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НАЈЗНАЧАЈНИЈА ОБОЉЕЊА КОЖЕ КОЊА 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 Болести коже представљају релативно озбиљан проблем у узгоју коња, посебно 

у бројнијим агломерацијама које погoдују ширењу инфекција. Од бактеријских, могу се 

издвојити стафилококна обољења и дерматофилоза. Стафилококе представљају честе 

узрочнике кожних обољења код коња која се најчешће јављају у виду инфективног 

фоликулитиса који може да прогредира у фурункулозу, а могу да се јаве и целулитис, 

субкутани апсцеси, пиодерма репа и импетиго. Са друге стране, дерматофилоза 

представља ексудативни дерматитис који се карактерише стварањем красти. Када су у 

питању гљивице, најчешћи узрочници су припадници родова Trichophyton (посебно T. 

equinum) и Microsporum, кератинофиличне гљиве који изазивају дерматофитозе, 

обољења суперфицијалног дела коже које се карактеришу крастама и љуспицама. 

Шугарци такође узрокују обољења коже код коња, при чему се шуга може јавити у 

више облика односно Sarcoptes (најозбиљнији облик), Chorioptes (најчешћи облик), 

Psoroptesи демодикоза. Од неинфективних обољења могу се издвојити уртикарија и 

тумори. Уртикарија (копривњача) представља полиетиолошко обољење односно кожну 

реакцију са карактеристикама нагле и пролазне појаве издигнутих, добро ограничених 

еритематозних папула и плакова праћених сврабом. На крају, најчешћи тумори код 

коња су управо они који захватају кожу и поткожје, при чему се најучесталији 

меланоми, карциноми сквамозних ћелија и саркоиди. 

Кључне речи: стафилококе, дерматофилоза, дерматофитоза, шуга, уртикарија, тумори 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

THE MOST SIGNIFICANT SKIN DISEASES IN HORSES 

SUMMARY 

 

Skin diseases represent a relatively serious problem in horse breeding, especially in 

larger agglomerations that favour the spread of infections. Among the diseases with bacterial 

etiology, staphylococcal diseases and dermatophilosis can be singled out. Staphylococcus spp. 

are frequent causes of skin diseases in horses, which most often occur in the form of 

infectious folliculitis that can progress to furunculosis, whereby cellulitis, subcutaneous 

abscesses, pyoderma of the tail and impetigo may also occur. On the other hand, 

dermatophilosis representsexudative dermatitis characterized by the formation of scabs. The 

most represented fungi species that cause skin diseases are Trichophyton spp. (especially T. 

equinum) and Microsporum spp, keratinophilic fungi that cause dermatophytoses, diseases of 

the superficial part of the skin characterized by scabs and scales. Parasitic mites may also 

cause skin pathology in horses whereby mange may occur in several forms, i.e. Sarcoptes (the 

most serious form), Chorioptes (the most common form), Psoroptes and demodicosis. 

Urticaria and tumours are the most common non-infectious skin diseases in horses. Urticaria 

(hives) represents polyetiological disease, i.e. a skin reaction characterized by the sudden and 

transient appearance of raised, well-circumscribed erythematous papules and plaques 

accompanied by itching. Finally, the most common tumours in horses are precisely those that 

affect the skin and subcutaneous tissue, with melanomas, squamous cell carcinomas and 

sarcoids being the most common. 

Keywords: Staphylococcus, dermatophilosis, dermatophytoses, mange, urticaria, tumours 
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1. УВОД 

 

 Кожа представља највећи орган те је на тај начин уједно и прва линија одбране 

од различитих патогена из окружења коња. Због тога код настанка кожних обољења 

није проблем само кожа већ и опште здравствено стање коња, с обзиром да је у том 

случају имунолошка баријера коју кожа представља пробијена. Обољења коже често 

спадају у главне клиничке поремећаје код коња и јављају се током целе године, иако су 

нека карактеристично сезонског карактера. Узрочници могу бити различити попут 

бактерија (стафилококе и Dermatophilus congolensis), гљивица (Trichophyton spp. i 

Microsporum spp.), паразита (нпр. шугарци), а обољења могу бити и неинфективне 

етиологије попут уртикарије или различитих тумора [21,34]. 

