
Dirofilarióza u koček 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Původcem dirofilariózy je parazit Dirofilaria immitis, který žije primárně v plicích psů a 

divokých psovitých šelem, ovšem domácí kočky jsou také vnímavé. Komáři přenáší 

dirofilariózu ze psů na kočky. Změny na plicích, způsobené dirofilárií, jsou u psů a koček 

rozdílné.  

 

Příčiny: 

 

Dirofilárie se nachází ve všech částech světa. Dirofilárie se množí v komárech do své infekční 

formy, kterou se kočky nakazí, pokud jsou v oblasti, kde komáři žijí. Pokud je kočka bodnuta 

infikovaným komárem, dirofilárie se opět množí a cestují do plic, kde dospívají. Jelikož 

kočka není přirozeným hostitelem dirofilárie, většina mladých forem červů uhyne a dráždí 

plíce, což se děje kolem dvou a půl až pěti měsíci poté, co byla kočka infikována. Některé 

kočky pak mají klinické příznaky díky tomuto dráždění plicní tkáně.  

Kolem šestého měsíce po infekci, pár dirofilárií dospívá – žijí jen 1-3 roky. Dospělé 

dirofilárie vylučují substance, kterými dráždí plíce a další tělesné orgány. Smrt dirofilárií 

může způsobit náhlé poranění plic. Na rozdíl od psů je u koček dirofilarióza pouze 

respiratorní problém a nepostihuje srdce.  

Některé dospělé samičky mohou produkovat larvičky (mikrofilárie), které však u koček 

dlouho nepřežívají a jejich smrt může poranit plíce nebo jiné tkáně. Jelikož kočky výjimečně 

mají cirkulující mikrofilárie, kočky nejsou zdrojem infekce dirofilariózy pro ostatní zvířata.  

 

Klinické příznaky: 

 

Postižené kočky mohou být asymptomatické a proto nejsou na přítomnost dirofilariózy 

testovány. Příznaky dirofilariózy jsou: kašel, přechodně těžký kašel, těžké dýchání, 

sporadické zvracení, ztráta hmotnosti a letargie. Výjimečně může kočka zemřít v důsledku 

úhynu dirofilárií, jejichž mrtvá těla ucpou cévy v plicích a způsobí plicní embolii.  

 

Diagnostické testy: 

 

Běžně doporučované testy zahrnují RTG hrudníku, rutinní laboratorní testy na antigeny 

dirofilárií a jejich protilátky. Pokud je test na antigen pozitivní, tak Vaše kočka má nebo měla 

dospělce dirofilariózy. Jelikož je u většiny koček malý počet dirofilárií, může být tento test 

falešně negativní. Pokud je test na protilátky pozitivní, Vaše kočka byla vystavena 

dirofiláriím, avšak nemá v sobě dospělého jedince. Jelikož je diagnostika dirofilariózy u 

koček obtížná, je možné provést echokardiogram (ultrazvuk srdce) a radiologickou kontrastní 

studii plic kvůli nalezení dirofilárií a vyloučení jiných příčin onemocnění plic. 

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Léčba dospělých dirofilárií melarsominem (Immiticid) je u koček výjimečně prováděna, 

jelikož smrt více dospělých dirofilárií najednou může být pro kočku fatální. Jediná dávka 



Immiticidu zabíjí 30% dirofilárií, což nezpůsobí žádné problémy. Ovšem bezpečnost 

Immiticidu nebyla u koček prověřena. Kočičí plíce nejsou schopny zvládnout více než jednu 

až dvě dirofilárie, umírající najednou, takže pokud zemře velké množství dirofilárií najednou, 

mohou ve výsledku kočku zabít.  

Chirurgické odstranění dospělých dirofilárií má pouze omezený úspěch, proto se obvykle 

doporučuje léčit klinické příznaky a nechat dospělé dirofilárie umřít přirozeně (což může trvat 

1-3 roky). Kortikosteroidy, jako je prednison, se mohou použít na snížení podráždění plic a 

také redukují zvracení. Jelikož však mají vedlejší účinky, používají se pouze na krátkou dobu 

a ne dlouhodobě, a pouze do chvíle, kdy jsou klinické příznaky dirofilariózy pod kontrolou. 

Bronchodilatátory, jako je teofylin, pomáhají snížit dýchací potíže. Antileukotrieny se 

používaly pro život ohrožující krize dýchacího systému, které jsou však u koček raritní.  

Jelikož kočky nemají cirkulující mikrofilárie, není třeba zaměřit léčbu i na ně. Preventivní 

léky proti dirofilarióze jsou ivermectin, milbemycin oxime, nebo selamectin, a používají se, 

aby kočka nebyla opětovně infikována. Vedlejší účinky těchto léků jsou u koček raritní. 

Preventivní léky jsou často doporučovány pro neinfikované kočky, zvláště pak v oblastech 

s vysokým výskytem dirofilariózy u psů. 

 

Následná péče: 

 

Periodický monitoring (laboratorní testy, RTG hrudníku) jsou potřeba hlavně u koček 

s dýchacími obtížemi. Když je kočka stabilizována, RTG hrudníku se pořizuje každých pár 

měsíců, než je problém vyřešen. 

 

Prognóza: 

 

Většina koček velmi dobře snáší symptomatickou léčbu. Pár koček má však chronickou 

dýchací chorobu, která vzniká až poté, co dirofilárie zemřou. Výjimečně se stane, že větší 

množství dirofilárií zemře najednou, což pak může končit náhlým úmrtím kočky. Bohužel u 

těchto koček nelze náhlému úmrtí zabránit.     


