, pvz., širdies ir plaučių ligos, kitos 

sisteminės ligos ar kitų organų patologijos. Kitas svarbus klausimas – kiek gydymo laikotarpiu 

galima apriboti gyvūno fizinį aktyvumą (Venco et al., 2001). 

Įprastai kačių dirofilariozė išsivysto kartu su filarijų lokalizacija plaučiuose. Klinikiniu požiūriu 

ji gali būti ūmi, chroniška ar besimptomė. Užkrėstos katės gali būti besimptomės parazitų 

nešiotojos arba gali turėti klinikinių kvėpavimo ar virškinimo sutrikimų. Šie požymiai yra 

nespecifiniai, dažniausiai pasireiškia vėmimu ir kosuliu, požymiais, susijusiais su momentu, kai 

nesubrendę D. immitis parazitai patenka į plaučius arba žūva suaugėliai. Šiame etape jie yra 

infiltruojami į distalines plaučių arterijas ir dažnai yra susiję su eozinofiline pneumonija (Dillon 

et al., 2000).  

Labai retais atvejais, kai D. immitis suaugėliai yra įsitvirtinę dešinėje širdies pusėje, galima 

girdėti nenormalų garsą, atsiradusį dėl triburio vožtuvo nepakankamumo ir „šuoliuojančio 

arklio” širdies ritmo (Atkins et al., 1998a). Atsiradus ektopinei filiarijų lokalizacijai, stebimi 



 

įvairūs neurologiniai požymiai – ataksija, sinkopė, aklumas (Atkins et al., 1998a, Dillon et al., 

1996, 1997a, b, 1998, McCall et al., 1994). Kačių dirofilariozės susirgimų metu buvo pranešta 

apie plaučių edemą, pneumotoraksą arba chilotoraksą, nors kliniškai tokių atvejų buvo 

registruota mažai (Atkins et al., 1998b, Dillon et al., 1997b, Glaus et al., 1995, Treadwell et al., 

1998).  

Kačių dirofilariozės evoliucija apima dvi klinikinės raiškos fazes: pirmasis etapas vyksta, kai D. 

immitis lervos L5 pasiekia plaučių arterijas ir žūsta, o antrajame etape įvyksta D. immitis 

suaugėlių žūtis (Atkins et al., 1998a Dillon et al., 1995b).  

Dauguma kačių dirofilariozės atvejų nėra diagnozuojami. Dažniausiai nesubrendusios stadijos 

D. immitis nematodas nepasiekia brandos ir žūva pasiekęs plaučių arterijas. Taigi, nesant odos 

antigenui, suaugėlių nebuvimas neleidžia diagnozuoti infekcijos. Lervų mirtis plaučių 

arterijose sukelia sunkius kvėpavimo sistemos pokyčius, todėl liga dabar pripažįstama kaip 

plaučių sindromas, vadinamas sunkia širdies kirminų asocijuota kvėpavimo takų liga (AHA, 

2014). Klinikiniai požymiai, apibūdinantys šį kvėpavimo sindromą, yra anoreksija, dažnas 

širdies plakimas, kvėpavimo sunkumas, letargija, vėmimas, kosulys, kolapsas, traukuliai, 

viduriavimas, svorio netekimas, staigi mirtis, aklumas (McCall et al.). Dillon (2007), Levy (2007) 

atliko tyrimus su nesuaugusiomis katėmis ir atskleidė, kad kačių plaučių arterijose dėl D. 

immitis L5 lervų žūties atsirado kvėpavimo takų pažeidimų. Juos sukelia kraujagyslių ir 

parenchimos uždegiminis atsakas. Katės plaučių kapiliaruose turi specializuotus makrofagus 

(plaučių intravaskulinius makrofagus), o jų suaktyvinimas didžia dalimi yra atsakingas už 

pasunkėjusią plaučių funkciją. Taigi, šių reakcijų pasekmės yra tokios: plaučių veikla neatitinka 

normalių parametrų ir atsiranda ūmus kvėpavimo sindromas, dažnai diagnozuojamas kaip 

astma ar alerginis bronchitas.  

Ūminės infekcijos atvejais, jeigu katės išgyvena, liga dažniausiai pereina į lėtinę formą arba 

tampa visiškai besimptome. Lėtinės dirofilariozės atveju dažniausiai vyrauja kvėpavimo takų 

ir (arba) virškinimo trakto simptomai, po kurių seka sunkios formos vidaus organų irimas ir 

galiausiai kacheksija. 

Šeškai (Mustela putorius furo) yra labai jautrūs D. immitis infekcijai. Skirtingai nei šunims, net 

ir nedidelis suaugėlių skaičius gali sukelti mirtį (Kemmerer, 1998). D. immitis suaugėliai dažnai 

įsitvirtina kaukolės venose ir tuščiojoje venoje, taip pat plaučių arterijose ir širdies ertmėse. 