У сваком случају, предиспонирајући фактори за обољења коже су лоши 

хигијенски услови у објектима за смештај коња, околности које доводе кожу у контакт 

са бројним микроорганизмима, инвадираност ектопаразитима и лоша хигијена коже. 

Клинички симптоми су слични код већине ових обољења, при чему се јављају 

црвенило, красте, љуспице, перутање, задебљање или отечење, па их је понекад тешко 

разликовати што захтева примену специјалиних дијагностичких метода. Ефикасна 

терапија при томе зависи од тога да ли је на време постављена правилна дијагноза. 

Важно је напоменути да поред здравственог, обољења коже представљају и естетски 

проблем код коња [21,34]. 

 Без обзира на наведено, у нашој земљи нема много извештаја о кожним 

обољењима код коња. Поједини подаци говоре о томе да се промене на кожи 

установљују у око 15% случајева, што је преваленца слична оној у европским земљама 

и САД-у. Обољења су релативно честа и на териорији покрајине Војводини, а нека од 

најчешћих су бактеријски фоликулитиси, дерматофитозе, различите повреде као и 

уртикарија [21]. Ипак, чини се да су подаци о кожним обољењима идаље оскудни, без 

обзира на њихов утицај на здравље и естетику коња који се често занемарају. Циљ овог 

рада је приказ и опис најзначајнијих обољења коже код коња, односно њихових 

узрочника, епизоотиологије, промена које се јављају и клиничке слике, као и 

дијагностичких метода, терапије и профилаксе.  
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2.0 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

2.1 БАКТЕРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОЖЕ 

2.1.1 Стафилококна обољења 

 

 Стафилококе представљају свестране патогене код животиња и људи, а 

преваленти су и у окружењу. Представљају честе узрочнике кожних обољења код коња, 

најчешће у виду инфективног фоликулитиса, који може да прогредира у фурункулозу, а 

могу да се јаве и целулитис, субкутани апсцеси, пиодерма репа, импетиго и др [17]. 

 

2.1.1.1. Етиологија 

 

 Бактерије рода Staphylococcus представљају Грам-позитивне факултативно 

анаеробне коке. Многе стафиолококне врсте представљају нормалне становнике коже 

код животиња и људи. Поједина истраживања код коња су показала да око 89% јединки 

поседује ове бактерије на кожи, при чему су S. sciuri и S. xylosus предоминантни [8]. 

Међутим, у исто време представљају и веома значајне узрочнике кожних обољења, пре 

свих коагулаза позитивне бактерије S. aureus, S. hyicus sub. hyicus и S. intermedius, при 

чему је прва споменута најзначајнија [17,32]. Ове бактерије продукују различите 

ентеротоксине (A, B, C, D), протеин А, хемолизине, леукоцидине и дермонекротоксине 

који могу бити укључени у патогенезу болести. Посебно, протеин А и ентеротоксин C 

су способни да се понашају као суперантигени и да узрокују локалну кожну и 

имунолошку реакцију [17]. Посебан проблем код стафилокока представља њихова 

склоност да постану опторне на антибитиоке, попут метицилин-резистентног S. 

aureusза коју је пријављено дапостаје значајан патоген код коња, па су тако у два 

различита истраживања пријављена постоперативна MRSA инфекција [4], као и 

инфекцијерана на клиникама [24]. 

 

Tabela 1. Врсте стафилококних бактерија код коња [8] 

Коагулаза позитивне Коагулаза негативне 

 S, aureus 

 S. intermedius 

 S. delphini 

 S. schleiferi sub, coagulans 

 S. epidermidis 

 S. xylosus 

 S. equorum 

 S. schleiferi sub.schleiferi 
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 S. hyicus  S. lentus 

 S. sciuri 

 S. capitis 

 S. haemolyticus 

 

2.1.1.2 Епидемиологија 

 

 С обзиром да стафилококе представљају опортунистичке патогене, појава и 

развој обољења зависи од пуно фактора, пре свих оних који утичу на нормалне 

имунолошке и друга фунцкије тела и кожу као прву линију одбране. Према томе, ране, 

