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RANSK HJERTEORM (ANGIOSTRONGYLUS
VASORUM) HOS HUND

Af Dyrlæge Jakob Willesen, Universitetshospitalet for Familiedyr, Københavns Universitet
Parasittens levevis:

Fransk hjerteorm har været en velkendt infektion i Danmark i mange
år med særlig stor risiko på Sjælland men udbredt i hele landet.
Parasitten har en indirekte livscyklus hvilket betyder, at larverne fra
ormen skal udvikles i en snegl før de kan smitte hundene. I afføringen
fra en smittet hund findes det første larvestadie (L1) . Sneglene bliver
smittet, når de æder
denne afføring, og i sneglene udvikles larverne så til det tredje
larvestadie (L3). Det er det stadie hundene bliver smittet med,
når de bevidst eller ubevidst æder en inficeret snegl. Der kan
på den måde ikke ske smittet direkte fra den ene hund til den
anden. Sneglen med (L3) larverne opløses i hundens mave
og vandrer derefter gennem lymfe- og blodkar til lungerne,
hvor de udvikles til voksne orme og begynder at lægge æg.
Det er når de tusinder af æg klægges og L1-larverne vandrer gennem lungerne til hundens luftveje, at der opstår alvorlig sygdom.
Hunden vil typisk hoste disse larver op

Hvad er Fransk hjerteorm?

Begrebet hjerte-lungeorm er hyppigt men fejlagtigt brugt og dækker
over to forskellige parasitter der kan smitte hunde i Danmark. Den
ene parasit ”Rævens lungeorm” skaber kun relativt milde symptomer
hos de smittede hunde mens den anden ”Fransk hjerteorm” er potentielt dødelig. Behandlingen af de to parasitter er ikke ens og der bør
derfor altid skelnes imellem de to i både udredning og behandling.
Denne artikel omhandler kun infektionen med Fransk hjerteorm.

Livscyklus involverer altid en snegle for at de L1 larver hunden udskiller kan udvikles til L3 som kan smitte. Derfor kan smitte ikke ske
direkte fra en hund til den anden som for eksempel ved kennelhoste.
for derefter at synke dem igen og på den måde ender L1-larverne i
hundens afføring og afslutter parasittens livscyklus.

Kliniske symptomer:
Smitten sker gennem snegle –
oftest ubevidst når hunden æder græs, madrester udenfor, æbler
eller som her – via et kødben der ligger i haven
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De hyppigste symptomer man skal være opmærksom på som
hundeejer ses i forbindelse med de skader, der opstår i hundens
lunger, når parasittens larver vandrer gennem lungevævet. Det kan
bedst sammenlignes med en alvorlig influenza. De symptomer der
ses hyppigst er eksempelvis hoste og nedsat kondition. Det ses hos
ca. 7 ud af 10 hunde. Mildere infektioner kan være sværere at
opdage, da symptomerne kan ligne mange andre sygdomme. I
de alvorligste tilfælde kan der udvikles livstruende blødninger overalt i kroppen. Lige fra huden, øjnene eller i hjernen. Nogle hunde
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udvikler også hjertesvigt. Både blødninger og hjertesvigt kan være
livstruende og kræver ofte intensiv behandling for at redde hundens
liv. En grundig
undersøgelse af hunden er ofte nødvendig for at kunne afgøre
omfanget af skader på hunden og planlægge den optimale behandling. Her vil røntgenbilleder af lunger og hjerte, blodprøver til
at vurdere blodets størkningsevne og eventuelt flere andre undersøgelser være blandt de muligheder ens dyrlæge vil foreslå at der
bliver foretaget.

Hvad kan man selv gøre:

Hold øje med de klassiske symptomer (fx hoste) og få din hund undersøgt hos dyrlægen. Hvis man bor i et risikoområde, kan det i nogle tilfælde være en god idé at få undersøgt sin hund. Også selvom
den ikke har symptomer – ca. 7% af alle de hunde der får stillet

Larverne fra den Franske hjerteorm er ca. 0,4 mm lange
og kan kun ses i mikroskop. Diagnosen kan i dag stilles
enten ved at påvise larverne i en afføringsprøve eller ved at påvise antigener fra larverne i en blodprøve.

Diagnose:

Diagnosen kan stilles ved at påvise larverne i en afføringsprøve. Her
er det bedst at undersøge afføringsprøver fra 3 dage i træk, da
antallet af larver svinger meget fra dag til dag. Ved at undersøge 3
dages prøver minimeres risikoen for at overse en
infektion. Det er også muligt at påvise infektionen ved hjælp af en
blod
prøve. Dette er særlig aktuelt for de hunde der er meget syge og
hvor en hurtig diagnose er ønskelig. I nogle tilfælde vil det være
aktuelt at foretage begge de to test, hvis den ene er negativ men der
er en stærk klinisk mistanke om at hunden kan være smittet.

Unge hunde som denne 6 måneder gamle Golden Retriever
har en øget risiko for at blive smittet. Formentlig på grund af en
øget tilbøjelighed til at æde alt hvad de kommer i nærheden af.
diagnosen har ingen kliniske symptomer. Hvis man samler
afføringen op efter sin hund, så har man effektivt afbrudt smittevejen
samtidig med, at man rydder op efter sin hund. Unge hunde
har en forøget risiko, da de meget ofte æder en masse forskellige
ting herunder også snegle i deres udforskning af verden. Man bør
derfor være særligt opmærksom på sin hund i de første 2-3 leveår
hvor mere and halvdelen af alle smittede hunde diagnosticeres.

Behandling:

Hvis infektionen opdages i tide er prognosen for helbredelse god
uden at der opstår varige skader. I de alvorlige tilfælde (blødninger,
hjertesvigt) dør ca. 20 % af hundene afhængig af hvilke behandlingsmuligheder, der er til rådighed. Men kommer hunden igennem
de første 2-3 dages behandling forbedres chancerne dramatisk, og
for de fleste hunde er chancerne for helbredelse tæt på 100 %. Da
det ofte er unge hunde der smittes, giver det god mening at forsøge
en behandling – selv hos meget syge hunde, da de har hele livet
foran sig og det ikke er en kronisk lidelse. I en periode på 4-5 uger
efter behandlingen er startet, vil det oftest være nødvendigt at holde
hunden i ro mens parasitten bliver behandlet og lungevævet heler.
Derefter kan man gradvist genoptage normalt aktivitetsniveau.

Mere information om Fransk hjerteorm hos hund kan findes
på Hjerte-klinikkens hjemmeside
http://www.kardiologi.ku.dk/dyreejere/
Yderligere information om Universitetshospitalet for Familiedyr
på Københavns Universitet kan findes her
http://dyrehospitalet.ku.dk/
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