Simptomatika yra panaši į šunų, bet ligos eiga greitesnė. Be to, šeškams dažnai išsivysto v. 

cava sindromas, aprašytas Supakorndej et al. tyrime, kuriame teigiama, kad 1 iš 7 užkrėstų 

šeškų išsivystė šis sindromas. Klinikiniai požymiai yra tokie: letargija, fizinio krūvio 

netoleravimas, pleuritas, cianozė ir dusulys. Staigią mirtį sukelia plaučių embolija. 

 

POODINĖ GYVŪNŲ IR ŽMONIŲ DIROFILARIOZĖ 
 

Šunų poodinė dirofilariozė dažniausiai yra besimptomė. Klinikiniai požymiai  klasifikuojami 

pagal du klinikinius sindromus: daugiažidininis mazgelinis dermatitas, kuris dažniausiai 

atsiranda ant veido / snukio, ir prurigo papulinis dermatitas. Diagnozuojama didelė įvairovė 

dermatologinių apraiškų: niežulys – 100 % gyvūnų, eritema (79 %), papulės (62 %), židininė 



 

arba daugiažidininė alopecija (55 %), hiperkeratozė (14 %), mazgeliai (12 %), akantozė (5 %), 

egzema (3 %), pioderma (3 %) ir edema (1 %). D. repens suaugėlių ekstraderminė lokalizacija: 

konjunktyvitas (46 %), anoreksija (35 %), vėmimas (26 %), karščiavimas (25 %), letargija (20 

%), padidėję limfmazgiai (10 %) (417, 418). Neseniai atliktas Mircean (2017) tyrimas 

atskleidžia D. repens mikrofiliarijų poveikį inkstų ir kepenų pusiausvyros sutrikimams ir 

suaugėlių įsirvirtinimą pilvo ir akies ertmėse. Šie pokyčiai ir sužalojimai priskiriami tiek 

mechaniniams, tiek imunopatologiniams procesams. Todėl reikalingi eksperimentiniai 

poodinės dirofilariozės patogeninių mechanizmų tyrimai. 

 

ŽMONIŲ DIROFILARIOZĖ 
Dirofilaria immitis įsitvirtina plaučiuose, dėl to diagnozuojant mazgeliai dažniausiai yra 

painiojami su plaučių navikais (gerybiniais ar piktybiniais – karcinomomis, metastazėmis), 

tuberkulioze ar grybelinėmis infekcijomis (Ro et al., 1989; Awe et al., 1974). Parazitinė 

granuloma apsupa ketvirtosios stadijos lervą (L4), blokuoja plaučių arteriją ir sukelia vietinę 

emboliją bei uždegimą. Histologiniu požiūriu plaučių mazgeliai dažniausiai atsiranda dėl 

ląstelių infiltracijos, kurią sudaro eozinofilai, neutrofilai, limfocitai ir plazmos ląstelės, ir dėl 

audinių, supančių kapiliarus, histiocitinės reakcijos. Rečiau susiduriama su mazgeliais, 

atsiradusiais dėl infarkto po plaučių embolijos. Dažnesni atvejai, kai mazgeliai plaučiuose 

parodo nekrozinę sritį su irstančiomis plaučių arterijos sienelėmis, kuri atsirado dėl to, kad 

lervos paliko mazgą (Araya et al., 2007).  Mazgeliai paprastai randami dešiniajame plaučių 

šone, dažnai srityse išsidėsčiusiose po pleura (Muro et al., 2001). Daugeliu atvejų plaučių 

mazgelius sunku aptikti, nes praėjus tam tikram laikui lervos jau yra sunaikintos, ir galima 

stebėti tik ląstelių atsaką (Simon et al., 2005). Plaučių dirofilariozė išsivysto be simptomų, o 

jei pasireiškia klinikiniai požymiai, jie yra nespecifiniai: kosulys su krūtinės skausmu, 

karščiavimas, dusulys. Plaučių dirofilariozė išsivysto atsiradus vienam apibrėžtos formos, 

sferiniam arba kiaušinio formos, homogeninio tankio ir gerybinio pobūdžio mazgui (Muro et 

al., 2001). Taip pat buvo registruota plaučių dirofilariozės atvejų su keletu plaučių mazgelių, 

iki penkių parazitinių mazgų tame pačiame individe (Kochar et al., 1985). Ankstesni tyrimai 

nurodo skirtingus plaučių mazgo formavimosi laiko intervalus, kurie svyruoja nuo 2-3 iki 8 

mėnesių (Kahn et al., 1983; Navarrete et al., 1972). 

