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Абстракт 

 

Паразитске болести риба изазивају бројне проблеме на рибњацима, али и на 

отвореним водама па самим тим утичу и на ефикасност саме производње. Почетком 2013. 

године, у жижу инетерсовања како научних и стручних кругова, а тако и целокупне 

јавности доспео је паразит из рода Eustrongylides, првенствено због свог зоонотског 

потенцијала. Утврђено је његово присуство у отвореним водама, док у узорцима риба из 

рибњака присуство ових паразита није потврђено. Овај рад има за циљ да пружи ефикасан 

модел праћења и контроле еустронгилидозе код племенитих грабљивица чиме се значајно 

унапређује здравствена заштита риба, али и води рачуна о здрављу људи који конзумирају 

месо риба које може бити потенцијални хазард. Оно обухвата праћење, здравствену 

контролу, као и едукацију потенцијално изложених људи са аспекта присуства 

еустронгилидозе.  

 

Kључне речи: еустронгилизоза, модел праћења, паразит, зоонотски потенцијал 
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1. УВОД 
 

 

Еустронгилидоза је оболење изазвано паразитим из рода Eustrongylides који 

паразитирају код птица као адулти и код разних врста риба у ларвеном облику. Њен значај 

је првенствено усмерен на чињеницу што је у питању оболење које има зоонотски 

карактер.  

Аквакултура је један од најбрже растућих сектора за производњу хране са 

просечном годишњом стопом раста од 8.8% код гајених врста риба у свету а уједно и у 

земљама централне европе. Потражња за рибљим месом је у сталном порасту јер 

преставља веома здраву намирницу и извор есенцијалних храњивих материја за човека 

(Toppe et al., 2002; Vladau et al., 2006; Zhenga et al., 2004; Zakes 2010; Sandor et al., 2011). 

Србија спада у земље са традиционалном производњом слатководних риба (шаранских и 

пастрмских) и као таква заузима значајно место у Европи. Производња шарана се одвија 

најчешће у поликултури са белим и сивим толстолобиком, белим амуром и грабљивим 

врстама: сомом, смуђом и штуком. Такође, треба обратити пажњу и на рибе из отворених 

вода које управо када се ради о еустронгилидози представљају далеко значајнији фактор 

ризика и имају већу преваленцу овог оболења него рибе које воде порекло из рибњака и 

аквакултуре. 

Због пораста производње и потрaжње за рибљим месом као изузетно здравом 

намирницом постоје озбљни безбедносни проблеми који се односе на паразитске зоонозе 

које се преносе рибљим месом.  

Приликом стављања у промет и прегледа рибљег меса и производа од рибе треба 

обратити пажњу на присуство зоонотских паразита који могу довести до инфицирања 

људи нарочито ако си риба комзумира сирова или недовољно обрађена. Паразитска  

оболења која се преносе месом риба дуго времена су била везана за земље тропског и 

суптропског појаса а нарочито за азијске земље. Данас ова оболења престављају претњу 

на глобалном нивоу захваљујући пре свега климатским променама којима су захваћени 

водени системи па је тако промењена географска дистрибуција паразита, затим 
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демографским променама, развојем саобраћајница и стварањем интернационалних 

хипермаркета. Велики утицај имају и промене кулинарских навика и популаризација 

одређених кухиња, нарочито азијске где је честа припрема и конзумација сирове, 

мариниране, сушене и на други начин недовољно обрађене рибе и производа од рибе.  

Као ларве ови паразити су присутни у везивном ткиву и телесној дупљи различитих 

слатководних риба, амфибија и рептила. Најчешће их налазимо код племенитих 

грабљивица као што су сом, смуђ, штука и бандар. Код риба које су прелазни домаћини, 

јављају се у мишићима, слободне у телесној дупљи или инкапсулиране у јетри или другим 

органима. Приликом стављања у промет и прегледа рибљег меса и производа од рибе 

треба обратити пажњу на присуство овогх паразита који може довести до инфицирања 

људи. Како не би дошло до заражавања људи зоонотским паразитима риба неопходно је 

спроводити сталну контролу и мониторинг. Свеже месо рибе и традиционални рибљи 

производи пре него што се нађу у промету морају бити прегледани на присуство паразита. 

Континуирана едукација је кључни фактор у борби са зоонозама а избегавање 

конзумирања сировог или термички слабо обрађеног рибљег меса и даље најбоља 

превентивна процедура. 

Овај рад има за циљ да пружи ефикасан модел праћења и контроле 

еустронгилидозе код племенитих грабљивица чиме се значајно унапређује здравствена 

заштита риба, али и води рачуна о здрављу људи који конзумирају месо риба које може 

бити потенцијални хазард. Оно обухвата праћење, здравствену контролу, као и едукацију 

потенцијално изложених људи са аспекта присуства еустронгилидозе.  
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2.   ЦИЉ ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

У погледу алиментарних зоонотских паразитских хазарда који се преносе месом 

риба, инфекције са ларвама Eustrongylides спадају у сам врх потенцијалних обељења. 

Услед повећаног интереса потрошача за азијско-инспирисана јела  на бази недовољно 

куваног, саламуреног, маринираног или чак сировог рибљег меса расте и ризик од 

инфестације са паразитима из меса рибе. Спектар врста риба које могу носити ларве 

укључујући и рибље производе, представљају пут за инфекцију људи.  

Све наведено може имати одређеног утицаја утицаја на потрошача, перцепцију 

ризика, забринутост јавности и евалуацију стратегија и мера да би се смањило оптерећење 

обољењем. Ипак, због пораста производње и све веће потражње рибљег меса као изузетно 

здраве намирнице, последњих година  расте број  епидемиолошких студија и стратегија за 

редуковање паразитима код риба. Квалитетна дијагностика и контрола као и стална 

едукација потрошача представљају кључ у борби са овим обољењем. Како не би дошло до 

заражавања људи са зоонотским паразитима риба неопходно је спроводити сталну 

контролу и мониторинг. За сада основни  метод откривања  Eustrongylides у рибљем месу 

је визуелна инспекција.  

