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Hjerte-/lungeorm

Godt, at det blev opdaget
ser, fik vi i år et nyhedsbrev fra vor
dyrlæge! Et sådant nyhedsbrev har
vi aldrig før fået. Det handlede om
hjerte/lungeorm.
I korte træk gik det ud på, at hjerte/
lungeorm er mere udbredt end tidli-
gere troet, samt, at Storkøbenhavn er
et stærkt smittet område.
Hyppigste symptomer skulle være:
Hoste eller fnysen, blødning fra
slimhinder, samt nedsat præstation
(sover meget og går langsomt)! Der
kan normalt ikke påvises smerte hos
hunde med lungeorm, men derimod
snarere utrivelighed.

Nedsat præstation kunne da godt
passe på vores gamle Ditte, men da
hun nærmer sig de 15 år, er der vel
intet unormalt i et lidt overdrevet
søvnbehov. Vore 2 drenge derimod?
Nej der er absolut intet, der tyder på
noget nedsat aktivitetsniveu. De bli’r
af gode grunde kun løsnet, når jeg er
på cykel!

Vi bestemte os dog til at lade testen
udføre på alle tre hunde. Sikke dog
et menageri. I 3 dage samlede jeg

op. Ikke bare som normalt, nej, nej.
Hver pose sku’ mærkes med hvem
som…..
I den ene skjortelomme lå friske po-
ser (sorte prutteposer dur ej, idet det
ikke er til at skrive på dem) sammen
med en tuchpen, og i den anden sam-
lede jeg de noterede poser!

Testen tager 24 timer, hvorefter man
kan ringe og forhøre sig hos sin dyr-
læge. Jo, tak. Han ringede selv. Neil
havde orm. Endda i tilnærmelsesvis
overdreven grad!

Måske han har haft det i lang tid, og
det var derfor han brokkede sig for
et halvt års tid siden? I givet fald, ka’
jeg måske godt forstå, hvorfor han
ikke fattede mine skideballer.

Alt i alt, må jeg tilstå, at selv om vi
har 3 hunde, hvorved det løber op,
når man skal bøde 320,- pr. prøve; så
synes jeg, at pengene er givet godt
ud!

Hilsen
Neil & Levi

Tilbage i efteråret fik jeg et problem
med Neil! Han begyndte at knurre af
mig! Ja, ja. Han er gravhund, og det
er da mor som er „primær-menne-
ske“, men alligevel!!!!!
En knap 3 år gammel han. Forsinket
pubertetsbesvær? Det sku’ i givet
fald være meget forsinket.

Hva’ gør man? Første gang tager
man hunden i kraven og siger NEJ!
Anden gang får han et bid i
øret…….. Til sidst endte han for
slukket lys på badeværelset!!!!!!!!!
Blot havde jeg en fornemmelse af, at
han ikke fattede en skid af, hvorfor
han fik skideballe! Det nærmest
eskalerede.

Da han i bund og grund ellers var en
god hund, valgte jeg at prøve en an-
den vej. Konfrontationerne opstod
næsten altid når han var overtræt.
Jeg gabte; hvilket beroligede ham,
og på den måde fik vi genopbygget
vort forhold.

Sammen med vores årlige indkaldel-
se til 365 dages tjek på vore gravbas-

Hjerte-/lungeorm

værtsdyrets blodbane. Udklæggede
æg havner i lungerne. Herfra hostes
de op for til slut at ende i rævens el-
ler hundens afføring. Hvis afføringen
bliver spist af snegle, vil sneglene
blive inficeret og ringen sluttes, når
en hund eller ræv kommer forbi og
spiser sneglen. Man ved ikke, om
smitten kan overføres fra sneglens
slim eller afføring.

Symptomer på at en hund er angre-
bet af hjerteorm kan være hoste,
nedstemthed og vægttab. Diagnosen
stilles ved hjælp af afføringsprøver,
som undersøges under mikroskop.
For at man med en rimelig høj grad
af sikkerhed kan udelukke ormean-
greb, skal der ofte mere end en affø-
ringsprøve til.

På grund af risikoen for udvikling af
resistens er det ikke tilladt at be-
handle hunde forebyggende med
ormmiddel, men hvis man har mis-
tanke om, at hunden kan være angre-
bet, bør man straks gå til dyrlægen.
Hvis man bor i et af de områder, som
er hårdt belastet, kan det være en
god idé rutinemæssigt at få under-
søgt for hjerteorm.

Man bør så vidt muligt forhindre sin
hund i at spise snegle og for at bryde
smittebanen bør man naturligvis al-
tid opsamle hundens afføring. Det si-
ger vel sig selv, at det opsamlede ik-
ke skal i kompostbeholderen eller
lignende.

GMJ

Hjerte-/lungeorm (også kaldet fransk
hjerteorm) er fortrinsvis konstateret i
Storkøbenhavn og Nordsjællland,
men der har også været enkelte til-
fælde i andre dele af landet. Man må
forvente, at problemet vil sprede sig
yderligere.

Hjerte-/lungeormen er en parasit,
som lever i blodkar i lungen og i
hjertets højre kammer. Ormen kan
anrette store, kroniske skader. Det er
vigtigt, at der sættes ind med be-
handling så hurtigt som muligt.

Ormen har ræv og hund, som sin
foretrukne vært og snegle benyttes
som mellemvært. Ræv eller hund
smittes ved at spise en inficeret
snegl. Ormen lægger herefter æg i