хируршки резови, упална стања коже, имуносупресивна стања (нпр. Кушингова 

болест), као и оштећења коже услед траума или прекомерне влаге представљају 

предиспонирајуће факторе за развој кожних обољења, иако су ови фактори код коња 

слабо истражени [25]. Инциденца појаве стафилококног фоликулитиса и фурунколозе 

је тема расправе у научним круговима, при чему поједини истраживачи сматрају да се 

често јављају док други трвде да се ретко јављају. Одређена истраживања су показала 

да се бактеријски фоликулитиси представљају 11,78% [17] дерматолошких случајева, 

док је у истраживању на територији Војводине удео био преко 25% [21]. Обољења се 

могу јавити у било ком периоду године (најчешће у пролеће или рано лето), а лезије се 

развијају у различитим деловима тела (најчеше предео око седла) [17]. 

 Када је у питању зоонотски аспект ових инфекција, доказане су зоонтоске 

инфекције метицилин-резистентних S. aureus повезаних са коњима. С озбиром на 

важност коју ове инфекције имају у хуманој медицини, јасно је зашто се на њих мора 

обратити посбена пажња. Такође, с обзиром на наведено, са разлогом се може 

очекивати и зоонотски потенцијал метицилин осетљивих стафилокока. У свим овим 

случајевима добра хигијенска пракса је најбоља превентива [25]. 

 

2.1.1.3 Клиничке манифестације и лезије 

 

Стафилококни фоликултис се може манифестовати на различите начине, од 

веома благих, фокалних и релатно нешкодљивих лезија, до прогресивног, екстензивног 

и болног стања [25]. Примарне кожне лезије су фоликуларне папуле, које се могу 

развити у пустуле, мада се то ретко дешава код бактеријског фоликулитиса. Лезије су у 
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почетку мале, 2-3 милиметра, праћене накострешеном длаком и могу спонтано да 

регресирају или да прогредирају у веће лезије величине 6-10 милиметара са улцером у 

центру који ослобађа пурулентни или серосангвинозни материјал, након чега се јављају 

красте. У каснијим, хроничним фазама лезије постају спљоштене и јављају се кружна 

поља алопеције и љуспица која могу бити статична или да се шире (тзв. прстенасте 

лезије) [17]. 

 

 

Слике 1-2. Стафилококни фоликулитис код коња (Извори: www.vetlexicon.com) 

 

 У одређеним случајевима, лезије могу да прогредирају у фурункулозу, која се 

карактерише различитим комбинацијама нодула, улцера и красти. Велике лезије су 

често повезане са озбиљним инфламаторним едемом, који може узроковати едематозни 

плак или појаву уртикарије. Може се јавити и целулитис, ожиљци, леукодерма и 

леукотрихија. Целулитис представља озибљну, дубоку, супуративну инфекцију где се 

процес шири дуж ткива. Инфекција се може задржати и на површини коже захватајући 

субкутано масно ткиво. У зависности од узрока целулитиса, може се појавити 

екстензиван едем. Захваћена кожа је лабава, тамно дисколоризована и девитализована, 

а промене су обично јављају на ногама. Озбиљни отоци и едем често прогресира у 

некрозе и улцерације, животиње су фебрилне и могу имати леукоцитозу, неутрофилију 

и хиперфибриногенемију. Око половина инфицираних животиња развије ламинитис на 

контралатералној нози [17]. 

 Када су у питању инфекције рана, S. aureusи S. pseudintermedius се често изолују. 

При томе, метицилин резистентни сојеви S. aureus су повезани са инфекцијама 

постоперативних рана. Од осталих промена могу се јавити стафилококни импетиго, 
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који се често јавља код коња са пруритусним обољењима (попут реакција 

хиперсензитивности), при чему се јављају подручја ексудације, красти, алопеције и 

љуспице. Импетиго при томе може драстично повећати ниво свраба. Даље, у појединим 

случајевима стафилококних обољења се јављају и субкутани апсцеси [17]. 