Сходно свему наведеном, основни циљ ове студије је интензивирање проблема 

еустронгилидозе код нас као и у свету, ефикасност дијагностичких метода за њено 

откривање као и стратегија за њено редуковање, све у циљу заштите здравља потрошача. 
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3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

2.1. Паразити у месу риба 
 

Паразитске инфекције могу да утичу на велики број рибљих врста, посебно у 

земљама у којима се човек не лечи адекватно и где се животињски отпад користи за 

исхрану риба за производњу меса. Постоји одређен број паразита који се појављује код 

људи, али само неколико њих изазива озбиљне проблеме по здравље људи. Са 

епидемиолошког аспекта највећи значај имају хелминти из класе Trematoda, Cestoda и 

Nematoda (EU 2004; Newell et al., 2010; Ljubojević et al., 2013). 

Од нематода које паразитирају код риба и које имају зоонотски карактер 

најзначајније су Anisakis simplex и Eustrongylides excisus. Pseudoteranova decipiens, Anisakis 

physeteris и Contracaecum spp. се јављају спорадично (Couter et al., 2003; Butt et al., 2004; 

Staufer et al., 2004; Chai et al., 2005; Sripa et al.,  2007; Dos Santos et Howgate, 2011; Timi et 

al., 2014). 

Узрочник оболења могу бити врсте из рода Eustrongylides а  најзначајнија врста 

која се јавља у Србији је Е. excisus. Установљено је да ови паразити имају успешну 

стратегију развоја, с обзиром да јаје остаје инфективно и до две године у спољној средини, 

а у прелазном домаћину може бити и преко годину дана. Имају веома брз развој када 

доспевају у крајњег домаћина. Код риба ове ларве су дугачки црвени паразити најчешће 

лоцирани у телесној дупљи или у мишићима (Mitchum, 1995; Overstreet, 2003; Barros et al., 

2004). Дужина ларви извоси 27-40 mm код смуђа и 50-60 mm код сома (Ljubojević et al., 

2013; Ćirković et al., 2013, 2017;  Novakov et al., 2013, 2015). Врсте из рода Eustrongylides 

имају комплексан развојни циклус који подразумева крајњег и два прелазна домаћина. 

Код људи који конзумирају свежу или салбо термички обраћену рибу ларве из рода могу 

изазвати гастритис или интестиналне перфорације (Deardorff et Overstreet, 1991; Cole, 

1999). Guerin et al., (1982) су први забележили случајну (акциденталну) инфекцију људи са 

Eustrongylides sp. Прави домаћини су акватичне птице углавном из фамилија Ardeidae, 

Anseriformes, Gaviiformes и Pelecaniformes (Spalding et Forrester, 1993; Measures, 1988). 
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Појаву Eustrongylides excisus у Србији код слатководних врста смуђа и сома, и њену 

преваленцу описали су Novakov et al., (2013) и Bjelić Čabrilo et al., (2013). Ради потврде 

врсте паразити се микроскопки морају идентификовати тако што се најпре конзервирају у 

70% алкохолу а затим се просвијетљавају у млечној киселини. Мере се релевантни 

параметри по кључевима Bauer (1987), Moravec (1994), Anderson (2000) или неким другим. 

У дијагностици може послужити и патохистолошка техника где се узимају узорци ткива у 

кијима се налазе паразити при чему се приликом њиховог прегледа шесто види сам 

паразит и грануломатозна инфламација ткива домаћина. Ради дијагностике 

еустронгилидозе у месу риба, неопходно је најпре урадити визуелни преглед, након чека и 

вештачку дигестију (Новаков et al., 2015). Адектатне превентивне мере један су од 

кључних фактора у борби за паразитским зоонозама од чега су најзначајније замрзавање, 

загревање, адекватна комбинација садржаја соли и времена складиштења рибе и топло 

димљење. С друге стране саламурење и хладно димљење рибе могу снизити број паразита 

у њој али не могу у потпуности уништити све узрочнике или их свести на прихватљив 

ниво (Murell et al., 2002). 

 

2.2. Нематоде 
 

Нематоде су слободноживући или паразитски ваљкасти црви, са јасно израженим 

дигестивним трактом. Изузев ретких случајева изражен је полни диморфизам а облик и 

величина зависе од врсте и пола. Тело је несегментирано и покривено еластичном, 

дебелом кутикулом испод које је субкутикуларни слој. Кутикула се ствара из 

субкутикуларног слоја који се назива hypoderm. Испод субкутикуларног слоја налазе се 

уздужна глатка мишићна влакна, док се код мужјака на задњем делу тела могу наћи и 

попречно-пругаста. Мускулатура је развијена и у једњаку и полним органима. На 

кутикули могу да се нађу хитинске творевине у виду избочина, бодљи и чекиња а могу се 

образовати и кутикуларне дупликатуре у облику цервикалних, латералних или каудалних 

крила. Боја тела најчешће је сиво-бела, ређе мрка или црвена Moravec (1994). Телесна 

шупљина, псеудоцелом, налази се између кутикуларно-мишићног слоја и унутршњих 

органа, а испуњена је течношћу. Унутрашњи органи су лигаментима причвршћени за 
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мишићно-кутикуларни омотач. У телесној шупљини се налази дигестивни тракт. Он 

започиње усним отвором а завршава се анусом. Код већине нематода постоје три усне: 

једна дорзална и две вентралне, а свака поседује по две осетне папиле. Фарингс може бити 

цилиндричан или лоптаст, а код врста које га немају на усни отвор наставља се једњак. 

