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Alaria alata (Trematoda: Diplostomidae) је паразит танког црева домаћих и 

дивљих карнивора. Уобичајена је у Европи и Азији док се врсте A. mustelae, A. 

intermedia, A. marcianae, Alaria arisaemoides, Alaria canis и Alaria taxidae могу 

наћи у Северној и Јужној Америци. Стални домаћини A. alata су дивљи и домаћи 

карнивори од којих су најважнији црвене лисице (Vulpes vulpes) и  шакали (Canis 

aureus). Присутна је и у нашој земљи и у свим суседним државама.  

У животном циклусу Alaria spp. постоје најмање три домаћина. Осим 

карнивора, сталног домаћина, постоје облигатни први и други прелазни домаћини 

(барски пужеви и водоземци-пуноглaваци и жабе), и факултативни паратенични 

домаћини, међу које спадају космополитски сваштоједи попут дивљих, али и 

домаћих свиња. Код свиња као паратеничних домаћина мезоцеркарије A. alata су 

описане као посебна врста метиља, под називом Agamodistomum suis који 

паразитира у трбушној и грудној дупљи . 

Алариоза код човека најчешће настаје конзумирањем сировог или недовољно 

куваног меса дивљачи, свињетине, жабљих батака, или пужева. Доказано је да је 

врста А. americana, изазвала обољење код људи на северноамеричком континенту  

и сматра се да A. alata, као сродна врста, такође има зоонотски потенцијал. Болест 

хумане алариoзе је првенствено повезана са високим уносом мезоцеркарија и 

може се манифестовати различитим клиничким симптомима, од благих 

респираторних проблема, болова у мишићима, слепила, као и анафилактичког 

шока. 

 



Срећко Бошњак Дипломски рад Кратак садржај 

 

 

Последњих година број инфестираних свиња мезоцеркаријом A. alata се 

повећао како на територији Европске уније тако и код нас. У Србији је први пут 

установљена  2014. године, а преваленца код нас је између 3 и 10%.  

Инфекција дивљих свиња, као и домаћих свиња у слободном узгоју, овим 

метиљем зависи од изложености свиња трематодама из рода Alaria, а у корелацији 

је са бројем лисица и шакала који су прави домаћини и живе на истој територији. 

Постоје различите методе дијагностике мезоцеркарија А. alata у месу дивљих 

свиња које се првенствено користе за дијагностику трихинелозе, па су 

мезоцеркарије често налажене случајно помоћу метода компресије и вештачке 

дигестије. Услед недостатака постојећих метода у дијагностици А. alata, развијена 

је метода миграције мезоцеркарија која се показала осетљивијом од методе 

вештачке дигестије (скоро 60%). Због велике раширености ове трематоде код 

сталних домаћина у Србији, употреба методе миграције мезоцеркарија би 

допринела бољој дијагностици А. alata у месу дивљих свиња одстрељених у 

ловиштима широм земље.  

Пренос А. alata на људе може да се превенира кроз технолошку обраду меса. 

Мезоцеркарије у месу дивљих свиња могу се инактивисати различитим 

технолошким поступцима као што су: термичка обрада високим (температура од 

72°C у трајању од 2 минута) и ниским температурама (-20°C током неколико 

недеља), микроталасно загревање (60°C у трајању од 90 секунди),  сољење и 

саламурење (додатак 3,0% NaCl). Такође, у циљу превенције алариозе људи, 

требало би спроводити континуирану едукацију ветеринара, ловаца и  потрошача  

о ризику од овог обољења услед конзумирања недовољно термички обрађеног 

меса дивљих свиња и свиња из екстензивног узгоја. 
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SUMMARY 

 

 

 

 Alaria alata (Trematoda: Diplostomidae) is a small intestinal parasite of domestic 

and wild carnivores. It is common in Europe and Asia while the species A. mustelae, A. 

intermedia, A. marcianae, Alaria arisaemoides, Alaria canis and Alaria taxidae can be 

found in North and South America. The permanent hosts of A. alata are wild and 

domestic carnivores, the most important of which are red foxes (Vulpes vulpes) and 

jackals (Canis aureus). It is present in our country and in all neighboring countries. 

 In the life cycle of Alaria spp. there are at least three hosts. In addition to carnivores, 

the permanent host, there are obligatory first and second transitional hosts (marsh snails 

and amphibians-tadpoles and frogs), and optional paratenic hosts, which include 

cosmopolitan omnivores such as wild and domestic pigs. In pigs as paratenic hosts the 

mesocercariae of A. alata have been described as a special species of fluke, called 

Agamodistomum suis which parasitizes in the abdominal and thoracic cavities. 

 Alariosis in humans usually occurs by consuming raw or undercooked game, pork, 

frog legs, or snails. It has been proven to be type A. americana, has caused the disease 

in humans on the North American continent and A. alata, as a related species, is also 

thought to have zoonotic potential. Human alariosis disease is primarily associated with 

high mesocercaria intake and can manifest with a variety of clinical symptoms, from 

mild respiratory problems, muscle pain, blindness, and anaphylactic shock. 

  In recent years, the number of pigs infected with mesocercaria A. alaria has 

increased both in the European Union and in our country. It was first established in 

Serbia is in 2014, and the prevalence in our country is between 3 and 10%. 

 The infection of wild pigs, as well as domestic pigs in free breeding, with this fluke 

depends on the exposure of pigs to trematodes of the genus Alaria, and it is correlated 

with the number of foxes and jackals that are real hosts and live in the same territory. 

 There are different methods of diagnosing mesocercaria A. alata in wild boar meat 

that are primarily used to diagnose trichinosis, so mesocercariae are often ordered by 

chance using compression and artificial digestion methods. Due to the shortcomings of 
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existing methods in the diagnosis of A. alata, the method of mesocercaria migration was 

developed, which proved to be more sensitive than the method of artificial digestion 

(almost 60%). Due to the high prevalence of this trematode in permanent hosts in 

Serbia, the use of the mesocercaria migration method would contribute to a better 

diagnosis of A. alata in the meat of wild boars shot in hunting grounds across the 

country. 

