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ÚVOD
Angiostrongylóza psů je způsobena tzv. francouzským červem 
Angiostrongylus vasorum. Jedná se o kardio-respiratorní onemoc-
nění řazené do skupiny tzv. emerging onemocnění, u nichž je 
v souvislosti s klimatickými a antropogenními změnami pozorováno 
rychlé šíření z endemických oblastí do nových regionů. V minulosti 
byla nákaza tradičně zaznamenávána v omezených lokalitách Anglie, 
Irska, Dánska, Francie a států jižní Evropy (Španělsko, Itálie). Nyní 
můžeme sledovat její rozšíření do států západní a střední Evropy 
– Švýcarsko, Německo, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká 
Republika.

CHARAKTERISTIKA 
ONEMOCNĚNÍ
Hostitelem parazita jsou psi, lišky a ostatní psovité šelmy. Lišky jsou 
současně považovány za rezervoárová zvířata. Psi se nakazí pozřením 
suchozemských plžů, případně larvami uvolněnými do slizové stopy, 
kterou je kontaminováno prostředí. Výjimečně může dojít k nakažení 
psa též pozřením paratenického hostitele, kterým jsou žáby (nejčastěji 

ropuchy). Riziko pozření mezihostitele (plž) nebo paratenického hos-
titele (žába) je samozřejmě nejvyšší u štěňat, vzhledem k jejich při-
rozené hravosti, nezkušenosti a zvědavosti. Pozřené infekční larvy 
se dostávají střevní stěnou do kapilár a následně putují do plicní 
cirkulace. Dospělí červi žijí nejčastěji v arteria pulmonalis a v pravé 
srdeční komoře. Pohlavně zralé samice kladou vajíčka do plicní cirku-
lace. V plicních kapilárách se z nich vylíhnou larvy, které vycestují do 
průdušnice, jsou vykašlávány, spolknuty a střevním traktem – trusem 
se dostávají do vnějšího prostředí. Přítomnost dospělců vajíček i larev 
vede jednak k obturaci plicních cév a tvorbě trombů, ale dále dochází 
též k rozvoji silné patologické imunitně zprostředkované reakce 
a s tím souvisejícímu dalšímu poškozování organismu. 

Klinická manifestace parazita tudíž zahrnuje kardiopulmonální 
postižení, koagulopatie a neurologické příznaky a může mít fatální 
následky, není-li léčba nasazena včas. Ačkoli diagnostika onemoc-
nění není vzhledem k variabilitě příznaků a častému latentnímu 
průběhu infekce snadná, je třeba brát zřetel na to, že pokud není 
infekce odhalena včas, dochází k rozvoji těžkých a nevratných pato-
logických změn. K nejčastějším klinickým symptomům pulmonální 
angiostrongylózy souvisejícím s obturací krevních cév patří chronický 
kašel, intolerance zátěže, dyspnoe, tachypnoe, výtoky z nosu. 
Dále často dochází k rozvoji tzv. sekundárního srdečního postižení 
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– pravostranné srdeční selhání, synkopy, hydrothorax atd. 
Jak bylo zmíněno výše, jako reakce na přítomnost parazita dochází 
k patologické imunitní reakci - vznik imunokomplexů vede k vyvázání 
srážecích faktorů komplexy antigen-protilátka a jejich nedostatku 
v cirkulaci a dále dochází např. k rozvoji imunitně zprostředkované 
trombocytopenie. To vše vede k závažným koagulopatiím a ex-
tenzivním krvácivým projevům (tvorba hematomů, epistaxe, 
krvácení do CNS – ataxie, parézy, ztráta zraku, behaviorální a smyslo-
vé změny). Hematologickým vyšetřením můžeme zjistit hypochromií 
anémii, leukocytózu, eozinofílii, hypergamaglobulinémii a alteraci 
srážecích časů.

Léčba onemocnění bývá úspěšná při včasném odhalení parazita. 
Účinnými látkami určenými k léčbě angiostrongylózy jsou moxi-
dectin, milbemicin oxim a fenbendazol. Např. moxidectin v kombina-
ci s imidaklopridem ve spot-on formě aplikujeme v doporučené dávce 
jednorázově, milbemycin oxim 0,5 mg/kg p.o. 4x v intervalu 1 týdne. 
Vždy po ukončení terapie by mělo být provedeno kontrolní vyšetření 
(viz dále) – resp. kontrola účinnosti léčby.

Prognóza onemocnění je dobrá, je-li infekce zachycena včas a terapie 
zahájena ještě před rozvojem těžkého orgánového poškození.