Једњак је састављен од мишића, обложен је дебелом кутикулом, троугластог је лумена, 

дели се на дорзални и два субвентрална дела а у зиду се налазе езофагеалне жлезде које 

луче дигестивне ензиме. Код неких нематода доњи део езофагуса може бити без 

мускулатуре и имати жлездану грађу, па се назива желудац а виђа се код родaAnisaxis. 

Једњак се наставља у црево, које има облик једноставне цеви без мускулатуре, а сачињено 

је од једног реда ћелија на базалној мембрани. Црево се наставља у ректум који је обложен 

кутикулом и у којем се код мужјака налази и завршетак изводног канала полних жлезда па 

се назива клоака а код женки се ректум завршава само отвором дигестивноог тракта-

анусом. Ресорпција храњивих материја унутар црева одвија се помоћу ситних трепљи. 

Екскреторни органи се састоје од два до три каналића, протонефридија, са обе стране тела. 

Респираторни и циркулаторни систем не постоје. Мушки полни органи започињу једним 

кончастим тестисом, који се наставља у семевод (ductus deferens) на којем се налази 

проширење у коме је vesicula seminalis и простатична жлезда. Завршни део прелази у 

мускулозни ductus ejaculatorius, који завршава у клоаки заједно са аналним отвором. 

Већина мужјака нематода има копулаторни орган који се назива spicula. Генитални органи 

женке су сачињени су од два оваријума у проксималном делу тела и цевастих јајовода који 

пре уласка у утерус имају проширење receptaculum seminalis Moravec (1994),  Обично 

постоје два утеруса који се сустичу у вагини, која се на површини тела отвара вулвом. 

Вулва се налази на вентралној страни, на задњем или на прелазу предње и средње трећине 

тела. Када достигну полну зрелост, мужјак и женка заузимају положај копулације а 

сперматозоиди продиру у receptaculum seminalis где долази до оплођења јаја. Оплођене 

јајне ћелије улазе у утерус, где се формирају опне јајета а у току пролаза кроз утерус може 

се одвијати ембрионални развој у јајету. Јаја нематода могу бити сферична или елиптична. 

Опна јајета може бити глатка или храпава. Величина јајета варира од 29-39 x 115-260 

микрометара. Унутрашњост јајета је испуњена бистром течношћу у којој су бластомере 

или жива ларва нематоде. Код неких нематода ембрионални развој се одвија у утерусу 

женке, код неких делимично у утерусу и спољашњој средини а код неких искључиво у 
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спољашњој средини. Постембрионални развој може бити директан (моноксеничан) када се 

биолошки циклус одвија у једном домаћину или индиректан (хетероксеничан) када у 

биолошком циклусу развоја постоји прелазни домаћин. Постембрионални развој нематода 

се одвија кроз пет ларвених стадијума, који се састоје од периода раста и четири 

пресвлачења кутикуле, чији је крајњи исход ларва петог стадијума. Инфестација сталног 

домаћина у којем паразитирају адулти нематода, може се остварити перорално уношењем 

јаја са ларвама или самих ларви контаминираном храном или водом, затим уношењем 

прелазних домаћина у којима су ларве трећег стадијума или миграцијом ларви трећег 

стадијума паразитских нематода кроз кожу или слузнице (Pavlović et Ivanović., 2005).  

Од нематода које паразитирају код риба и које имају зонотски карактер 

најзначајније су Anisaxis simplex и Eustrongylides excisus. Pseudoteranova decipiens, Anisakis 

physteris и Contracaecum spp. се јављају спорадично (Timi et al., 2014).  

 

 
2.2.2. Eustrongylides excisus 
 

Опис нематоде 

Order Enoplida 

SubO Dioctophymina 

Superfam. Dioctophymatoidea 

Fam. Dioctophymatoidae 

Genus Eustrongylides 

Eustrongylides excisus Jagerskiold, 1909 

Ларве су црвенкасте боје. Дужина тела ларви се креће се од 27 до 40 mm, . Дужина 

тела се уклапа у податке које износе Moravec (1994) и Anderson (2000), док су вредности за 

ширину тела нешто веће, од 0.2-0,35. Карактерише их присуство 12 папила на предњем 

крају, респоређених у два круга по 6. Папиле унутрашњег круга су нешто издуженије. 

Усна дупља је дужине 0.099, а дужина једњака је од 2.9 - 5 mm,  (Moravec, 1994).  
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Еустронгилидоза је оболење изазвано паразитима из рода Eustrongiloides који 

паразитирају код птица као адулти и код разних врста риба у ларвалном облику. Њен 

значај је првенствено усмерен на чињенице што је у питању оболење које има зоонотски 

карактер. Нематоде овог рода те и E. excisus може да изазове помор птића у приобалним 

гнездима, пре свега чапљи али и других мочварних птица (Moravec, 1994; Cole, 2009).  

 

Епизоотиологија 
 

Присуство паразита Eustrongyloidessp. Забележено је код различитих слатководних 

врста у Јапану, Ирану, Папуа Новој Гвинеју, Канади, Бангладешу, Румунији и др. Ларве 

Eustrongyloides су констатоване код риба вресте Negobius melanostomus на различитим 

дионицама Дунава (Francova et al., 2011). На језеру Сребарна које је каналом повезано са 

Дунавом. Shuker et al. (2010), констатују учешће ларве E. excisus у саставу хелминтофауне 

грчеча -  Perca fluviatilis. Наведени подаци указују на присуство ларве у току Дунава. 