 Human infection with A. alata can be prevented through technological meat 

processing. Mesocercariae in wild boar meat can be inactivated by various technological 

procedures such as: heat treatment at high (temperature of 72 ° C for 2 minutes) and low 

temperatures (-20 ° C for several weeks), microwave heating (60 ° C in duration of 90 

seconds), salting and pickling (addition of 3.0% NaCl). Also, in order to prevent human 

alariosis, it is necessary to conduct continuous education of veterinarians, hunters and 

consumers about the risk of this disease due to the consumption of insufficiently heat-

treated meat of wild boars and pigs from extensive breeding. 
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1. УВОД 

 

 

 

Alaria alata (Trematoda: Diplostomidae) је паразит танког црева домаћих и 

дивљих карнивора. Уобичајена је у Европи и Азији, а има је и у нашој земљи и у 

свим суседним државама. У животном циклусу Alaria spp. постоје најмање три 

домаћина. Осим карнивора, сталног домаћина, постоје облигатни први и други 

прелазни домаћини, и факултативни паратенични домаћини, међу које спадају 

космополитски сваштоједи попут дивљих, али и домаћих свиња. Код свиња као 

паратеничних домаћина мезоцеркарије A. alata су описане као посебна врста 

метиља, под називом Agamodistomum suis који паразитира у трбушној и грудној 

дупљи (Kулишић, 2001).  

Месо дивље свиње (Sus scrofa) представља врло цењени гастрономски 

специјалитет, било термички обрађено или не (кобасице и слични термички 

необрађени производи) (Bilska-Zajac и сар., 2021). Како се месо дивљих свиња 

често користи у људској исхрани, те животиње имају посебан значај као извор 

паразитских зооноза од којих је најважнија инвазија нематодама из рода 

Trichinella, мада се у месу  могу наћи и протозое попут родова Toxoplasma и 

Sarcocystis, као и метацестоде пантљичаре Taenia solium  и мезоцеркарије 

трематоде A. alata. 

Имајући у виду чињеницу да је доказан зоонотски потенцијал паразита из 

рода Alaria, уколико дође до конзумирања сировог или недовољно термички 

обрађеног меса дивље свиње инвадираног мезоцеркаријама A. alata,  може доћи 

до инфекције људи.  

 Последњих година расте број дивљих карнивора који су прави домаћин за 

A. alata, што доводи и до пораста броја заражених дивљих свиња, како у другим 
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земљама тако и у Србији, те постоји потреба да се овом паразиту поклони додатна 

пажња са аспекта очувања јавног здравља. 
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2. ЦИЉ ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

 

 

 

Циљ дипломског рада јесте да се прегледа доступна литература и да се 

анализом најновијих података стекне увид о налазу, раширености, дијагностици и 

мерама контроле трематоде Alaria alata код дивљих свиња, као и  ризика за појаву 

обољења код људи на основу претходних доказа о патогености сродних врста код 

људи и примата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

3.1. ЕТИОЛОГИЈА 

 

 

Alaria је једини метиљ у породици Diplostomatidae који има значај у 

ветеринарској медицини. Као и други метиљи из класе Digenea, Alaria има 

индиректни животни циклус који укључује прелазнe домаћинe– мекушца и жабу 

(Миљевић, 2020). 

Паразит се у литератури може наћи као: Alaria alata, Distoma tetracystis и 

Distomum musculorum suis (Riehn и сар., 2015). Уобичајена је у Европи, док се 

врсте A. mustelae, A. intermedia, A. marcianae, A. arisaemoides, A. canis и А. taxideae 

могу наћи у Северној и Јужној Америци (Bilska-Zajac и сар., 2021). 

 

Phylum: Platyhelminthes (Gegenbaur, 1859)   

 Subphilum: Neodermata (Ehlers, 1985; Cavalier-Smith, 1998) 
 

Classis: Trematoda (Rudolphi, 1808)  
 

Subclassis: Digenea (Carus, 1863) 
 

Ordo: Strigeida  
 

Famillia: Diplostomidae 
 

Genus: Alaria  
 

Alaria alata (Goeze, 1782) 
 

                                                                                                  (Миљевић, 2020.) 
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Адулт је дугачак 3- 6 mm и широк 1 до 2 mm a тело му је подељено на два дела, 

као што је приказано на слици 3. Предњи део метиља има облик листа и шири је 

од задњег дела цилиндричног облика у коме су смештени репродуктивни органи 

(Лалошевић и сар, 2012). На предњем крају, са обе стране усне пијавке постоје 

кутикуларна проширења у облику крила (ala (лат.) - крилo). Ацетабулум или 

трбушна пијавка je локализована дистално од усне пијавке у предњој трећини 

тела. Како су пијавке слабо развијене, постоји и додатни пријањајући орган, тзв. 

Брандесов орган, чија је функција варењe хране помоћу развијених жлезданих 

структура, пошто поседује секреторну активност (Лалошевић и сар, 2012; Große и 

сар., 2009). Дворежњевити тестиси су локализовани бочно, у постериорном делу, 

а испред њих се налазе оваријум, утерус и генитална пора. (Große  и сар., 2009). 

 

Слика 1: Потпуно развијени адулт (а) и стадијум мезоцеркарије (b) 

1 остатак пенетрационих жлезда 2 издужени цекум 
* 

OE једњак * FBG предње 

жлезде и њихови изводни канали * DPG канал пенетрационих жлезда * AC 

ацетабулум * EF ивица набора предњег дела тела и органа за причвшћивање * HF 

орган за причвршћивање * VF трбушна усна предњег тела * GP генитални 

примордијум - a орална сисаљка и орални отвор - b жлездане ћелије - c 

пенетрационе жлезде - d цекум                                                                                            

(Große  и сар., 2009) 

 

Јаја су величине 110–140×70–80 μm. Развој од јајета до одрасле јединке траје 92–

114 дана (Große и сар., 2009). 
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3.2. ЦИКЛУС РАЗВОЈА  

 

 

У животном циклусу Alaria spp. постоје најмање три домаћина. Одрасли 

метиљи А. alata, који бораве у цревима коначног домаћина, ослобађају 

неембрионисана јаја путем фецеса где се после две недеље ембрионирања јаја 

излегу у води, ослобађајући трепљасту ларву - мирацидијум (Миљевић, 2020). У 

Европи су дефинитивни прави домаћини црвене лисице (Vulpes vulpes), вукови 

(Canis lupus), ракунолики пас (Nictereutes procionoides) и шакал (Canis aureus).  

Такође, различите врсте из породица Felidae и Mustelidae такође имају улогу 

правог домаћина. Осим одраслих метиља у танком цреву, доказано је да се у 

сталном домаћину могу пронаћи и стадијуми мезоцеркарије A. alata у крви код 

мачака и паса луталица (Yastrebov и сар., 2005). Резултати овe студијe указују на 

могуће хематогено ширење стадијума мезоцеркарије и истовремено указују на 

чињеницу да чак и прави домаћини могу деловати као носиоци Alaria spp. 

мезоцеркаријских стадијума (Große и сар., 2009). 