 

Dirofilaria repens žmonėms sukelia poodinę dirofilariozę, kurios metu poodiniuose 

audiniuose, giliai odoje arba po gleivine atsiranda mazgeliai. Poodiniai mazgeliai turi tvirtą, 

elastingą konsistenciją ir yra susiję su eritema (Pampiglione et al., 2007). Per kelias savaites ar 

mėnesius poodiniame mazgelyje išauga suaugėlių arba beveik suaugėlių dirofilaria repens 

parazito forma (Kramer et al., 2007). Labai nedaug atvejų registruota apie patogeno 

lokalizaciją raumenų audinyje, limfmazgiuose arba vidaus organuose (Pampiglione et al., 

1996c; Gros et al., 1996). Tačiau didžioji dalis poodinės dirofilariozės atvejų buvo diagnozuoti 

akių srityje (74 %) (akių vokai, po konjunktyva, orbitinė sritis) ir viršutinių galūnių srityje (11 

%) (Pampiglione et al., 2000). Klinikinė evoliucija gali būti sunki pacientams, kuriems yra akių 

dirofilariozė, o simptomai gali būti regėjimo sutrikimas arba net regos netekimas (Genchi et 



 

al., 2011). 

Epidemiologiniai tyrimai parodė, kad 10 % pacientų, sergančių akių dirofilarioze, įvyksta daug 

antrinių komplikacijų, tokių kaip tinklainės atšoka, glaukoma ir regėjimo aštrumo sutrikimai 

(Avdiukhina et al., 1996); antrinės komplikacijos gali atsirasti po chirurginio parazitų 

ištraukimo regos nervo srityje (Korkhov et al., 2009) arba dėl patogeno lokalizacijos 

orbitalinėje srityje – palpebralinė ptozė (Stringfellow et al., 2002). 

 

Šri Lankoje buvo registruoti keli neįprastos Dirofilaria repens lokalizacijos atvejai vyriškos 

lyties organų srityje (kapšelio, sėklidės prielipo, varpos) 5 metų amžiaus berniukams 

(Dissanaike et al., 1997); Hoop et al. (1997) diagnozavo ankstyvaus pobūdžio D. repens 

lokalizacijas pacientui, kuriam išsivystė granuloma parotidinėje seilių liaukoje; submukozinėje 

(pogleivio) burnos ertmės dalyje ir dantų šaknyje Avdiukhina et al. (1997); moters krūties 

liaukoje (Genchi et al., 2011).



 

 

 

GYVŪNŲ IR ŽMONIŲ DIROFILARIOZĖS DIAGNOZĖ 

PARAKLINIKINĖ DIAGNOZĖ 
 

Optimaliomis sąlygomis gyvenimo ciklas trunka 184-270 dienų, todėl šunų organizme 

mikrofilaremija atsiranda maždaug per 7-9 mėnesius po infekcijos. Ne visi užsikrėtę šunys turi 

mikrofilaremiją (skiriant Dirofilaria immitis patelių sterilumą skatinančius vaistus tos pačios 

lyties užsikrėtusiems šunims, gali pasireikšti individualios imuninės sistemos reakcijos, dėl 

kurių mikrofilarijos žūva) (McCall et al., 2008).  

Dirofilariozės diagnozuojama, kai kraujyje randama cirkuliuojančių mikrofilarijų ir (arba) 

cirkuliuojančių suaugėlių antigenų. Ne visos šunų kraujyje randamos mikrofilarijos priklauso 

Dirofilaria immitis (Acantocheilonema reconditum, Dirofilaria repens, Dipetalonema 

dracunculoides ir labai retai Dipetalonema grassi). Dirofilaria immitis suaugėliai gyvena nuo 5 

iki 7 metų. Per placentą arba kraujo perpylimo metu perduotos mikrofilarijos suaugusiųjų 

organizme neišsivysto. (Castillo et al., 2011). 

Antigeno nustatymo testą mokslininkai pirmą kartą aprašė devintojo dešimtmečio pradžioje. 

Weil et al. (1984) parodė, kaip nustatyti D. immitis suaugėlius priešpriešinės elektroforezės 

būdu (CIE). Vėliau autoriai aprašė ELISA, paremtą monokloniniais antikūnais (Weil et al., 

1985). Abi technikos pasižymi dideliu specifiškumu ir jautrumu, nustatant cirkuliuojančias 

mikrofilarijas. Be to, antigenų patikros testais galima įvertinti užkrėtimo laipsnį. Iš tikrųjų, 

Brunner et al. (1988) parodė, kad cirkuliuojančios D. immitis mikrofilarijos testų jautrumui 

įtakos neturėjo, tačiau stiprų poveikį turėjo didelis D. immitis suaugėlių kiekis. 