Satari et Mokhayer (2005), констатуjу нематоду E. excisus код грабљивих врста, конкретно 

код Huso huso, што објашњавају исхраном ове грабљивице. Наиме, у исхрани моруне 

значајан удео имају бентофагне рибе каква је нпр. Rutilusrutiluscaspius и врсте рода 

Neogobius који су други облигаторни прелазни домаћини за дату врсту паразита. Код врсте 

Rutilusfurstikatum, ларву нематоде E. excisus констатују и Mohamed et al., (2011), указујући 

на проблем заражавања људи, обзиром да је ова врста често на менију у Ирану и то 

сирова.  
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Циклус развоја 
 

Установљено је да ови паразити имају успешну стратегију развоја, с обзиром да јаје 

остаје инфективно и до две године у спољњој средини, а у прелазном домаћину меже бити 

и преко годину дана. Имају веома брз развој када доспевају у крајњег домаћина. Развојни 

циклус (Слика 1 и 2) подразумева четири стадијума од јајета до полно зрелог стадијума. 

Први ступањ ларве развија се у јајету које птице избацују са фецесом. Ова јаја бивају 

поједена од стране акватичне олигохете Lumbriculus variegatus, Tubifex tubifex и Limnodril 

ssp., које су први прелазни домаћин. У олигохетама се развијају ларве другог и трећег 

степена. Други прелазни домаћин су планктофагне и бентофагне рибе нпр. Fundulus или 

Gambosa, Neogobitus, али и неке врсте из породице Cyprinidae које када поједу 

инфицирану олигохету постају други прелазни домаћин. Трећи стадијум ларве се развије у 

четврти унутар рибе и чека да буде поједен од стране птице, односно крајњег домаћина 

(Moravec, 1994; Cole, 2009). Грабљиве врсте рибе какaв је смуђ, сом, штука и др. када 

поједу инфицирану рибу постају паратеични домаћини док њих не поједу птице. Овакву 

улогу могу имати водоземци и гмизавции, и људи могу имати улогу паратеичног 

домаћина. Када доспе до крајњег домаћина веома брзо постају полно зрели и већ након 10-

17 дана легу јаја (Moravec, 1994; Cole, 2009). 

 

 

Слика 1. Животни циклус Eustrongylides spp. 1- прави домаћин, рибоједна птица; 2- 
Eustrongylides јаја; 3- јаје у коме се налази ларва; 4- олигохете које ингестирају јаје; 5- 
риба која ингестира олигохете; 6- грабљива врста риба. (Novakov et al., 2015). 
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Слика 2. Илустровани приказ циклуса развоја Eustrongylides spp. (Milton et al., 1999) 
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Распрострањеност и стање еустронгилидозе у Републици Србији 
 

Појаву Eustrongyloides excisus у Србији код слатководних врста смуђа и сома 

(Слика 3, 4, 5, 6), и њену преваленцу описали су Novakov et al., (2013) и Bjelić Čabrilo et 

al., (2013). Током пролећа 2012  ухваћено 52 узорка сома (Silurus glanis) тежине 250-450 

грама и 21 узорак смуђа (Sander lucioperca) тежине 250-500 грама. Узорци су сакупљени 

са осам локација на подручју Дунав-Тиса-Дунав канала у оквиру територије града новог 

сада. Прегледом риба установљено је присуство нематода у трбушној дупљи, мишићима, 

лумену желуца и у зиду желуца где су биле инкапсулиране. Нематоде су биле присутне 

код 3 јединке смуђа и 6 јединки сома што преставља преваленцу од 14.26%, односно 

11.54%. Број паразита по јединки се кретао од неколико па све до 256 (Novakov et al., 

2013; Bjelić Čabrilo et al., 2013). 

 

 

Слика 3. Велики број ларви E. excisus у 
трбушној дупљи сома (Siluris glanis) 
(Novakov et al., 2015) 

Слика 4. Ларве E. excisus у слузокожи 
       желудца (Novakov et al., 2015)  
 

 

 



12 
 

 

 

 

Слика 5. Ларва E. excisus у мускулатури смуђа (Novakov et al., 2015) 
 
 

 

 

Слика 6. Ларва E. excisus учаурена у мишић  (Novakov et al., 2015)               

Код риба ове ларве су дугачки црвени паразити најчешће лоцирани у телесној 

дупљи и мишићима. У студији проведеној у нашој земљи ларве које су нађене код смуђа 
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имале су дужину од 27-40 милиметара, а код сома 50-60 милиметара. Нематоде су 

изоловане и конзервисане у 70% алкохолу. Ради идентификације врсте паразити су 

просветљени у млечној киселини. Измерени су релевантни параметри и идентификација је 

извршена по кључевима Bauer (1987), Moravec (1994), Anderson (2000). Карактерише их 

присуство 12 папила на предњем крају распоређених у два круга по 6, дужина једњака је 

2.9- 5 милиметара, анални отвор је постављен терминално (Novakov et al., 2013; Bjelić 

Čabrilo et al., 2013) (Слике 7, 8).  

 

 

Слика 7. Предњи део E. excisus са папилама (Novakov et al., 2013) 
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Слика 8. Задњи крај E. excisus са терминално постављеним аналним отвором 

(Novakov et al., 2013) 

Појава eустронгилидозе је важна са више аспеката. Првенствено доводи до 

потенцијално погубне инфекције барских птица са високим морталитетом пре свега код 

подмадка а нешто нижим код одраслих птица. Иако симптоми нису патогномонични 

одређени симптоми код инфицираних птица могу указати на постојање инфекције. У 

почетном стадијуму инфекције птице тресу главом, испољавају дисфагију и повремено 

повраћају. У раним стадијумима инфекције неке птице тресу главом, имају проблема са 

гутањем, повремено повраћају храну. На провентрикулу, вентрикулусу и интестинуму су 

видљиве инкорпорације у којима бораве нематоде (Cole, 2009).  