 

2.1.1.4 Дијагноза 

 

 Постизање тачне дијагнозе је важно због разлика у терапији са другим кожним 

обољењима која могу имати сличан изглед (дерматофитоза, дерматофилоза, 

псеудотуберкулоза изазван коринебактеријама). Због тога је потребно пажљиво 

клиничко испитивање да би се болест окарактерисала и идентификовале оптималне 

површине за прикупљање узорака. У идеалном случају, узорци се прикупљају из 

нетакнутих пустула њиховим отварањем уз помоћ стерилне игле и депоновањем 

материјала на брис културе. Узорци са доње стране красти се такође могу прикупљати 

али су мање пожељни [25]. 

 Цитолошки преглед је користан иако се често занемарује. При томе би требао да 

буде присутан велики број неутрофила са есктрацелуларним и интрацелуларним 

кокама. Са друге стране, култура бактерија и испитивање њихове осетљивости јесте 

кључна компонента дијагностике и пресудно је у вођењу терапије. Посебно су важни 

када је у питању озбиљна болест или она која брзо прогредира, уколико се болест 

понавља или уколико почетни третман није успео. Резултате културе треба пажљиво 

испитати, при чему треба обратити посебну пажњу на изолацију коагулаза негативних 

стафилокока, с обзиром да се често налазе на здравој кожи и често представљају 

контаминенте узорака [25]. 
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Слика 3. Изглед колонија S. auerusна крвном агару (Извор: 

www.microbiologyinpictures.com) 

 

Биопсија коже може пружити корисне информације и посебно је важна у 

тешким, атипичним, рефракторним или случајевима који не реагују на терапију. При 

томе би требало урадити више биопсија прикупљених из области активних (идеално 

нових) лезија. Ови узорци би се требали предати на хистолошки преглед и културу. 

Такође, с обзиром да су стафилококне инфекције коже обично секундарна појава, 

требало би утврдити основни узрок, што може да подразумева примену различитих 

дијагностичких процедура [25]. 

 

2.1.1.5 Терапија и превентива 

 

 Третман стафилококног дерматитиса зависи од тежине, стадијума и тока 

инфекције, као и од економских фактора. Са друге стране, као што је већ напоменуто, 

подразумева и третман примарног и других повезаних обољења. Шишање длаке је 

често неопходно у циљу уклањања длака и дебриса, како би се успоставила дренажа 

као и ради омогућавања топикалног третмана. Благе, суперфицијалне инфекције се 

могу повући спонтано. Друге суперфицијалне инфекције се успешно третирају 

хлорхексидином или бензоил пероксидом, једном дневном током 5-7 дана а онда два 

пута недељно док се инфекција не повуче. Шампони и испирања се могу користити за 

локализоване или раширене инфекције, као и гелови (бенозил пероксид), спрејови 

(хлорхексидин) и масти (мупироцин) за локализоване инфекције [17]. 
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 Са друге стране, озбиљне инфекције се обично морају третирати комбинованом 

топикалном и системском антибиотском терапијом. За системску терапију најтежих 

случајева се користе енрофлоксацин, еритромицин, гентамицин и рифампин. Ова 

терапија се обично спроводи током 3 недеље (суперфицијалне инфекције) или 6-8 

недеља (дубоке инфекције). Субкутани апсцеси обично захтевају топле облоге или 

хируршку дренажу, док целулитис може захтевати хируршку интервенцију код појаве 

некроза. Пиодерма репа обично носи лошу прогнозу, може се евентуално покушати са 

агресивном системском антибиотском терапијом и контролом пратећих обољења [17]. 

 Кључан аспект превентиве је смањење инциденце и предиспонирајућих фактора. 

У појединим случајевима то може бити једноставно, а у другим практично не могуће. 

Елиминација стафилококе са коже или слузокоже није одржив приступ, с обзиром да су 

ове бактерије важни коменсали овог дела тела. Међутим, постоје случајеви у којим 

периодично купање у биоцидним шампонима (нпр. 2-4% хлорхексидина) може бити 

корисно за смањење оптерећења стафилококама на животињама које имају примарну 

инфекцију која може довести до стафилококног фоликулитиса дерматитиса. 

Профилактичка примена антибиотика нема основу јер није доказана ефикасност, а са 

друге стране може бити повезана са развојем резистенције [25]. 