Klaidingai neigiami testų rezultatai būna dėl to, kad randama ir vyriškos, ir moteriškos lyties 

kirminų (vienalytės šunų infekcijos yra labai retos, Rishniw et al., 2012), dėl pašalinimo, kurį 

atlieka imuninės sistemos mechanizmai arba dėl makrociklinių laktonų (Rawlings et al., 1982). 

Antigenų tyrimo testai pilno kraujo tyrimo, plazmos arba serumo tyrimo pagrindu taip pat gali 

parodyti klaidingai neigiamus rezultatus dėl antigenų-antikūnų kompleksų, kurie slopina 

imunologinius tyrimus, skirtus antigenų identifikavimui, ir dėl kurių atsiranda kolorimetrinė 

reakcija (Tonelli et al., 1989). Neseniai buvo nustatyta, kad ilgalaikis mėnesio trukmės 

makrociklinių laktonų infekuotuose šunyse naudojimas (vadinamasis „lėtas žudymas”) taip 

pat gali rodyti klaidingai neigiamus antigenų nustatymo testų rezultatus, tikriausiai dėl 

intensyvaus antikūnų atsako į antigenus, kuriuos išskiria Dirofilaria immitis suaugėliai (Drake 

et al., 2015). 

Įdomu tai, kad daugumoje „diro” tyrimo testų buvo naudojamas antigenų regeneravimo 

metodas, siekiant sumažinti imuninio komplekso susidarymo poveikį testo vykdymo procesui 

(Little et al., 2014). Be to, buvo pranešta, kad cheminių medžiagų (pvz., apdorojimas pepsinu 

ir rūgštimi) panaudojimas pašalina antigenus aptinkančius inhibitorius (Rodríguez-Iglesias et 

al., 1992).  

Teigiama, kad šiluminis serumo mėginių apdorojimas prieš tiriant antigenus gali įtakoti 



 

klaidingai neigiamus rezultatus, atsirandančius dėl antigenų-antikūnų kompleksų, kurie 

atsiranda šeimininko, užsikrėtusio D. immitis, organizme tiek eksperimentiškai, tiek natūraliai 

(Little et al., 2014a; Little et al., 2014b; Velasquez et al., 2014; Ciuca et al., 2016). Taigi, 

apdorojimas karščiu sutrikdo antigenų-antikūnų kompleksų veiklą ir išlaisvina antigeną, kurį 

galima aptikti. Šis reiškinys gali turėti svarbių pasekmių ne tik klinikinei ligos diagnozei, bet ir 

epidemiologiniams tyrimams, ypač tose srityse, kuriose infekcijos paplitimas nėra gerai 

ištirtas.  

D. repens infekcijos diagnozė nustatoma, aptikus cirkuliuojančias mikrofilarijas arba parazitus 

poodinėje srityje, nes šiuo metu dar nėra antigenų patikros testų serologinės diagnozės 

nustatymui.  

D. immitis ir D. repens taip pat yra identifikuojami histocheminiu mikrofilarijų anatominių 

sričių dažymu su fosfatazės aktyvumu ir mikrofilarijų DNR amplifikacija PGR (polimerazės 

grandininės reakcijos) metodu. D. immitis mikrofilarijos rodo dvi fosfatazės aktyvumo sritis 

greta analinių ir ekskrecinių angelių, o mff. D. repens turi tik vieną fosfatazės aktyvumo sritį 

netoli analinių angelių. Neseniai buvo aprašytas dvipusis realaus laiko PGR metodas, 

leidžiantis aptikti ir diferencijuoti abi filarijas, taip pat multipleksinis PGR metodas, skirtas 

filarijų nustatymui šuns organizme. 

Literatūroje yra publikacijų apie D. immitis ir D. repens infekcijų paplitimą tarp šunų, 

gyvenančių abiejų parazitų endeminėse vietovėse (Pantchev et al., 2009, 2011; 

Demiaszkiewicz et al., 2014; Ionică et al., 2015). Knoto metodas, antigenų aptikimo testas bei 

PGR metodas buvo naudojami monoinfekcijos arba gretutinių infekcijų būklėms galutinių 

šeimininkų organizmuose nustatyti. Tačiau daugelis šunų, kurių antigenų tyrimo testas rodė 

neigiamą rezultatą, nesvarbu, ar jie buvo mikrofilaremiški, ar ne, buvo laikomi arba 

neinfekuotais arba infekuoti tik D. repens, juos patvirtinus PGR metodu. Nė viename iš šių 

aprašytų tyrimų serumo mėginių karščiu nebuvo apdoroti, tikriausiai dėl to, kad 

nepakankamai įvertintas faktinis paplitimas. 