Код риба које служе као прелазни домаћини ларве се развијају у мишићима и могу 

се наћи или слободне у телесним шупљинама или инкапсулиране у јетри и другим 

висцералним органима. Често велик број нематода може довести до видног увећања 

абдомена. Инфициране рибе представљају плен за птице грабљивице попут смуђа које 
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након ингестије и саме постају извор инфекције. Ларве из дигестивног тракта пролазе у 

мишиће или друге органе, где могу изазвати лезије (Yanong, 2009). Према Moravec (1994), 

ларве су веома патогене за предаторске врсте риба, у којима могу изазвати значајна 

оштећења органа. Код младих риба су уочљиви велики ожиљци на местима локализације 

паразита (мишићи, зид желуца или интестинум), понекад комплетно пропадање бубрега 

или се јављају инфламаторне лезије (Слика 9, 10). Ларве често могу да изазову масовно 

оболење код риба (Moravec, 1994). 

 Људи се могу инфицирати конзумирањем живог или недовољно куваног рибљег 

меса. Код људи нематоде не могу достићи зрелост али остају у Л4 стадијуму. Симптоми 

који указују на инфекцију укључују гастритис и перфорацију црева. Једина могућа 

терапија људи је хируршко уклањања ларви. (Cole, 2009). 

 

Слика 9. Попречан пресек нодула у Стомачном зиду сома са инкапсулисаном Eustrongylus 
ларвом (Novakov et al., 2013) 
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             Слика 10. Попречни пресек мишића са Eustrongylides ларвом (Novakov et al.,2013) 

 

Обољење код људи и профилакса 
 

Човек није типичан домаћин за врсте овога рода али може бити случајно заражен 

уколико конзумира недовољно термички обрађену рибу (Mohammad et al., 2011). 

Нематоде код човека не достижу полну зрелост, већ остају у стадијуму ларве четврог 

степена. Симптоми који указују на зараженост су гастритис, перфорације црева. Једини 

начин лечења је хируршко отклањање ларви (Cole, 2009). Код нас је смуђ један од 

омиљених риба, због укусног меса са високим садржајем протеина и који често на трпези 

(Ćirković et al., 2013). Према Костић и Малетину (1988) у Србији смуђ се храни шараном, 

бодорком и девериком који су прелазни домаћини ове нематоде. Како је у Србији смуђ 

изразито цењена риба, због врхунског укуса и високог процента протеина, сматра се 

значајним резервоаром зоонотске еустронгилидозе како се смуђ често припрема на нижим 
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температурама у поређењу са другим врстама риба које се користе у исхрани људи, чиме 

се онемогућује уништење ларви Е. excisus и могућ је њихов налаз у месу. 

Препоручено је неколико мера за контролу и превенирање овог оболења. Murrell 

(2002) предлаже неколико котролних мера за превенирање овог оболења као што су: 

контрола средине у којој живе рибе, хигијенске мере у аквакултури и контрола и 

елиминација првог прелазног домаћина. FDA (2001) је указала да су ефикасне мере за 

уништавање паразита замрзавање, загревање, адекватна комбинација садржаја соли и 

времена складиштења рибе и топло димљење. С друге стране саламурење и хладно 

димљење рибе могу снизити број паразита у њој али не могу у потпуности уништити све 

узрочнике или их свести на прихватљив ниво (Murell, 2002). Иако је здравствено 

образовање кључни фактор у борби против зоонотских инфекција, искуства у разним 

земљама су показала да је успешна примена контролних мера неопходна, Hughes (1992) 

истиче да је неопходна сарадња између здравствених и ветеринарских организација на 

свим нивоима власти. Свеже месо рибе и традиционлни производи од рибе пре него што 

се нађу у промету морају бити прегледани на присуство нематода. Континуирана 

едукација је кључни фактор у борби сазоонозама.Најбоља превентивна процедура је и 

даље избегавање конзумирања сировог или термички слабо обрађеног рибљег меса 

(Okumura et al., 1999; Chieffi et al., 1992). 
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3. СТРАТЕГИЈА ЗА РЕДУКОВАЊЕ ПАРАЗИТСКИХ 
ХАЗАРДА 

 

Најважнији фактор ризика за све паразитске зоонозе које се преносе рибљим 

месом, је потрошња сирове или недовољно куване рибе. Важно је да се напомене да је 

број случајева болести изазван са конзумацијом рибљих производа генерално мали у 

односу на оне које суизазвани са потрошњом производа од живине, млечних и производа 

од меса (Newell et al., 2010).  

Према регулативи Европске уније произвођачи рибе морају да осигурају визуелну 

инспекцију рибе и рибљих производа ради детекције паразита пре него што се ставе у 

промет (EC. Corrigendum to Regulation, 2004). FDA (Food and Drug Administration, 2011) 

указује да су ефикасне мере за уништавање паразита смрзавање, загревање или адекватна 

комбинација садржаја соли и времена складиштења или сушења топлим ваздухом 

(Lymbery et al., 2007; Kose et al., 2010; Shawsi et al., 2011). С друге стране стране 

саламурење или хладно сушење може смањити ризик од паразита али их они не 

елеминишу или га минимизују на прихватљив ниво.  