 

 

Слика 2: Дивља свиња као паратенични домаћин (Strokowska и сар., 2021) 
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Након излегања, мирацидијум активно тражи првог прелазног домаћина. Први 

прелазни домаћини су пужеви (родови Planorbis, Heliosoma, Lymnea и Anisus) 

(Kästner и сар., 2021). У пужевима почиње репродукција мирацидија и након 

скоро годину дана сазревања, ћерке спороцисте ослобађају ларве са репом 

виљушке (furcocercariae). Онe показују високу покретљивост у води све док им не 

буде изложен одговарајући други прелазни домаћин, углавном водоземaц (жабе 

или пуноглавци), где се паразит развија у ларвални стадијум - мезоцеркарију, за 

коју је други назив Distomum musculorum suis. Ову фазу може прогутати или 

прави домаћин или широк спектар парaтеничних домаћина, као што су сисари, 

гмизавци, птице или човек (Große и сар., 2009, Лалошевић и сар, 2012). Они се 

такође називају „транспортним” или „помоћним прелазним” домаћинима и нису 

неопходни за развој паразита. Дивљe свињe (Sus scrofa), имају посебан значај као 

паратенични домаћин јер се најчешће њихово месо користи у људској исхрани 

(Гавриловић и сар., 2019).  

Стадијум мезоцеркарије је нека врста „стадијума мировања“. У предњем 

делу тела, испред трбушних пијавки, леже два пара карактеристичних фино 

зрнастих пенетрационих жлезда које мере 300–500 μm и облика су листа. 

Мезоцеркарија мигрира кроз зид црева у мускулатуру предњег дела тела и/или се 

таложи на или у различитим органима парaтеничног домаћина (Voelkel и сар., 

2019.) Код паратеничних међудомаћина мезоцеркарије могу да преживе када се 

прогутају, али не настављају развој. Ови домаћини могу акумулирати 

мезоцеркарије са сваким прелазним домаћином а такође могу послужити за 

преношење инфекције из воденог у копнено окружење (Große и сар., 2009). 

Паратенични домаћини могу бити неопходни за завршетак животног циклуса 

Alaria из еколошких разлога. На пример, прелазни домаћин у коме се ларвални 

стадијум обавезно развија не мора бити укључен у исхрану коначног домаћина, 

док паратенични домаћин може бити укључен. С друге стране, паратенични 

домаћин може бити искључен из исхране коначног домаћина, у ком случају би 

овај домаћин био „ћорсокак“ (Große и сар., 2009).  



Срећко Бошњак Дипломски рад Преглед литературе 

8 

 

 

Слика 3: Домаћини и животни циклус А. alata (Bilska-Zajac и сар., 2021.) 

 

Стални домаћин се зарази када поједе другог прелазног домаћина-

водоземца или паратеничног домаћина са мезоцеркаријама које после мигрирају 

кроз трбушну у торакалну дупљу, или долазе преко циркулације у плућа и улазе у 

стадијум метацеркарије, па преко трахеје долазе у ждрело и након гутања, 

доспевају у танко црево сталног домаћина (Bilska-Zajac и сар., 2021). Одраслe 

трематоде излучују јаја у црево сталног домаћина, а њиховим изласком, циклус 

почиње поново. 

Код дивљих и домаћих свиња као паратеничних домаћина мезоцеркарије 

су описане као посебна врста метиља, под називом Agamodistomum suis који 

паразитира у трбушној и грудној дупљи (Stefański и сар., 1953). Углавном се 

налази у масном ткиву, субплеурално, у плућима, плућним лимфним чворовима, 

субперитонеално, испод оментума, мезентеријума јетре, у јетри, 
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интермускуларном, везивном ткиву трбушних и грудних мишића и гркљана 

(Kулишић, 2001).  

 

Слика 4: Ларвални стадијум А. alata детектован у мишићном ткиву дивље свиње 

(Bilska Zajac и сар., 2021) 

 

3.3. ПАТОГЕНИ ЗНАЧАЈ ТРЕМАТОДЕ ALARIA ALATA И 

ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИК ЗА ЉУДЕ 

 

 

Алариоза код човека најчешће настаје конзумирањем сировог или 

недовољно куваног меса дивљачи, свињетине, жабљих батака, или пужева. 

Неоспорно је да осим А. americana, која изазива обољење у Сједињеним 

америчким државама и A. alata има патогени потенцијал и може изазвати 

алариозу. Патогеност A. alata је првенствено повезана са високим уносом 

мезоцеркарија (Möhl и сар., 2009). По уносу мезоцеркарија, код вештачко 

инфицираних примата повећава се број еозинофила у крви или ткивима, а расте и 

серумски имуноглобулин Е, што може довести до опште анафилаксе са 

симптомима тахикардије, пада крвног притиска, вазомоторног колапса и 

несвестице. Миграција кроз мишиће доводи до инфилтрације мононуклеарима и 
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појаве грануломатозног ткива у различитим фазама сазревања (Tăbăran и сар., 

2013). Упални процеси су резултат оштећења ткива, а не реакције имуног система 

на паразитске антигене. Иако је тежина симптома повезана са бројем ларви, 

инфективна доза је и даље непозната (Bilska-Zajac и сар., 2021). 

 

Слика 5: Мезоцеркарија А. americana  у миокарду код човека 

 (Fernandes и сар., 1976) 

Болест хумане алариoзе манифестује се различитим клиничким 

симптомима, од благих респираторних проблема, болова у мишићима, слепила, до 

дифузног једностраног субакутног неуроретинитиса који укључује симптоме 

губитка вида, ћелија стакластог тела, упале и цурења оптичког диска, пролазних 

рекурентних сиво-белих спољашњих лезија мрежњаче, као и анафилактичког 

шока (Möhl и сар., 2009; Fernandes и сар., 1976; Freeman и сар., 1964; Beaver и сар., 

1977; McDonald и сар., 1994)  На Америчком континенту је у периоду од 1973. до 

1993. године регистровано неколико случајева хумане алариозе, изазване врстом 

Alaria americana и другим врстама Alaria насталих након конзумирања недовољно 

термички обрађених паратеничних домаћина као што су дивље жабе и гуске (Shea 

и сар., 1973). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fernandes+BJ&cauthor_id=1000445
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Први случај потенцијалне хумане алариозе описан је код 17-годишњег 

дечака из Калифорније, САД, који је био инфициран ларвама које нису 

идентификоване. Након примене антхелминтика, дошло је до излечења (Byers и 

Kimura, 1974). 