 

GYVŪNŲ DIROFILARIOZĖS KLINIKINĖ DIAGNOZĖ 
 

Visų pacientų, kuriems yra diagnozuota širdies ir plaučių dirofilariozė, krūtinės ląstos 

rentgenografijos, echokardiografijos ir elektrokardiografijos tyrimų įvertinimas suteikia 

galimybę nustatyti jų klinikinės būklės perspektyvą. Ligos progresavimo stadijose pacientų 

krūtinės ląstos rentgenogramoje pastebimas plaučių arterijos išsiplėtimas, parenchiminiai 

plaučių pokyčiai ir dešinės pusės kardiomegalija. Šio metodo negalima naudoti parazitų kiekio 

įvertinimui.  

Echokardiografija – tyrimas, kurio metu dešinės pusės širdies kamerose, kaudalinėje 

tuščiojoje venoje, pagrindinėje plaučių arterijoje ir abiejų kaudalinių plaučių arterijų 

proksimaliniuose takuose yra vizualizuojami suaugėliai parazitai. Suaugėliai gali būti trumpi, 

dvigubi linijiniai, plūduriuojantys dešinėje širdies kameroje arba kraujagyslių spindyje (Moise, 

1988: 276). Širdies ultragarso tyrimas taip pat suteikia informacijos apie širdies parazitų kiekį 



 

ir ligos būklę, ir yra svarbus veiksnys, lemiantis tinkamą gydymą. Svarbu paminėti, kad širdies 

ultragarso tyrimą verta apsvarstyti tais atvejais, kai klinikinės ir vaizdinės charakteristikos rodo 

sunkios formos infekciją.  

Doplerio echokardiografija gali tiksliai diagnozuoti plaučių hipertenziją ir jos sunkumo laipsnį.  

Elektrokardiograma yra naudingas tyrimas, kurio metu nustatomi širdies elektrinio veikimo 

sutrikimai (dešinės elektros ašies nuokrypis, prieširdžių virpėjimas), tačiau šie pokyčiai 

paprastai nustatomi jau paskutinėje sunkioje ligos stadijoje (McCall et al., 2008). 

Kačių kardiopulmoninės dirofilariozės atveju radiologinis profilis gali būti normalus, nors ir yra 

diagnozuota infekcija. Be to, vienalyčių suaugėlių sukeltos infekcijos gali sukelti pokyčius, 

kurie nėra matomi radiologiškai, tokiais atvejais atsiranda klaidinga diagnozė. Tyrimai su 

gyvūnais parodė, kad po 6 mėnesių užsikrėtimo infekcinėmis lervomis, katėms pasireiškiantys 

radiologiniai plaučių pokyčiai, rodantys kardiopulmoninę dirofilariozę, yra susiję su dideliu 

radiacinės spinduliuotės plotu plaučių parenchimoje, kaudalinių plaučių arterijų susisukimu ir 

intersticiniu pneumonitu. 



 

 

 

ŽMONIŲ DIROFILARIOZĖS DIAGNOZĖ 
 

Poodinių ar konjunktyvinių mazgelių atveju pacientas pirmasis aptinka Dirofilaria infekciją ir 

kreipiasi dėl medicininės apžiūros. Iš tiesų, plaučių mazgeliai yra giliai lokalizuoti, dažniausiai 

be klinikinės išraiškos, o radiologinis tyrimas gali tik retkarčiais aptikti plaučių mazgelių 

fragmentus. Dažniausiai gydytojas, įvertinęs paciento patologiją, rekomenduoja radiologinį 

tyrimą ne siekdamas atmesti ar patvirtinti dirofilariozės diagnozę, bet įtardamas piktybinius 

pažeidimus (Simon et al., 2007). 

Norint teisingai diagnozuoti, reikia vadovautis dviem esminėmis dirofilariozės patvirtinimo 

procedūromis: tinkamų mėginių rinkimu ir teisingu patogeno identifikavimu (McDaugall et al., 

1992). Jei kraujyje nenustatyta mikrofilarijų, patogenas identifikuojamas biopsijos būdu, kuris 

patvirtina parazitų įsitvirtinimą mazgelyje (Cancrini et al., 1991). Tai invazinė procedūra, 

turinti didelį jatrogeninių komplikacijų potencialą, ypač plaučių mazgelių atveju. Dėl laipsniško 

parazito irimo proceso iš plaučių mazgo biopsijos gali būti sunku identifikuoti patogeną. Jo 

identifikavimas tampa sudėtingas dėl odelės morfologinių panašumų, būdingų daugeliui 

parazitų rūšių. Pavyzdžiui, filarijų atpažinimas apima: odelių keterų skaičių ir matmenis, 

atstumą tarp jų ir išsidėstymą ant odelės. Visos šios savybės yra panašios į daugelio filarijų 

rūšių savybes ir neleidžia tiksliai identifikuoti rūšies (Orihel et al., 1998). Remiantis šio 

autoriaus atliktais tyrimais, visos Dirofilarijos genties rūšys, ypač tos, kuriomis užsikrečia 

žmonės, turi keteras, išskyrus Dirofilaria immitis ir D. lutrae, kurių odelė yra lygi. Kol kas 

informacijos apie žmonių užsikrėtimą šia rūšimi nėra, tačiau pradinis D. immitis etapas 

išsivysto poodiniame audinyje (Moorhouse et al., 1978). 