Ефикасност замрзавања да елиминише паразите зависиће од неколико фактора, 

укључујући температуру замрзавања, дужину времена замрзавања која је потребна да се 

замрзне ткиво рибе, дужина времена да се риба одржава замрзнута, извор и врста рибе и 

врста паразита. Тип паразита је изгледа најважнији фактор. Цестоде су подложније 

замрзавању него нематоде док су метиљи најотпорнији на замрзавање. Смрзавањем и 

складиштењем рибе на амбијенталној температури од -20 степени или ниже 7 дана, или 

замрзавање на температури од -35 степени или ниже и складиштење при температури -35 

или ниже 15 сати, или замрзавање на температури од -35 степени или ниже и складиштење 

при температури од -20 степени или ниже 24 сата су довољни да убију паразите. Треба 

напоменути да ови услови замрзавања немогу бити погодни за замрзавање посебно 

великих риба. Саламурење и стављање у киселине може да умањи паразитске хазардекод 

риба али их не елеминише нити их мимизира на прихватљив ниво. Нематоде су показале 

да преживе 28 дана у саламури са 21% соли по килограму. Тримовање делова где су 
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паразити видљиви је ефикасан метод за смањење броја паразита. Међутим он не 

елеминише у потпуности опасност нити је минимизира на прихватљив ниво (FDA, 2011). 

Кување је термичка обрада која се обично обавља пре стављања приозвода у 

промет. Врши се на рибљим производима који ће се дистрибуирати у фрижидеру или 

замрзнути. После кувања рибљи производи се декларишу као производи спремни за 

конзумацију „ready to eat“. Овом методом се елеминишу паразитски хазарди из рибљих 

производа (FDA, 2011). 

Пастеризација је топлотни третман који се примењује да се елеминишу патогени 

хазарди из производа. Пасреризација се код рибљих производа обично обавља након што 

је он херметички затворен. Она се врши на произодима који ће се дистрибуирати до 

потрошача у фрижидеру или замрзнути (FDA,2011).  

Murrell (2002) је такође предложио неколико мера контроле за спречавање 

паразитских инфекција као што је контрола животне средине површинских вода где се 

рибе хватају, хигијена аквакултуре, контрола и елиминација првих прелазних домаћина 

(пужева, олигохета). Треба да се процени и колики је ризик од паразитских инфекција. 

Рибе код којих постоји висок ризик од паразитских хазарда оне су конзумирале заражени 

плен, док рибе које су одгајане у аквакултури на пелетираној храни немају исти ризик од 

паразитских хазарда. Треба да се узме у обзир дали су рибе у аквакултури храњене 

отпадом из прераде, свежом рибом или планктонима код њих може постојати опасност од 

паразитских хазарда, чак и онда кад код тих врсте које су ухваћене у дивљини до сада 

нису детектовани паразитски хазарди (FDA, 2011). 

FDA је навела смернице као помоћ за утврђивање контролне критичне тачке (ККТ) 

за паразите у корацима обраде: 

1. Да ли процес садржи поступак грејања, попут ретортирања, кувања или 

пастеризације дизајниран да убије бактеријске патогене? 

a) Ако процес садржи поступак грејања, треба да идентификујете корак грејања као 

ККТ и није неопходна идентификација примања као ККТ за овај ризик. 

Додатно погледати формирање токсина Clostridium botulinum и опстанак патогених 

бактерија након кувања и пастеризације. 
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b) Ако процес не садржи корак грејања, требало би да идентификујете корак 

замрзавања као ККТ и није неопходна идентификација примања као ККТ за овај 

ризик. Овај контролни приступ FDA наводи као „Пример стратегије управљања – 

Замрзавање“, наведен даље у тексту. 

Следеће смернице пружају пример стратегије за контролу паразита. Важно је имати 

на уму да можете одабрати стратегију контроле која се разликује од оне која се 

предлаже, под условом да је у складу са захтевима важећих закона и прописа о 

безбедности хране.Следи „Пример стратегије управљања – Замрзавање“: 

Постављање критичног лимита 

 Замрзавање и складиштење на собној температури од -20°Cтоком 7 дана 

(укупно време) или 

 Замрзавање на собној температури од -35°C или нижим, док није чврсто и 

чување на собној температури од -35°C или испод 15 сати или 

 Замрзавање на собној температури од -35°C или нижим, док није чврсто и 

чувано на собној температури од -20°C или нижим током 24 сата. 

Успостављање процедура мониторинга 

Вредности које ће бити праћене:  

 температура замрзивача и  

 време чувања рибе на температури замрзивача 

За критични лимит 7 дана замрзавања се пративреме почетка замрзавања и време 

завршетка замрзнутог периода складиштења. 

За критични лимит од 15 и 24 часа се прати време када су све рибе чврсто смрзнуте 

и време завршетка замрзнутог времена складиштења. 

Спровођење мониторинга 

 коришћењем уређаја за континуирано мерење температуре и  

 визуелна и физичка провера стања температуре према потреби 
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Учесталост мониторинга 

 континуирано праћење температуре, уз визуелну проверу снимљених података 

најмање једном током сваког периода замрзавања или складиштења, али не мање 

од једном дневно 

 време на почетку и крају периода замрзавања или складиштења, према потреби. 

 

Мониторинг врши 

 сам уређај (термометар) 

 обучена особа која разуме методу контроле може извршити визуелну проверу 

података који су генерисани овим уређајем како би се осигурало да су критичне 

границе доследно задовољене. 

Успостављање корективних мера 

 Поновно замрзавање и чување производа на температури од -20°C или ниже 7 дана 

(укупно време), или замрзавање на температури од -35°C или нижој и чување на 

температури од -35°C или нижој 15 сати, или замрзавање на температури од 35 ° C 

или нижој и чување на температури од -20°C или нижој током 24 сата. Треба имати 

на уму да ови услови можда нису погодни за замрзавање посебно великих риба 

(нпр. дебљих од 15cm); 

 Уништавање производа или промена намене која није прехрамбена. 

 Поправка илиподешавање замрзивача или  

 Транспорт дела или свих производа у други исправан замрзивач. 