Такође је пријављена инфекција код 29-годишње жене из Онтарија, 

Канада, код које је пронађена мезоцеркарија у левом оку, али иста није 

идентификована до нивоа врсте. Пацијенткиња се жалила на повремени слаб вид 

на левом оку током 6 година. Након прегледа, паразит је ласерски одстрањен 

(Shea и сар., 1973). Интраокуларна алариоза дијагностикована је и код два 

пацијента из Сан Франциска са унилатерално смањеним видом. Први је био 35-

годишњи Азијат који се жалио на слаб вид десног ока у последње 2-3 године. 

Током прегледа дијагностиковане су мезоцеркарије које су ласерски одстрањене.  

Други пацијент је био 38-годишњи Азијат који је имао замагљен вид левог ока. 

Током прегледа, присуство мезоцеркарија првобитно није утврђено. После 

поновљеног прегледа пронађена је покретна сиво-бела циста унутар предње очне 

коморе. Паразит је уклоњен хируршким путем и идентификован као 

мезоцеркарија, највероватније А. americana (McDonald и сар., 1994) 

Прва генерализована алариоза дијагностикована је код 24-годишњег 

човека који се инфицирао мезоцеркаријама A. americana конзумирањем 

недовољно куваних жабљих батака. Пацијент се првобитно жалио на болове у 

грудима и трбуху, а затим развио симтоме налик грипу. Смрт је наступила 9 дана 

након првих симптома. Неколико стотина мезоцеркарија пронађене су у 

перитонеуму, бронхијалном аспирату, мозгу, срцу, плућима, јетри, бубрезима, 

лимфним чворовима, кичменој мождини, ретроперитонеалном масном ткиву и 

стомаку, које су ту доспеле или циркулацијом, или продором кроз стомачни зид. 

Алергијски васкулитис и хеморагична дијатеза услед дисеминоване 

интраваскуларне коагулације циркулишућег тромба довели су до смрти  

(Fernandes и сар.,1976 ). 

Код 43-годишњег мушкарца из Луизијане пронађена је мала (1x1 cm) 

интрадермална маса у пределу бутине. Слична промена се појавила у лумбалној 

регији. Након хируршког уклањања истих, идентификоване су мезоцеркарије које 

припадају потпородици Alariine (Beaver и сар., 1977).   
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Такође је пријавиљена инфекција 38-годишњег мушкарца без историје 

плућних болести који је имао интермитентне уртикарије и бронхоспазме убрзо 

након повратка из лова, у заливу Хадсон, у Канади. Годину дана касније, преглед 

поткожног чвора открио је мезоцеркарије. Лечење оралним антихистаминицима и 

инхалационим кортикостероидима 2 месеца касније је довело до побољшања 

(Kramer и сар., 1996).  

 

3.4. ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ТРЕМАТОДЕ A. ALATA 

 

 

Док се врста A. alata налази углавном у Европи, на другим континентима 

постоје и друге врсте ових трематода, као што су А. americana, Alaria mustelaе 

Alaria intermedia и Alaria marcinae (Bilska-Zajac и сар., 2021). Са становишта 

епизоотиологије велики значај у ширењу алариозе имају стални домаћини- дивљи 

месоједи (црвена лисица и шакал), као и присуство водених пужева из рода 

Planorbis spp. и жаба (Guardone и сар., 2021.). Веома значајну улогу у животном 

циклусу А. alata имају прелазни домаћини - пужеви, жабе, пуноглавци, а разлог 

томе је што је водена средина најповољнија за ширење овог паразита. Проценат 

пужева и жаба заражених ларвама A. alata зависи од годишњег доба и креће се од 

30% у јесен, до 100% у пролеће, што их чини важним извором инфекције за праве 

и паратеничне домаћине (Bilska-Zajac и сар., 2021). 

Инфекција дивљих свиња, као и домаћих свиња у слободном узгоју, овим 

метиљем зависи од изложености свиња трематодама из рода Alaria, а у корелацији 

је са бројем лисица и шакала који су прави домаћини и живе на истој територији 

(Bilska-Zajac и сар., 2021). Карнивори јајима контаминирају околину доводећи до 

инфекције прелазних домаћина. Конзумирањем пужева, водоземаца или других 

прелазних или паратеничних домаћина инфицираних мезоцеркаријама, дивље 

свиње постају секундарни паратенични домаћини (Лалошевић и сар., 2014).  

Популација дивљих карнивора расте, како у Европи тако и у нашој земљи. 

Смањењем случајева беснила, претпоставља се да је број лисица у порасту и у 

Србији (Миљевић, 2020). Популација шакала, која је некад била изолована на 

свега три подручја: Срем, околина Неготина и Источна Србија, током 
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осамдесетих година прошлог века такође бележи период повећања и 

реколонизацију станишта (Миљевић, 2020). Алариоза је код дивљих месоједа као 

правог домаћина распрострањена у Србији са преваленцијом од 49,41% код 

црвених лисица и 30% код златних шакала (Илић и сар., 2020; Ћировић и сар., 

2015).  Проценат инфицираних лисица овом врстом у подручју Војводине је био 

најнижи у Срему (9,3%), док су у Бачкој и Банату забележене сличне вредности 

(46,8%; 41,4%). Код шакала су забележене сличне вредности за ову врсту, при 

чему је најмања преваленција инфекције забележена у Срему (3,9%), а највећа и 

Банату (20%), те је ризик од настанка и ширења инфекције врстом Alaria аlata 

домаћих, дивљих животиња и људи највећи на подручју Бачке и Баната 

(Миљевић, 2020).  

Урбанизација градова у Србији са ширењем градског појаса на периферију 

и подручја викенд насеља, доводи до блиских контаката паса луталица и 

власничких паса са лисицама, што је резултирало значајном променом 

паразитофауне паса. Ристић и др. (2020) су проучавали преваленцију цревних 

паразита који изазивају зоонозе код паса присутних у јавним парковима Ниша и 

проценили здравствене ризике које они представљају за људе на јавним местима и 

дечијим игралиштима. У зависности од сезоне у којој су вршена истраживања,  А. 

alata је била један од четири најчешћа ендопаразита са преваленцијом од 28%. У 

узорцима земљишта А. alata је пронађена у 2% узорака, а у узорцима песка у 16% 

узорака (Илић и сар., 2020). 