Dirofilariozės diagnostikoje yra naudojami molekuliniai ir imunologiniai metodai, kaip 

papildomi arba alternatyvūs metodai. Tais atvejais, kai parazitai modifikuojasi dėl šeimininko 

imuninio atsako ir iš jų morfologijos nėra atpažįstami, Dirofilaria rūšies identifikavimui 

naudojamas PGR, kuris yra labai jautrus ir konkretus testas net mažiems DNR kiekiams 

nustatyti (Eccher et al., 2008). Imunohistochemija yra dar vienas diagnozės metodas, kuris 

mazgeliuose išskiria Wolbachia simbioną (Simon et al., 2007). Kita priemonė, papildanti 

invazinį metodą yra serologija-ELISA. Net jei užsikrečiama ir nedideliu parazitų kiekiu, išsivysto 

stiprus šeimininko imuninis atsakas. Taigi anti-Dirofilaria spp antikūnų nustatymui  naudojami 

įvairūs antigeniniai kompleksai (Montoya et al., 2010). 

Serologija yra papildoma neinvazinių metodų technika žmonių plaučių dirofilariozės 

diagnozavimui. Žmonių dirofilariozei būdingiems antikūnams aptikti yra naudojami įvairūs 

antigenų kompleksai (Santamaria et al., 1995; Simon et al., 1991). Pacientų, sergančių 

dirofilarioze, serologinių tyrimų jautrumas padidėja dėl įvairių epitopų, atsirandančių dėl 

antigeninių kompleksų polipeptidų sekos, būdingos Dirofilaria immitis ir D. repens.  

Molekulinės masės baltymus (Di 35, 35-kD) identifikavo ir apibūdino įvairūs autoriai (Philipp 

et al., 1986). Šie baltymai buvo klonuoti ir naudojami kaip rekombinantiniai baltymai taikant 

ELISA metodą, tokiu būdu buvo pabrėžtas aukštas žmonių dirofilariozės diagnozės jautrumas 



 

ir specifiškumas (Sun et al., 1992). Naudojant Western Blot metodą žmonių plaučių 

dirofilariozei diagnozuoti, buvo sėkmingai panaudoti baltymų žymenys. ELISA plokštelėje šie 

baltymai rodo 100 % jautrumą ir 90 % specifiškumą teigiamoms vertėms, 75 % ir 100 % – 

neigiamoms (Perera et al., 1998). Taigi serologinius tyrimus būtina papildyti kitais 

paraklinikiniais tyrimais (radiologinis tyrimas, duomenys iš ligos istorijos ir gyvenamoji vieta) 

prieš naudojant invazinius metodus diagnozuojant žmonių plaučių dirofilariozę (Muro et al., 

1999). Taip pat buvo nustatyti polipeptidai, kurių molekuliniai svoriai, būdingi Dirofilaria 

repens, svyruoja nuo 26 iki 40 k Da (Simon et al., 1997). 

Taigi, atsižvelgiant į literatūroje gautus rezultatus, serologinė koreliacija naudojant tokius 

metodus kaip ELISA ir Western Blot kartu su kitais invaziniais ir neinvaziniais metodais yra 

pagrindinis veiksnys diagnozuojant žmonių dirofilariozę (Simon et al., 2012). Sunkumai su 

kuriais susiduriama serologinių serumo tyrimų metu gali būti susiję su Dirofilaria rūšies 

sąveika su kitais helmintais, pvz., Toxocara canis (larva migrans), Ascaris suum, Echinoccocus 

granulosus. Tačiau šias kliūtis galima įveikti pasirenkant specifinius baltymų žymenis ir 

apdorojant serumą specifiniais helmintus veikiančiais antigenais. Žmonių dirofilariozės 

diagnozavimas išlieka dideliu tyrinėjimo objektu, nes dauguma miesto ir kaimo vietovių 

žmonių mažai žino apie ligą. Itin mažą serologinių tyrimų dėka identifikuotų atvejų, aprašytų 

literatūroje, kiekį reikėtų iš naujo įvertinti dėl atsirandančių akių ligų infekcijų ir diagnostinių 

sunkumų (Genchi et al., 2005).