Успостављање документације и евиденције: 

 запис континуираног мониторинга температуре 

 запис времена на почетку и крају периода замрзавања или складиштења 

 запис потврде да је риба замрзнута, по потреби 
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Успостављање процедура верификације: 

Пре стављања у употребу уређаја за снимање температуре (нпр. термометра), 

неопходно је проверити тачност уређаја да би се проверила фабричка калибрација. Ова 

провера се може извршити: 

 урањањем сензора термометра у ледену кашу (0°C) ако ће се уређај користити на 

или близу температуре хлађења или 

 поређењем очитане температуре на уређају који се испитује са вредности 

поузданог уређаја у условима сличним онима у којима ће се уређај користити и у 

опсегу температурних вредности у ком ће се уређај користити. 

Када уређај почне да се користи, неопходна је свакодневна провера уређаја за 

мерење температуре пре почетка рада. Мање учестале провере тачности могу бити 

прикладне ако их препоручи произвођач инструмента и ако историја употребе 

инструмента у објекту показује да инструмент стално показује тачне вредности током 

дужег временског периода. Поред провере да ли је уређај тачан једном од горе 

описаних метода, овај поступак треба да укључује визуелни преглед сензора и свих 

прикључених жица на оштећења или сметње. Уређај треба проверити да је оперативан. 

Такође је неопходна калибрација уређаја за мерење температуре према познатом 

тачном референтном уређају (нпр. термометар који се може пратити NIST-ом, National 

Institute of Standards and Technology) најмање једном годишње или чешће ако то 

препоручи произвођач уређаја. Оптимална фреквенција калибрације зависи од врсте, 

стања, прошлих перформанси и услова коришћења уређаја. Доследна одступања 

температуре од стварне пронађена током провера и / или калибрације могу показати да је 

потребна чешћа калибрација или потреба за заменом уређаја (можда са издржљивијим 

уређајем). Калибрација треба да се врши на најмање две температуре које одговарају 

температурном опсегу на коме се користи.  (FDA,  2011). 

Препоручује се преглед евиденције о мониторингу, корективним мерама и 

верификацији у року од једне недеље од припреме како би било сигурно да су потпуни и 

да су евентуална критична гранична одступања правилно адресирана. 
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Вештачка дигестија као мера контоле  

Имајући у виду да се паразити налазе поред абдомена и у мишићима у којима је 

тешко детектовати присуство паразита сигурна метода за проверу јесте вештачка 

дигестија мишићног ткива је метода која се користи за проверу присуства ларви нематода 

Eustrongylides у филетима риба и рибљим производима. Често се користи у 

лабораторијама ветеринарских служби и развијена је на основу уобичајеног метода 

тестирања меса на трихинелозу (Уредба ЕК 2075/2005). 

Метода је показала висок степен осетљивости и специфичност, брза је и 

репродуцибилна и способна је да открије чак и једног јединог паразита у гастрономским 

препаратима који садрже рибље производе који су сирови или практично сирови 

(усољени, маринирани, димљени) или прерађени а прикладност њене примене у службеној 

контроли хране потврђена. Употребу ове методе би требало системски уградити у посебне 

програме мониторинга за контролу хране која садржи сирове рибље производе (Pasquale 

Fraulo et al., 2014). 

Осим доказивања инфективних ларви овај метод касније је послужио за: а) 

морфолошку и / или молекуларну индентификацију на нивоу врсте/генотип; б) in vitro 

култура; в) инфекције лабораторијских животиња. 

Припрема узорка: рибе мање величине се сецкају на комаде не веће од 1 cm², 

заједно са кичмом, главом и унутрашњим органима, док се код већих риба ови делови 

одвајају. Поступак се може изводити и на маринираној, усољеној, филетираној риби као и 

на прерађеној риби у уљу, с тим да је уље потребно уклонити са упијајућом папиром.  

Вештачка дигестија се заснива на ензимској разградњи мишићних влакана у 

дигестивној течности која се састоји од раствореног пепсина и хлороводоничне киселине 

(Табела 1). Ларве су способне да преживе дигестију захваљујући гастро-резистентној 

кутикули. Од опреме за њено извођење потребни су: термометар 1-100°C; аналитичка 

вага; микроскоп (увећање 15-20 X); блендер са оштрим сечивом;  магнетна мешалица са 

подесивом грејачем; сито од нерђајућег челика; тубе или мерни цилиндри (50 или 100 ml); 

стаклене чаше; конусни стаклени сепаратори; пипете (1, 10 или 25 ml); маказе или оштри 

ножеви; 
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Од реагената се користи: 

 хлороводонична киселина (25%, моларна концентрација 7.8 - 7.9) 

 пепсин у праху 1:10,000 NF, или течни пепсин 660 unit/ml 

 вода загрејана 40-45°C 

 70% етанол 

Узорак мишићног ткива масе 100 g се уситњава у блендеру 1 - 2 секунде након чега се 

пребацује у посуду са дигестивном течношћу. Раствор укључује: воду - 2 литра претходно 

загрејану 40-45°C, 16 ml хлороводоничне киселине и 10 g пепсина (30 ml течног). Након 

сецкања блендер се опере малом количином раствора да би се избегло заостајање ларви. 

Посуда са садржајем се преноси на магнетну мешалицу и константно меша уз одржавање 

температуре 40-42°C током 15-20 минута. 

Табела 1.  Припрема раствора за дигестију 

Величина   узорка Вода HCl 25% Пепсин у праху(течни) 

100g 2l    16 ± 0,5 ml        10 ± 0.2 g (30 ml) 

 

Након растварања ткива, мишићна течност се сипа преко сита у левак за таложење. 