 

2.1.2 Дерматофилоза 

 

 Дерматофилоза представља ексудативни дерматитис који се карактерише 

стварањем красти [20]. Обољење се јавља релативно често у коњарству широм света, и 

обично се јавља спорадично мада су забележни случајеви вишеструких обољења у 

шталама, углавном као последица лошег менаџмента [25]. 

 

2.1.2.1 Етиологија и епизиотиологија 

 

 Узрочник дерматофилозе је Dermatophilus congolensis, факултативно анаеробна 

Грам-позитивна актиномицета. Бактерија има интересантан животни циклус који 

укључује две форме - хифе и зооспоре. Зооспоре представљају инфективи стадијум и 

стварају из кокоидних ћелија које одвајају филаментозне хифе [3,20,25]. D. congolensis 

представља опортунистичког патогена који, слично као и стафилококе, захтева 

примарна обољења или стања за развој инфекције који утичу на интенгритет коже 
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и/или имуни одговор (алергије, потхрањеност, Кушингова болест, уједи инсекта итд). 

Обољење има светску дистрибуцију, и обично се јавља у подручјима топлог климата 

попут Африке, али и на другим континентима. Постоји мало информација о 

епизоотиологији овог обољења укључујући преваленцу код здравих коња и главне 

путеве трансмисије. Бактерија се дефинитивно може изоловати и са коже здравих коња, 

а носици патогена могу бити извор инфекције. У сваком случају, обољење се може 

пренети директним или индиректним путем, а сматра се да највећи ризик представљају 

красте заражених коња због великог броја бактерија. Животна средина вероватно игра 

мању улогу у преносу инфекције [25]. 

  

2.1.2.2 Патогенеза и клиничка слика 

 

 Након продирања у доње слојеве епидермиса (базална мембрана), зооспоре 

формирају фрагментоване филаментозне структуре. При томе, док продиру у 

епидермис изазивају инфламаторну реакцију. Код коња постоје две клиничке форме 

обољења: зимски и летњи. Зимски карактерише тежи ток, а клинички симптоми 

укључују стварање краста и неуређеност и рашчупаност длаке, због присутног гнојног 

ексудата на површини коже. Након уклањања красти, ерозије и улцерације понекад 

крваве и тада гнојни ексудат постаје видљив. У летњој форми, лезије су мање тешке, 

при чему су красте на површини коже 1-2 милиметара у пречнику. Ерупције у виду 

красти и љуспица које се јављају у овом облику обољења се често налазе на дисталним 

деловима удова. Понекад само ова подручја могу бити погођена, посебно код животиња 

које се држе у лошим условима животне средине [20]. 
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Слика 5. Промене на кожи код дерматофилозе коња (Извор: www.vetlexicon.com) 

 

2.1.2.3 Дијагноза 

 

 Дијагноза зависи од доказивања бактерије у отиску или култури, при чему 

материјал треба узорковати из покривених акутних лезија са ексудатом. У цитологији, 

бактерије се виде као разгранати филаменти (хифе) пречника 1 µм. Попречно су 

фрагментоване у споре налик кокама, па формирају ланце од 2 до 8 редова округлих 

ћелија. Филаменти су широки 3,5 µм. Слајдови се могу бојити са метилен плавим, Диф-

квиком, по Гимзи или Граму. Плоче се инкубирају на 37°C на агару са крвљу и после 48 

сати подлога је поптуно хемолизована, при чему је инкубација под аеробним или 

анаеробним условима подједнако изводљива. D. congolensis расте и на Сабоурауд агару. 

У сваком случају, под микроскопом, након бојења колонија се типично може уочити 

уздужна и попречна фрагментација. Хистопатолошки прегледи узорака откривају 

хиперкератозу, паракератозу, ортокератозу, акантозу и фоликулитис. Током почетног 

периода (4-14. дан), инфламаторна инфилтрација у епидермис се састоји углавном од 

неутрофила а у хроничним случајевима од мононуклеарних ћелија. У акутним 

случајевима се јавља и микроапсцес, а унутар грануларног слоја епидермиса се могу 