 

 

 

GYDYMAS IR PROFILAKTIKA 
 

Širdies ir plaučių dirofilariozės gydymas yra sudėtingas ir sunkiai nustatomas, kai suaugėliai 

parazitai gali sukelti tromboemboliją ir paciento mirtį. Apibendrinant galima pasakyti, kad 

gydymo grafiką reikia sudaryti atsižvelgiant į gyvūno sveikatos būklę, D. immitis suaugėlių 

kiekį ir kitas gretutines ligas.  

 

Iš esmės gydymas turi būti skiriamas siekiant iš kraujo pašalinti mikrofilarijas, sutrikdyti 

suaugėlių lervų vystymąsi ir pašalinti prieš tai buvusius suaugėlius. 

Vertinant suaugėlių sukeltos ligos gydymą ir tromboembolijos riziką, būtina atskirai atsižvelgti 

į kiekvieną užsikrėtusio gyvūno atvejį. Jei iki šiol buvo manoma, kad liga vystosi keturių pakopų 

skale (Di Sacco ir Vezzoni, 1992), dabar tyrėjai susiaurino ligos evoliuciją iki dviejų kategorijų: 

lengvo pobūdžio (mažas tromboembolijos pavojus) ir sunkaus pobūdžio (didelis 

tromboembolijos pavojus).  

 

Priskirdamas pacientą atitinkamai klasei, gydytojas turėtų atsižvelgti į šiuos dalykus: parazitų 

kiekį (suaugėlių kiekį, randamą plaučių arterijose ir dešinėje širdies pusėje), gyvūno dydį ir 

amžių (5-7 metų amžiaus šunims atsiranda rizika, kad jų organizme bus didelis kiekis suaugėlių 

(Venco et al., 2004)), plaučių pokyčius ir fizinio krūvio apribojimo laipsnį. Mažos 

tromboembolijos rizikos grupei priskiriami šunys, kurie turi nedidelį suaugėlių kiekį, nėra 

klinikinių požymių, normalus radiologinis profilis, širdies ultragarsas dešinėje širdies pusėje 

nerodo suaugėlių, mažas cirkuliuojančių antigenų titras arba neigiamas antigenų testas, bet 

kraujyje randama mikrofilarijų, nėra ryšio su gretutinėmis ligomis ir fizinio aktyvumo 

apribojimo galimybės (savininko dalyvavimas).  

 

Didelės tromboembolijos rizikos šunys yra tie, kurie turi didelį suaugėlių kiekį, pasireiškia ligai 

būdingi klinikiniai požymiai (kosulys, pilvo pūtimas), dešinėje širdies pusėje ultragarsu 

pastebimi suaugėliai, sunkios formos plaučių pokyčiai, daug cirkuliuojančių antigenų, nėra 

fizinio aktyvumo ribojimo galimybės (nėra savininko įsikišimo) (Venco et al., 2011, Maccal et 

al., 2008). 

 

Palaikomoji terapija sumažina plaučių uždegimo, plaučių edemos ir gydymo komplikacijų 

riziką (Dillon et al., 1995). Kortikosteroidai (prednizolonas skiriamas po 1-2 mg / kg 4-5 dienas), 

diuretikai (furosemidas 1 mg / kg) ir digoksinas gali būti skiriami tik tada, kai yra diagnozuotas 

prieširdžių virpėjimas. 

 

 

 



 

TERAPIJA / GYDYMAS NUO SUAUGĖLIŲ 
 

Vienintelė medžiaga, kurią patvirtino ir rekomenduoja AHA (American Heartworm Society) 
yra melarsomina, vartojama 2,5 mg / kg dozėmis, po dvi dozes kas 24 valandas. Neseniai AHA 
pateikė rekomendaciją (2005), kurioje, siekiant sumažinti plaučių tromboembolijos riziką, 
siūloma dviejų fazių melarsominos terapija, kurią sudaro dviejų dozių injekcija į raumenis per 
24 valandas, o trečia dozė po 30 dienų. Ši gydymo schema pradiniame gydymo etape 
garantuoja 90 % vyriškosios ir 10 % moteriškosios lyties suaugėlių pašalinimą, o bendras 
suaugėlių skaičius sumažėja 50 %. Trečioji dozė pašalina likusius suaugėlius, o kadangi 
suaugėlių žūtis vyksta palaipsniui, sumažėja tromboembolijos ir šoko rizika (AHA, 2012). 
Suaugėlių gydymas sukelia plaučių tromboemboliją, ypač jei parazitų kiekis yra didelis. Plaučių 
tromboemboliją galima kontroliuoti apribojant judėjimą po suaugėlių gydymo mažiausiai 
vienam mėnesiui, skiriant hepariną ir kortikosteroidus, taip sumažinant plaučių uždegimą ir 
išvengiant sunkaus kvėpavimo šoko po suaugėlių pašalinimo (Venco et al., 1998). 