Време потребно за седиментацију износи 15-20 минута. Након тог времена 40 ml раствора 

се одлије у епрувету и остави да се седиментира 5 минута. 30 мл супернатанта се одлије а 

преосталих 10 ml се прелије у Петријеву шољу. Узорак се после тога прегледа под 

микроскопом са одређеним увећањем а веће и веома мобилне ларве су видљиве и голим 

оком. Када су присутне у седименту ларве анисакида могу бити равно постављене или 

спирално увијене, мобилне или непокретне. Дигестивни сокови се прегледају одмах након 

што су спремни, ни у ком случају се испитивање не треба одлагати за дан после. У случају 

узорака од 50 g састојци за припрему дигестивног раствора су преполовљени ( 1l воде, 8 

ml хлороводоничне киселине и 5 g пепсина), док је време за дигестију остало 

непромењено. 

Било који паразити детектовани у позитивним узорцима се чувају у 70% етанолу за 

идентификацију врста у складу са пријављеном процедуром.  
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Препоруке за контролу паразита 

Препорука је да се избегне потрошња сировог или слабо куваног рибљег меса је 

још увек најбољи превентивни поступак. Иако су дијагностиковани у Републици Србији 

Eustongyloide spp. и Anisakis spp.још увек нису утврђени као проузроковачи болести код 

људи. Даље истраживање ових паразита и њихових прелазних домаћина (олигохета,риба), 

паратеичних домаћина (амфибија, рептила) и коначних домаћина (птица) су неопходни, 

као и континуирано праћење увезених морских риба (Novakov et al., 2013).  

Континуирано здравствено образовање у борби против зооноза је кључни фактор. 

Стварање и одржавање дијалога и сарадња између јавног здравства, ветеринарских 

стручњака и стучњака из безбедности хране је од суштинског значаја за праћење промена 

трендова, и познатих патогена који се преносе храном је од кључног значаја (FDA, 2011).  

 У Републици Србији постоји nово техничко решење „Модел праћења 

еустронгилозе код племенитих грабљивица (сом, смуђ и штука) на рибњацима и 

отвореним водама “настало радом истраживачког тима: Ćirković et al., 2017. Техничко 

решење представља решење са активном применом контроле на националном нивоу. 

Његова намена је унапређење програма здравствене заштите риба како на рибњацима, 

тако и на отвореним водама. Овим техничким решењем се решава проблем контроле и 

сузбијање паразитских болести риба, али и унапређује здравствена исправност рибе као 

намирнице. 

Газдовање отвореним водама представља значајну грану када је ловна привреда у 

питању. Еустронгилоза је недавно изазвала велику пажњу јавности и утицала је на 

економску добит рибњака, али ириболовне привреде, па се указала потреба за моделом 

праћења присуства ларви паразита из рода Eustrongiloides у мишићном ткиву племенитих 

грабљивица.  

Све ово представља и директно решавање проблема економских губитака на 

рибњацима и отвореним водама насталих услед повећане појаве паразита из рода 

Eustrongiloides. Важно је напоменути да су појавом еустронгилидозе нанесене штете и 

шаранским рибњацима, иако се овај паразит услед адекватне контроле није ни појавио на 

рибњацима, а поготово не код шарана који није племенита грабљивица. Наиме, услед 

нестручног извештавања појединих медија, људи су због ширења непотребне панике 
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почели да избегавају месо шарана у неоправданом страху да ће бити заражени. Правилним 

обавештавањем и сталном едукацијом људи врши се промоција меса рибе као несумњиво 

здраве намирнице у свакодневној исхрани. 

 Републици Србији под шаранским рибњацима на којима се гаји шаран у поликултури 

са другим врстама риба се налази нешто више од 11.000 ha површине, од чега је највећи 

део лоциран на територији Војводине. У развијеним земљама производња по хектару 

достиже и преко 3 тоне, док се у Србији по хектару на појединим рибњацима ретко 

произведе више од тоне. Разлози за овакво стање су вишеструки. Препорука је да се 

изврши регистрација свих објеката за производњу рибе, да се обезбеди добар и квалитетан 

насад свих врста и категорија рибе која се може гајити у нашим условима, да се обавезно 

уведу превентивне мере које подразумевају редовну контролу здравственог стања риба и 

предузимање зоохигијенских мера пре насађивања риба у рибњаке и у току производње, 

као и контрола здравствене и хигијенске исправнсоти меса риба. Поред овога, контрола 

здравственог стања риба у отвореним водама је минимална, иако она може бити значајан 

фактор у ширењу заразних болести у организованој рибарској производњи. (Ćirković et al., 

2017.). 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Паразитска оболења која се преносе месом риба дуго времена су била везана за 

Азијске земље, земље тропског и суптропског појаса. Данас ова оболења 

престављају претњу на глобалном нивоу захваљујући пре свега климатским 

променама којима су захваћени водени екосистеми па је тако промењена 

географска дистрибуција паразита, затим демографским променама, развојем 

саобраћајница и стварањем интернационалних хипермаркета. Велики утицај има и 

промена кулинарских навика и популаризација одређених кухиња, нарачито азијске 

где је честа конзумација сирове, сушене, мариниране и на други начин недовољно 

термички обрађене рибе. 

2. Контрола еустронгилидозе је значајна како са аспекта очувања здравственог стања 

риба, тако и са аспекта очувања јавног здравља. 

3. Праћење појаве еустронгилидозе је комплексан проблем који захтева примену 

специфичних мера.  

4. Свеже рибље месо и традиционални рибљи производи пре него што се нађу у 

промету и буду послужени за конзумирање морају бити прегледани на присуство 

паразита.  

5. Еустронилидоза има иекономски значај како за предузећа која газдују отвореним 

водама, тако и за рибњаке. 

6. Неадекватно извештавање јавност идоприноси ширењу панике и наноси велике 

економске штете рибарској привреди. 
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