уочити некротична подручја. Понекад се филаментозне хифе могу запазити унутар 

епидермиса и фоликула длаке [20]. 
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Слика 6. Инфекција са D. congolensis код коња. На слици се могу запазити 

карактеристичне „четкице“ настале згрушавањем серозног ексудата (Извор: Одељење 

за патобиологију Универзитета у Гелфу, www.msdvetmanual.com) 

 

2.1.2.4 Терапија и превентива 

 Инфекција може спонтано проћи уколико се отклоне примарни узроци, али је 

специфично лечење обично индиковано. Инфициране животиње треба држати у сувом 

окружењу како би се олакшало зарастање коже. Красте треба нежно отклонити након 

намакања биоцидним шампоном или средствима за испирање (нпр. 2-4% хлорхексидин, 

бензоил-пероксид). У виду антибактеријских шампона, поред поменутих формулација, 

може се користити и водоник-пероксид и други неиритирајући биоциди. Терапију би 

требало спроводити сваких 1-2 дана на почетку и касније најмање једном недељно до 7 

дана након клиничког опоравка. Фокалне лезије се могу лечити са биоцидним 

спрејевима или мастима (нпр. спреј на бази 4%-ог хлорхексидина), а користе се и 

локални антимикробни лекови попут мупироцина и фусидинске киселине. У обзир се 

могу узети и системски антибиотици, али су ретко потребни (код тешких или 

рефракторних случајева код којих локална терапија није могућа) [25]. 

 Истовремене, мере за решавање примарних узрока су посебно важне. Овај 

приступ може укључивати промене у смештају попут обезбеђивање бољег покрова 

споља, побољшање вентилације, управљања шталом, исхране, затим контролу 

ектопаразита и лечење основних болести попут алергије или Кушинговог синдрома 

[25]. 
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2.2 ДЕРМАТОФИТОЗЕ 

  

 Дерматофитозе представљају обољења суперфицијалног дела коже 

проузрокована са кератинофиличним гљивама које су способне да инвадирају стратум 

корнеум и остале кератинизоване структуре. Неколико врста дерматофита је 

пријављено да проузрокују кожна обољења код коња. Клинички, дерматофитозе се 

карактеришу крастама и љуспицама, слично као и код бактеријског фоликулитиса [8]. 

Ова обољења генерално представљају једна од најчешћих обољења коже код домаћих 

животиња, а такође и код коња [10]. 

 

2.2.1 Етиологија и епидемиологија 

 

 Најзначајнији узрочник дерматофитоза код коња јесте Trichophyton equinum, код 

кога су позната два варијетета: T. еquinumvar. equinum и T. еquinumvar.autotrophicum. 

Од осталих узрочника јављају се T. verrucosum, T. мentagrophytesкао и поједини 

припадници рода Microsporum попут M. equinum, M. цanisи M. gypseum [8]. 

 

 

Слике 7-8. Гљивице Trichophyton equinum и Trichophyton mentagrophytes 

(Извори: www.commons.wikimedia.org и www.mykologie-experten.de) 

 

Дистрибуција дерматофитоза, њихових етиолошких узрочника, као и патолошке 

промене које изазивају варирају у зависности од географске локације, старости 

животиња, фактора животне средине итд. Иако ова обољења имају светску 

дистрибуцију, више су карактеристична за топлија подручја у поређењу са хладним 
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[10]. Трансмисија се дешава директним контактом са оболелим животињама, али и 

преко контаминиране опреме. Такође, доказана је и улога инсеката у преносу обољења. 

При свему томе, поједине гљивице су зоофиличне и могу се пренети са других коња (T. 

equinum), говеда (T. verrucosum), мачака (M. canis), глодара (T. mentagrophytes), док су 

друге геофиличне и преносе се са земље (M. gypseum). Такође, доказано је да су коњи 

млађи од две године осетљивији на ове инфекције у поређењу са старијим јединкама 

[8]. Пикови обољења се јављају када се већи број коња држи заједно у сврху тренинга, 

трка и узгоја [17]. У појединим случајевима је забележен пренос инфекције са коња на 

људе (углавном са T. verrucosum), најчешће путем директног контакта, чак и јахањем, 

након чега се код људи јавља пруритусни, папулопустуларни (ређе везикуларни) 

дерматитис [8]. 