Daugelis tyrimų rodo, kad makrociklinė laktono terapija (ivermektinas) yra 100 % veiksminga 
nuo suaugėlių parazitų vartojama kas mėnesį 6-12 mcg / kg dozėmis 16 ar net 30 mėnesių 
(McCall et al., 2001). Tačiau kiti tyrimai rodo gyvūno sveikatos pablogėjimą, kai suaugėlių 
pašalinimas vyksta lėtai ir ilgai (Venco et al., 2004).  

Chirurginės ekstrakcijos procedūra rekomenduojama šunims, turintiems didelį parazitų kiekį, 
kaip vienintelį saugų suaugėlių pašalinimo būdą nerizikuojant, kad įvyks plaučių 
tromboembolija (Morini et al., 1998). D. immitis suaugėlių chirurginis ištraukimas atliekamas 
su lanksčių žnyplių aligatoriumi (Fuji Photo Optical LTD, Japonija), kuris fluoroskopijos pagalba 
įvedamas palei jungo veną (Ishihara et al., 1990). 

Kačių, sergančių širdies ir plaučių dirofilarioze, gydymui skiriami kortikosteroidai palaikomieji 
vaistai plaučių pokyčiams kontroliuoti. Remiantis kai kuriais tyrimais, kates dažnai galima 
išgydyti spontaniškai, diagnozavus plaučių požymių regresiją ir gavus neigiamus antigenų 
tyrimų rezultatus.  

Rekomenduojama kasdien vartoti prednizolono dozę nuo 1 iki 2 mg / kg kūno svorio kas 12-
24 valandas, palaipsniui ją mažinant iki 0,5 mg / kg kas 2 dienas 2 savaites, po to dar 2 savaites 
stebėti be gydymo. 

Gydymo nuo suaugėlių rizika ir infekcijos sunkumas, ypač šunims, profilaktikai suteikia 
ypatingą vaidmenį. Tyrimai parodė, kad makrociklinio laktono, pvz., ivermektino, 
milbemicinoxima, moksidektino arba selamektino, skyrimas yra veiksmingas ir saugus šunų 
dirofilariozės profilaktikai. American Heartworm Society rekomenduoja patikrinti gyvūnus ir 
nustatyti D. immitis antigeną prieš skiriant profilaktines medžiagas, kad būtų išvengta plaučių 
tromboembolijos rizikos, kai dozė pagal infekcijos stadiją yra nepakankama. Atlikti D. immitis 
antigeno tyrimus rekomenduojama kasmet, o chemoprofilaktiką endeminėse srityse reikėtų 
pradėti nuo 8 savaičių amžiaus, likus mėnesiui iki vektorinio aktyvumo pradžios ir praėjus 
vienam mėnesiui nuo jų veiklos pabaigos (Rubin et al., 2010). 

Doksiciklino terapija (10 mg / kg) skiriama 4-6 savaitėms, po to skiriamas makrociklinis 
laktonas įprastomis mikrofilaricidinio gydymo dozėmis. Tai sukelia mot. lyties parazitų 
sterilizaciją ir amikrofilaremiją, pakartotinio užsikrėtimo prevenciją ir lėtą suaugėlių 
sunaikinimą. Suaugėlių žūtis, kuri nėra jautri endosimonų išsiskyrimui, pasireiškia maža 
tromboembolijos ir uždegimo rizika (Kramer et al., 2014). 



 

D. repens prevencija vartojant makrociklinius laktonus yra abejotina, ir iki dabar, remiantis 
eksperimentiniais tyrimais, vaistai, kurių sudėtyje yra pastovaus išskyrimo moksidektino, yra 
veiksmingi.  

Profilaktika kas mėnesį vartojant makrociklinius laktonus yra vienintelė veiksminga galimybė 
katėms, gyvenančioms endeminėse šunų dirofilariozės zonose. Kas mėnesį vartojamos 
profilaktinės medžiagos dozės yra tokios: 24 μg / kg kūno svorio ivermektino, 2 mg / kg 
milbemicino oksimos, 1 mg / kg moksidektino ir 6-12 mg / kg selamektino, pradedant nuo 8 
savaičių amžiaus (Genchi et al., 2007). 

Profilaktiniai vaistai nuo dirofilariozės žmonėms nerekomenduojami. Svarbiausia į ką reikėtų 
atkreipti dėmesį yra diferencinės diagnozės gerinimas, siekiant pašalinti kitas priežastis, dėl 
kurių galėtų atsirasti mazgeliai, kuriuos reiktų šalinti chirurgiškai, iki galutinės etiologinės 
diagnozės vengti chirurginės intervencijos į plaučių mazgelius.
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