Због повећање популације дивљих месоједа заражених трематодом А. 

alata, последњих година се у Европи повећао број дивих свиња које су заражене 

мезоцеркаријама овог метиља. У Француској је између 2007. и 2011. године 

тестирано 27.582 узорака меса дивљих свиња добијених из 502 ловишта помоћу 

методе вештачке дигестије где је установљена преваленца од 0,6% (Portier и сар, 

2011). У Аустрији, је 4,3% дивљих свиња било заражено овим метиљем, а од тога 

је 84,4% позитивних узорака било прикупљено из јужног дела земље (Sailer et al, 

2012). У Пољској је присуство овог метиља истраживано 2020. године, где је је 

испитан 221 узорак меса који долазе из пет провинција у северноисточном делу 

земље. Присуство мезоцеркарија је потврћено у 98 трупова. Овако висок проценат 

(44,3%) се приписује многим језерима, мочварама и рекама, које су идеалано 

станиште за средњег домаћина овог метиља (Bilska-Zajac и сар., 2021) . 



Срећко Бошњак Дипломски рад Преглед литературе 

14 

 

Истраживања су спроведена у периоду од 2006. до 2011. године у три ловишта у 

источној Хрватској, где је прегледан 761 узорак мишићног ткива дивље свиње. 

Учесталија појава мезоцеркарија је утврђена у влажним и мочварним подручјима. 

Просечан број мезоцеркарија је био 2,4 – 6,5 на 30g мишићног ткива дивље свиње 

(Florijančić i сар., 2014). Увођењем технике миграције А. alata мезоцеркарије 

(АМТ) отворен је пут ка поузданој детекцији Alaria spp. месоцеркарија у 

различитим телесним ткивима њихових паратеничних домаћина, и по први пут је 

било могуће открити виталну A. alata мезоцеркарију код две дивље свиње у 

Бугарској (Riehn и сар., 2013). Од априла до јула 2013. године, 315 лешева дивљих 

свиња из 105 села у западној Мађарској и један узорак из регије велике јужне 

равнице су тестирани на присуство А.аlаtа мезоцеркарије техником миграције. 

Мезоцеркарије су пронађене у 5 (1,6%) узорака, са медијаном од две 

мезоцеркарије на 35g у позитивним узорцима (Berger и сар., 2014). Преваленција 

А. alata код дивљих свиња у земљама Европе је приказана у табели 1. 

 

Референца Држава Преваленција Метода анализе 

Portier  и сар., (2014) Француска 0.6 ТИМ 

Gazzonis  и сар., (2018) Италија 1.0 МСМ 

Berger  и сар., (2014) Мађарска 1.6 АМТ 

Gavrilović  и сар., (2019) Србија 3 АМТ 

Malešević  и сар., (2016) Србија 4.4–26.0 АМТ 

Paulsen  и сар., (2012) Чешка 6.8 АМТ 

Paulsen  и сар., (2013) Аустрија 6.7 АМТ 

Riehn  и сар., (2013) Немачка 11.5 АМТ 

Bilska-Zajac и сар., (2021) Пољска 4.2 ТИМ 

Riehn  и сар., (2013) Бугарска 2 дивље свиње АМТ 

Ozolina  и сар., (2020) Литванија 43.9 АМТ 

Ozolina  и сар., (2021) Литванија 76.7 АМТ 

Strokowska и сар., (2021) Пољска 44.3 АМТ 

Kästner  и сар., (2021) Немачка 28.3 АМТ 

 

Табела 1. Епидемиолошки приказ  A. alata у Европи; ТИМ – метода инспекције 

трихинеле; АМТ – метода миграције Alaria мезоцеркарија; (Guardone  и сар., 2022) 
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Што се тиче налаза Alaria у месу дивљих свиња у Србији, постоји 

неколико истраживања. У нашој земљи, први пут је паразит установљен у месу 

дивљих свиња пре десетак година (Лалошевић и сар., 2014), а касније је 

установљено да је раширен у популацији дивљих свиња али и да је присутан у 

месу и домаћих свиња. Од шест прегледаних дивљих свиња са територије 

Војводине, код једне су пронађеме цисте са мезоцеркаријама A. alata у великом 

броју (Лалошевић и сар., 2014). Малешевић и сарадници (2016) су у три ловне 

сезоне 2013, 2014, 2015. године, пронашли мезоцерцарије A. alata у 10,3% 

мешовитих узорака ткива дивљих свиња из седам ловишта северне Србије. 

 

 

 

 

Слика 6: Географски приказ A. alata у Војводини 

(Маlešević и сар., 2016) 
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Истраживања обављена у Јужном Банату обухватала су испитивање 

укупно 200 дијафрагматских узорака дивљих свиња и 72 узорка дијафрагме 

узетих од домаћих свиња из слободног узгоја и дворишта. Од сваке животиње је 

тестирано најмање 10g дијафрагме у заједничком или појединачном узорку. Сви 

узорци су испитивани методом вештачке дигестијe са магнетном мешалицом. Од 

272 узорка дијафрагме дивљих и домаћих свиња, мезоцеркарије A. alata су нађене 

у шест (3%) узорака дивљих свиња и у два (2,77%) узорка домаћих свиња 

(Гавриловић и сар., 2019.).  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7: Alaria alata мезоцеркарије из меса дивље свиње; (а) Инцистиране 

мезоцеркарије (б) једна инцистирана и једна слободна мезоцеркарија (ц) 

слободна мезоцеркарија (д) мезоцеркарија у покрету 

(Гавриловић и сар. 2019) 

  

can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change 

the formatting of the pull quote text box.] 
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3.5. ДИЈАГНОСТИКА АЛАРИОЗЕ КОД ДИВЉИХ СВИЊА 

 

 

Трихиноскопија је коришћена у прошлости као једина доступна метода за 

Trichinella spp. детекцију све док 1970-их и 1980-их није уведена метода вештачке 

дигестије (Riehn и сар., 2010), која је постала званична метода за детекцију 

Trichinella spp. у мишићном ткиву, укључена у Анекс 1. Поглавље 1. Уредбе (ЕC) 

бр. 2075/2005 Европске комисијe, 2005. године али није погодна за детекцију А. 

alata мезоцеркарија јер А. alata не подлеже инкапсулацији као што је случај са 

трихинелом. (Riehn и сар., 2015). Такође, разлике у морфологији и путевима 

ширења трихинеле и А. аlatа се разликују. Мезоцеркарије су у месу дивљих свиња 

хетерогено распоређене у оментуму, ларинксу, перитонеуму и дијафрагми, што 

указује на склоност ка мишићном ткиву са великим количинама масног и везивог 

ткива или ткиву жлезда. За откривање алариозе, циљна ткива су дијафрагма, 

подручје ждрела, посебно мишићно, везивно, масно и жлездано ткиво, док је код 

тестирања на трихинелу неопходно уклањање масног и везивног ткива из узоркa 

(Guardone и сар., 2021). 