 

2.2.2 Патогенеза 

 

 Излагање патогеним гљивицама не мора увек довести до појаве обољења код 

коња. Да ли ће се болест развити и у којој мери, зависи од вируленције патогена, стања 

коже, услова животне средине као и од имунитета домаћина. Главни фактори 

вируленције су кератиназе, ензими који омогућавају инвазију длаке и стратума 

корнеума и омогућавају успостављање инфекције. Хемолитичка активност изазвана 

хемолизинима и способност изазивања реакција хиперсензитивности могу такође бити 

важни фактори вируленције. Од других ензима присутни су уреазе, гелатиназе и 

протеазе. Такође, пронађене се одређене разлике у степену продукције ових ензима 

међу појединим врстама гљивица, па тако на пример T. mentagrophytes има јаче 

изражена својства када су питању ови ензими у поређењу са T. equinum [8]. 

 Када су у питању стања коже и имунитет домаћина, било која стања попут 

абразија која доводе до оштећења коже као заштитне баријере могу потпомоћи развој 

обољења. Исто важи и за различите стресогене факторе попут тренинга и присуство 

конкуретних обољења попут алергије, саркоида и аутоимуних обољења. Када је у 

питању имунитет, важни су и неспецифични и специфични имуни одговор, као и 

хуморални и целуларни имунитет. Инфламаторна реакција потпомаже пролиферацију 

кератиноцита, која олакшава елиминацију гљивица са површине коже. У сваком 

случају, коњи који преболе инфекцију развијају имунитет и ретко се дешава поновна 

инфекција. На крају, поменути фактори животне средине попут високе температуре, 

влажности и присуства инсеката такође доприносе појавама дерматофитоза [8]. 
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Експериментални модели са T. equinum и M. gypseum су показали инкубациони период 

од инокулације до развоја лезија траје између 6 и 17 дана. Након тога, лезије су највеће 

3 до 10 недеља након инокулације, након чега им се смањује величина и зарастају 

одприлике 5 до 14 недеља након инокулације. Код природних инфекција, сматра се да 

инкубациони период траје између 1 и 6 недеља [17]. 

 

2.2.3 Клиничка слика  

 

 Примарне лезије код дерматофитоза се састоје од фоликуларни папула, величина 

2-5 милиметара у дијаметру и пустула [8,17]. Ране лезије такође могу бити у виду 

накострешене длаке у подручјима величине 5-20 милиметара [17]. Индивидуалне лезије 

се могу јавити у виду више узастопних кружних делова без длаке (алопеције) 

окружених еритемом и љуштењем коже. Такође, лезије могу бити и асиметричне у 

дистрибуцији. Лезије које подсећају на уртикарију се могу јавити у ранијим 

стадијумима обољења [8]. Међутим, за разлику од праве уртикарије, лезије се не 

удубљују са дигиталним притиском [17]. Даље, како болест напредују, развијају се 

красте и себореја. 

Свраб је на почетку одсутан али може касније бити присутан у појединим 

случајевима. Ипак, појава свраба генерално више указује на ектопаразите или на 

алергију. Код појединих коња се могу јавити нодуларне лезије које настају као резултат 

руптуре фоликула (фурункулоза), које појачавају инфламаторни одговор и 

интензивирају еритем и супуративни ексудат [8]. У сваком случају, лезије су најчешће 

присутне на лицу, на дорзолатералном тораксу и испод пазуха, а могу присутне и у 

пределу изнад копита. Генерализована дерматофитоза се ређе јавља, углавном код 

имуносупресивних коња или код ждребади [17]. 
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Слике 9 и 10. Промене на кожи изазване инфекцијама са дерматофитама код коња 

(Извори: Pilsworth и Knottenbelt (2010) [13]; www.veterinaryirelandjournal.com) 

 

2.2.4 Дијагноза 

 

 Испитивање и дијагноза дерматофита уз помоћ Вудове лампе се не препоручује 

јер само поједини сојеви показују позитивну реакцију. Са друге стране, артроспоре се 

могу детектовати директним микроскопским испитивањем длаке, мада овај тест захтева 

искуство и време, при чему се одприлике само 50-60% инфицираних коња покажу као 

позитивни, те ни овај тест није сензитиван [8]. 