DIAGNOSTIKA
Dosud nejvyužívanější metodou diagnostiky A. vasorum u psů 
byla izolace prvního larválního stádia vylučovaného trusem psů 
tzv. Baermann-Wetzel metodou, následovanou mikroscopickou iden-
tifikací larev. Nicméně tento test vykazuje vysoké procento falešně 
negativních výsledků souvisejících např. s odběrem vzorků během 
prepatentní periody, přítomností malého počtu dospělců nebo jejich 
pohlavní nevyzrálostí nebo prodlením při doručení vzorku do labo-
ratoře, kdy dojde k úhynu nebo inaktivitě larev. Také odlišení larev 
A. vasorum od larev jiných plicních parazitů (např. Crenosoma vul-
pis a Filaroides spp.) nebo volně žijících larev ze zevního prostředí, 
které mohly kontaminovat vzorek trusu sebraný ze země, vyžaduje 
důkladně proškolený a zkušený personál laboratoře. Příprava sero-
logických testů stanovujících specifické protilátky proti A. vasorum 
nebyla snadná a byla komplikována častým nálezem zkřížené reak-
tivity s antigeny původce srdeční dirofilariózy - D. immitis. Výzkum 
vědců z IDEXX Laboratories a University of Zurich vyústil v úspěšnou 
přípravu, validaci a uvedení rychlého diagnostického testu na 
principu koloidního zlata nazvaného Angio Detect™ Test. Jedná 
se o test určený k rutinní ambulantní diagnostice angiostrongylózy, 
neboť právě rychlá detekce infikovaných psů je stěžejní k zahájení 
včasné a cílené léčby. Angio Detect™ Test společnosti IDEXX 
Laboratories detekující antigen produkovaný dospělcem A. vasorum 
vykazuje vysokou specificitu (98,9 %) a sensitivitu (98,1 %) v porov-
nání s Baermanovou metodou. K jeho ambulantnímu 
provedení je zapotřebí malého množství séra nebo 
plazmy a výsledek není ovlivněn ani hemolýzou, lipé-
mií nebo ikterickým charakterem vzorku. Výsledek lze 
odečítat po 15 minutách.

ZÁVĚR
V nových endemických oblastech je nezbytné zvýšit mezi ve-
terinárními lékaři povědomí o výskytu A. vasorum a možných 
závažných projevech této parazitární nákazy a  zabránit tak 
rozvoji fatálních případů. Rezervoárem onemocnění jsou lišky, 
jejichž přesun do urbánních oblastí je celosvětovým trendem 
a  tento blízký kontakt mj. rozhodně zvyšuje riziko rozšíření 
angistrongylózy v  příměstských oblastech. Včasná diagnóza 
vyřčená před nástupem závažných patologických změn a ná-
sledná cílená antiparazitární léčba zabezpečí zvířeti dobrou 
prognózu. K  detekci cirkulujícího antigenu A. vasorum u  psů 
s podezřením na angiostrongylózu je určen rychlý ambulantní 
test Angio Detect™ Test firmy IDEXX Laboratories vykazující 
dobrou sensitivitu a velmi vysokou specificitu. Test je koncipo-
ván k ambulantnímu provedení, jeho použití je velice snadné 
a může být promptně a široce využíván, neboť představuje pro 
praktikující veterináře užitečnou pomůcku. Preventivní dia-
gnostika by se měla zaměřit na mladá zvířata, které jejich mládí 
a nezkušenost poněkud predisponuje ke kontaktu s infekčními 
larválními stádii. V Anglii a Skandinávii, kde je výskyt této para-
zitózy již častější, se též veterinářům doporučuje provádět test 
rutinně před jakýmkoli rozsáhlejším chirurgickým výkonem, 
neboť koagulopatie, které by mohly v souvislosti s přítomností 
parazita nastat, by mohly nepříjemně zkomplikovat pooperač-
ní péči o pacienta.

V České republice byl dosud potvrzen záchyt tohoto parazita 
u  jednoho psa (larvoskopickou Baermanovou metodou), na 
Slovensku byly v roce 2013 diagnostikovány dva případy klinic-
kého onemocnění psů angiostrongylózou. Tyto raritní záchyty 
by nás ale neměly nechat v klidu, neboť jak ukazují např. studie 
z Německa – rozšíření používání rychlého testu Angio Detect™ 
u  psů podezřelých z  onemocnění nebo i  v  rámci plošných 
studií, významně zvýšilo četnost potvrzených angiostrongylóz 
psů. Zde se nabízí srovnání např. s  četností výskytu anaplaz-
mózy v ČR a na Slovensku – ještě před pár lety téměř neznámé 
onemocnění se zdáním téměř „exotičnosti“ je nyní velmi častá 
diagnóza, kterou řeší praktičtí veterinární lékaři téměř rutin-
ně. Angiostrongylóza se tak v  tomto směru může stát novou 
výzvou a  je nutné s  ní počítat při diferenciálně diagnostické 
rozvaze související s kardiopulmonálním onemocněním psů.
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