Пошто не постоји законска обавеза претраживања А. alata трематода, већина 

извештаја о присуству паразита је случајан налаз при тестирању на трихинелозу, 

коришћењем вешачке дигестије (ДСМ) која није намењена откривању 

мезоцеркарија А. alata. 

 

3.5.1. Трихиноскопија, метода компресије  

 

Ова метода је први пут уведена у Немачкој, a касније је примењена и у већем 

броју европских земаља (Rossi и сар., 2015). У нашој земљи донет је нови 

Правилник о начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог 

клања на присуство трихинеле у месу („Службени гласник РС”, број 48 од 15. 

априла 2022. године). 

За методу компресије користи се трихиноскоп опремљен лампом, са увећањем 

60-80 пута и 80-100 пута или стереомикроскоп са сопственим извором светлости 

чији интензитет може да се подешава, компресионо стакло (компресоријум), које 
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се састоји од две стаклене плоче, од којих је једно стакло подељено (обележено) 

на поља једнаке површине,закривљене маказе, пинцете,нож за сечење узорака, 

мале нумерисане посуде са преградама за одвојено држање узорака, пипета, 

стаклена посуда са сирћетном киселином и стаклена посуда са раствором 

натријум хидроксида за просветљивање калцификованих ларви и омекшавање 

осушеног меса. Узорци се узимају од оба корена дијафрагме, на прелазу 

мишићног у тетивасти део, ако је могуће без масног ткива, са различитих места, 

по могућности у близини кости или тетива. По правилу, у компресоријум се 

ставља 1,0 ± 0,1 g меса, што одговара 28 исечака (комадића) меса величине зрна 

овса са једне половине трупа. Ако је неопходно, треба употребити два 

компресоријума са укупно 56 исечака величине зрна овса, ако су присутна оба 

корена дијафрагме на трупу домаће свиње, службено лице (прегледач) које 

прегледа месо на присуство трихинеле, сече по 28 комадића величине зрна овса 

од узорака, што укупно износи 56 исечака, ако је присутан само један корен 

дијафрагме, 56 исечака се сече са различитих места, ако је могуће на прелазу 

мишићног у тетивасти део. Ако је узорак (меса) за испитивање сув и стар, пре 

компресије мора да се омекша у току 10 до 20 минута у раствору једног дела 

натријум хидроксида и два дела воде. А. аlаtа је случајни налаз при методи 

компресије („Службени гласник РС”, број 48., 2022.). 

 

Слика 8: Ларвални стадијум А. alata детектован у мишићном ткиву дивље свиње 

(Bilska Zajac и сар., 2021) 
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3.5.2. Метода вештачке дигестије 

 

Метода вештачке дигестије представља симулацију варења у желуцу, где се у 

вештачким условима имитира дигестија меса и ослобађање инфективних ларви 

трихинеле помоћу пепсина и хлороводоничне киселине. Предност ове методе је 

што се може примењивати за преглед производа од меса (пршута, сува шунка, 

кобасице и слично), прегледа се већа количина узорка, могу се уочити и ларве 

које још нису спирално увијене или инкапсулиране. Поступак којим се изводи 

метода дигестије за потпуни збирни узорак (у укупној количини од 100 g за 

истовремену дигестију): 

-у стаклену посуду од 3 l у којој се налази 2 l претходно загрејане воде из 

славине на 46-48°C додаје се 16 ± 0,5 ml хлороводоничне киселине, магнетни 

штапић се спушта на дно посуде, која се ставља на већ загрејану магнетну 

мешалицу и укључује мешање помоћу магнета, мешавини воде и киселине додаје 

се 10 ± 0.2 g пепсина или 30 ± 0.5 g течног пепсина, 100 g мишићног ткива сецка 

се у уређају за уситњавање, уситњено месо се преноси/ставља у стаклену посуду 

од 3 l која садржи воду, пепсин и хлороводоничну киселину, нож уређаја за 

уситњавање више пута се урања у посуду са дигестивном течношћу, а посуда у 

којој се месо уситњавало, испира се малом количином дигестивне течности, како 

би се уклонили сви остаци меса који су на зиду посуде уређаја за уситњавање, 

посуда се прекрива алуминијумском фолијом, магнетна мешалица мора да се 

подеси тако да одржава сталну температуру од 44-46 °C и ротацију магнета на 

довољно великој брзини да се створи дубоки вртлог, да се притом течност не 

прелива или прска из посуде,дигестивна течност се меша и траје све док се 

комадићи меса не разграде (око 30минута). Мешалица се тада искључи и 

дигестивна течност се сипа кроз сито у левак за одвајање (седиментацију). Дуже 

време дигестије може да буде потребно (не преко 60 минута) када се 

дигестује/сваре одређени делови мишићног ткива (језик, мишићно ткиво дивљачи 

итд), ефекат дигестије сматра се задовољавајућим, ако на ситу заостане највише 5 

% остатка ткива од почетне количине збирног узорка, дозвољено је да дигестивна 

течност стоји у левку 30 минута,после 30 минута, узорак од 40 ml седимента 

дигестивне течности нагло се одлије у мензуру или кивету за центрифугирање, 40 

ml седимента/узорка у мензури/кивети остави се да стоји 10 минута, а затим се 30 
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ml површинског слоја течности пажљиво одстрани усисавањем, тако да у 

мензури/кивети остане запремина од највише 10 ml;остатак седимента од 10 ml 

излије се у посуду (корито) за бројање ларви или у Петријеву шољу; Затим, узорак 

се прегледа трихиноскопом или стереомикроскопом при увећању од 15-20 пута. 

(„Службени гласник РС”, број 48., 2022) 

Ограничена могућност откривања А. аlata мезоцеркарија коришћењем 

вештачке дигестије узрокована је њеном мањом отпорношћу на дигестивну 

течност (хлороводоничну киселину или пепсин) која доводи до смрти или 

оштећења и резултира губитком њене покретљивости, која је главна 

дијагностичка карактеристика. Због свог карактеристичног облика и величине, А. 

аlata мезоцеркарије приликом испитивања седимента остају у цедиљци. Према 

ISO 18743:2015, која је назначена као референтна метода у уредби комисије 

Европске уније, 2020/1478 од октобра 2020. пречник окна мреже може варирати 

од 180-200 микро метара, што пружa већу могућност за откривање алариозе 

(Bilska-Zajac и сар., 2021). 

 
Слика 9: Покрети мезоцеркарије у дигестивној течности 

Möhl и сар. (2009)  
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3.5.3. Техника миграције A. alata мезоцеркарије (АМТ) 

 

Рин и сарадници су развили технику миграције А. alata мезоцеркарије (АМТ) 

након чега је уследила морфолошка идентификација АМ (Riehn и сар., 2013). 

АМТ се односи на такозвану Берманову технику („Берманизација“) за нематоде 

(Riehn и сар., 2015). Први корак је уситњавање материјала који садржи мишићно, 

масно, везивно и жлездано ткиво на комаде, у количини од 30±2 gr. Након 

припреме се пребаци у пластично сито постављено у левак и потопљено у 150 ml 

млаке воде из славине (46-48°C). Узорак мора бити потпуно потопљен у води и 

мора се оставити да одстоји 90 минута на собној температури. После 90 минута, 

узорак од 20 ml течности се брзо испушта у мерни цилиндар и преноси у 

Петријеву посуду за бројање ларви. Тада се узорак прегледа стереомикроскопом 

или трихиноскопом при увећању од 15 до 20 пута (Möhl и сар., 2009;Bilska-Zajac и 

сар., 2021). АМТ метода је погоднија за идентификацију А. alata мезоцеркарија 

због специфичне и изражене покретљивости паразита, његове способности да се 

активно креће и немогућности да плива против гравитације. Топла течност, која 

се користи у АМТ методи, стимулише миграцију паразита јер се они активно 

крећу у слободној течности. Штавише, АМТ је ефикасна без хемикалија и тиме 

умањује ризике по животну средину, смањује трошкове и гарантује знатно већу 

стопу преживљавања и покретљивост паразита, па самим тим олакшава дијагнозу 

(Große и сар., 2010).  
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а) Цедиљка са 20 g узорка исеченог  

на коцке са ситом од 5 mm  

 

б) Левак и цев са стегом на дну  

 

 

 

 

 

в) Епрувета од 20 ml  

 

 

 

 

Слика 10:Метода АМТ Riehn и сар. (2010) 

 

 

3.5.4. Поређење методе вештачке дигестије и технике миграције 

мезоцеркарија 

 

Директно поређење ове две методе показало је да је осетљивост техника 

миграција мезоцеркарија у односу на методу вештачке дигестије  у ткивима 

дивљих свиња већа скоро 60% (Riehn и сар., 2013). Дакле, методу миграције 

мезоцеркарија је применио велики број лабораторија, укључујући и референтне 

лабораторије Европске уније. Студије које су користиле обе технике потврдиле су 

да метод миграције мезоцеркаија обезбеђује 5,0 пута веће стопе проналажења 

позитивног узорка од метода вештачке дигестије а, иако је недавна студија такође 

истакла да је у неколико узорака A. аlata мезоцеркарије пронађен само са 
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методома претраге трихинела (дигестије и компресије), или у већем броју него са 

техника миграције мезоцеркарија, што сугерише да мезоцеркарије можда нису 

подједнако распоређене у мишићима (Guardone и сар., 2021). 

Након студија спроведених у Летонији утврђено је да је 40% узорака 

тестираних са методом дигестије садржао А.alata мезоцеркарије, али је по 

употреби метода миграције мезоцркарија овај проценат порастао на 76.7%. Број 

мезоцеркарија по граму се кретао од 0,02 до 1,22 када се користио метод 

миграције мезоцеркарија и од 0,02 до 0,56 када се користио метод дигестије. У 13 

(21,7%) узорака мезоцеркарије су нађене само на ситу, што указује да су ови 

узорци били лажно негативни при обради методом дигестије. Студије у Чешкој 

између 2012. и 2013. са методом миграције мезоцеркарија, су показале да је 

проценат узорака меса дивље свиње са А. alata  износио 6,8%, али приликом 

коришћења методе дигестије, мезоцеркарије нису нађене ни у једном од 221 

узорака (Guardone и сар., 2021). 

3.5.5. Молекуларна дијагностика 

 

Доступни молекуларни подаци за откривање А. alata се састоје од ограниченог 

броја парцијалних DNK секвенци интерног транскрибованог спејсера 2 (ITS2), 

28С рибозомалне RNK  подјединице и цитохром C оксидазе (COI). Молекуларне 

анализе 18S rDNK и COI гена, спроведене у недавној студији у Пољској, показале 

су генетску варијабилност између различитих изолата на COI гену, извештавајући 

по први пут о интраспецифичним генетским разликама у европским изолатима A. 

аlata (Bilska-Zajac и сар., 2021). 
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3.6. КОНТРОЛА АЛАРИОЗЕ ДИВЉИХ СВИЊА И 

ПРЕВЕНЦИЈА ИНФЕКЦИЈЕ ЉУДИ 

 

 

У Србији постоји дугогодишња традиција производње домаћих свињских 

кобасица, које се обично пробају и једу свеже (Гавриловић и сар., 2019). Поред 

њих, деликатеси направљени од сировог млевеног, сецканог, или чак пасираног и 

недовољно куваног свињског меса где спадају разне врсте свежих кобасица, као 

што је италијанска кобасица, роштиљ кобасица, пољски тартар бифтек и немачки 

мет, могу бити извор инфекције (French Agency for Food, Environmental and 

Occupational Health and Safety., 2015). Сличне навике постоје и у Италији, где је у 

новембру 2012. године 38 људи у Тоскани оболело од паразита Trichinella britovi 

по конзумацији некуване кобасице направљене од меса дивље свиње (Guardone и 

сар., 2022, Bilska-Zajac и сар., 2021). 

У Немачкој је спроведено истраживање 2014. године у коме је коришћено 

месо дивљих свиња и ракуна које је било позитивно на овог метиља ради 

одређивања стопе преживљавања А. alata у производњи сирових сухомеснатих 

производа, као што је шунка, салама, и сирове кобасице. Доказано је да је 100% А. 

alata мезоцеркарија инактивисано током сва три технолошка поступка, с обзиром 

на то да ни у једној готовој шунки нису пронађене живе ларве. Са друге стране 

11,9% кобасица од саламе и 18,2% других врста сирових кобасица је садржало 

мезоцеркарије у почетној фази ферментације (Bilska-Zajac и сар., 2021). 

 

3.6.1. Ефекат хлађења 

 

Европско законодавство налаже да се уловљена дивљач мора што пре ставити 

у коморе за хлађење. Трупови дивљих животиња морају се охладити тако да им 

унутрашња температура не буде већа од 7.0°C, а мале дивље животиње на 

унутрашњу температуру не већу од 4,0°C како би се спречио раст патогених 

микроорганизама и микроорганизама квара на површини трупа (French Agency for 

Food, 2015). Фактори од којих зависи инфекција људи су првенствено претходно 

замрзавање меса, које се генерално препоручује и за инактивацију многих других 

паразита, укључујући трихинелу и токсоплазму. Опстанак ларви А. alata на 
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унутрашљој температури фрижидера, која је од 4 до 8°C, је веома висок, па и при 

дуготрајном складиштењу, те је ризик за потрошаче висок (Bilska-Zajac и сар., 

2021). Ларве могу преживети температуре хлађења од 5 до 13 дана, а покретне 

мезоцеркарије су пронађене и након 20 дана у охлађеним лешевима (Guardone и 

сар., 2022). Претпоставља се да ефекат хлађења смањује виталност мезоцеркарија 

у месу дивљачи, али паразити не страдају током складиштења на хладном, те 

хлађење меса дивљачи није одговарајући третман за инактивацију упркос 

његовом великом значају у смислу добре хигијенске праксе (Riehn и сар., 2015). 

 

3.6.2. Ефекат замрзавања 

 

А. alata мезоцеркарија ускладиштена на -18.0°C је остала одржива 0,5, 1,0 и 

1,5 сати, при чему је унутрашња температура комада меса достигла вредности од -

4.0°C, -7.8°C, и -10.6°C. Дуже време замрзавања повезано са нижом температуром 

довело је до инактивације ларви. Једна А. alata мезоцеркарија је остала вијабилна 

пет дана након замрзавања на -18±2°C као што је описао Portier (2011), а Hiepe 

(1985) је описао да су А. alata мезоцеркарије у свињском месу преживеле до 8 

недеља на -20.0°C. Време замрзавања потребно да се постигне циљна температура 

у средишту се продужава са повећањем величине узорка. Могуће је да отпорност 

А. alata мезоцеркарија зависи од различитих фактора, нпр. врста, величина и 

старост паратеничног домаћина као и порекло паразита (Riehn и сар., 2015). 

 

3.6.3. Eфекат загревања 

 

Доказано је да се А. alata мезоцеркарије поуздано инактивишу ако се у 

воденом купатилу достигну температуре од 60.0°C и више (Gamble и сар., 2000). 

Експерименти су спроведени са изолованим ларвама у течном медијуму. 

Препоручена температура за безбедну припрему меса дивљачи у односу на друге 

паразите је већ дефинисана, на пример, месо које садржи Trichinella spp. ларве 

треба кувати док не достигне температуру од најмање 71.0°C у средишту (Riehn и 

сар., 2015). Утицај недовољно куваног меса дивљачи као потенцијалног извора 

заразе за људе је постао јасан када је месо дивље свиње и гуске идентификовано 

као преносилац А. alata мезоцеркарија (Portier и сар., 2014). Једна од 
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нaјефикаснијих метода за инактивацију ларви А. alata мезоцеркарија у месу је 

топлотна обрада од 2 минута на температури од 72°C, коју препоручује Немачки 

савезни институт за процену ризика (Guardone и сар., 2022). 

 

3.6.4. Ефекат микроталасног загревања 

 

Микроталасно грејање се користи у неколико процеса у прехрамбеној 

индустрији нпр. у технолошким поступцима пастеризације и стерилизације 

намирница (Tang и сар., 2008).  Главни недостатак повезан са микроталасним 

грејањем је неуједначена дистрибуција температуре, што резултира топлим и 

хладним подручјима унутар загрејаног производа (Knutson и сар., 1987; Lundén и 

Uggla 1992). Краткотрајно микроталасно загревање на фреквенцији од 2450 MHz 

смањује преживљавање А. alata мезоцеркарија у узорцима меса дивљачи. 

Међутим, примећено је да су узорци меса делимично остали сирови у средини, 

иако је површина делимично денатурисана. Може се претпоставити да А. alata 

мезоцеркарије које се налазе у близини средишта меса могу бити још живе након 

микроталасне обраде због неравномерне дистрибуције топлоте унутар узорка 

(Riehn и сар., 2015). Друге студије су показале да DMS није преживео 

микроталасно загревање у трајању од 90 секунди, а ни загревање преко 60°C 

(Guardone и сар., 2022). 

 

3.6.5. Ефекат NaCl 

 

Резултати показују да је NaCl од 3% најефикаснија  у смањењу вијабилности 

мезоцеркарија А. alata јер је паразит преживео мање од 24 сати у лабораторијским 

условима (Riehn и сар., 2015). Одговор мезоцеркарија А. alata на третман са NaCl 

варира у зависности од концентрације, што је мања концентрација NaCl потребно 

је дуже време да паразит буде уништен. Додатак 3,0% NaCl се може користити 

као сигурна мера када се праве производи од меса дивљачи. Обично, за типичну 

производњу сувих ферментисаних кобасица, немасно месо и масно ткиво се 

мешају са 3,0% соли, шећера, зачина и стартер културе. Производи од меса 

дивљачи произведени са нижом концентрацијом NaCl од 3,0% могу представљати 

потенцијални ризик за потрошаче у зависности од врсте производа и времена 

након кога се конзумира по производњи (Riehn и сар., 2015). 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

На основу анализе цитиране литературе могу се извући следећи закључци: 

 Трематода А. аlata је присутна код дивљих свиња у Републици Србији у 

региону Војводине са преваленцом између 3 и 10%, а утврђена је и код 

домаћих свиња из екстензивног узгоја. 

 Због доказане патогености сродних врста, сматра се да трематода А. аlata 

има зоонотски потенцијал, и самим тим може претстављати ризик по 

здравље људи.  

 Људи могу да се инфицирају конзумирањем недовољно термички 

обрађеног меса дивљих (и домаћих) свиња које садрже мезоцеркарије А. 

аlata. 

 У циљу детекције мезоцеркарија А. аlata у месу дивљих свиња, развијена је 

метода миграције мезоцеркарија која се показала осетљивијом од методе 

вештачке дигестије. 

 Због велике раширености ове трематоде код сталних домаћина, постоји 

могућност пораста броја заражених дивљих свиња у Републици Србији, па 

је неопходно да се методом миграције мезоцеркарија прати преваленција 

алариозе код дивљих свиња одстрељених у ловиштима широм земље.  

 Утврђено је да се мезоцеркарије у месу дивљих свиња могу инактивисати 

различитим технолошким поступцима као што су: термичка обрада 

високим и ниским температурама, микроталасно загревање, сољење и 

саламурење. 
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 У циљу превенције алариозе људи, требало би спроводити континуирану 

едукацију ветеринара, ловаца и  потрошача  о ризику од овог обољења 

услед конзумирања недовољно термички обрађеног меса дивљих свиња и 

свиња из екстензивног узгоја.
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