Због свега наведеног, култура гљивица се сматра најпоузданијим 

дијагностичким тестом за дерматофите. За ту сврху, инфицирано подручје би се 

требало нежно очистити са алкохолом како би се смањило присуство сапрофитних 

гљива. Након испаравања алкохола, длаке треба узети заједно са кореном. Од подлога 

се могу користити ДТМ (eng. Dermatophyte test medium) и Сабоура декстроза агар, при 

чему је важно истаћи да T. verrucosum не расте на ДТМ. Оптимална температура за 

промену боје у цревну на ДТМ-у а која се дешава након неколико дана јесте 27. Након 

тога, дерматофите се идентификују на основу морфолошких и биохемијских 

карактеристика [8]. 

На крају, налази биопсије који упућују на дерматофитозу јесу луминални 

фоликулитис и пиогрануломатозна фурункулоза. Биопсија може бити од помоћи када 

су резултати културе гљива двосмислени [8]. У диференцијалној дијагнози треба имати 

у виду бактеријски (стафилококни) фоликулитис, дерматофилозу, пемфигус фолиацеус 

и еозинофилни фоликулитис [17]. 
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Слика 11. Trichophyton mentagrophytesна Сабоурауд агару 

(Извор: Eline Fijlstra, https://www.pinterest.com/pin/733101645568973911/) 

 

2.2.5 Терапија и превентива 

 

 Већина дерматофитоза пролази спонтано. Због тога, генерално контрола ових 

обољења има за циљ смањење контаминацију окружења коња, као и олакшавање 

повлачење лезија, обично уз помоћ топикалне терапије, која подразумева неколико 

различитих приступа. Суспензије засноване на натамицину успешно елиминишу 

обољење у оквиру 4 недеље, са ефикасношћу од 97%. Повидон-јодид као и маст на бази 

тиабендазола су дале задовољавајуће резултате у третману T. equinum [8]. 

 Тренутно, једна од најчешће коришћених формулација у терапији 

дерматофитоза јесте кречни сумпор (2%). Међутим, недостатак ове терапије се огледа у 

снажном мирису, као и привременој дисколорацији белих подручја. Иако није одобрено 

за коришћење на коњима, испирање са 0,2% енилконазолом се такође показало 

успешним у терапији дерматофитоза након коришћења једном или два пута недељно. 

Шампони су у том смислу мање погодни, а на бази су миконазола, кетоконазола и 

хлорхексидина [8]. Спреј од 100 ппм натамицина апликован два пута недељно се такође 

показао ефективним у третману дерматофитоза код коња [17]. У сваком случају, све 

животиње које су биле у контакту са оболелим се требају третирати јер, иако можда не 

развију обољење, могу постати ниосици ових патогена [8]. 
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 На крају, системска терапија подразумева употребу гризеофулвина у терапији 

ових обољења. Међутим, слично као и код локалне терапије, није било пуно студија 

које су се бавиле ефикасношћу и откривањем потребне дозе гризефулвина, као ни 

ефикасношћу и фармакокинетиком других системских антифунгалних лекова попут 

кетоконазола, итраконазола, флуконазола и тербинафина [8]. 

 Третирање окружења коња подразумева употребу раствореног избељивача 

(1:40), као и отклањање контаминираног материјала. У случају високог степена 

контаминације, могу се користити и енилконазол-засновани препарати доступни за 

употребу у живинарству, мада идаље нису званично одбрени специфично за коње. Све 

животиње се морају евакуисати у току третмана [8]. 

 У превентиви дерматофитоза су се у прошлости користиле вакцине, при чему је 

имунитет након вакцинације био унакрсно реактиван [8]. У источној Европи, 

модификована жива вакцина са T. equinumсе показала веома ефикасном, а апликује се 

интрамускуларно два пута у размаку од две недеље [17]. 
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2.3 ШУГА КОЊА 

2.3.1 Sarcoptes шуга 

 

Sarcoptes шуга код коња је ретка али најозбиљнија од свих облика шуге код 

коња [14,27]. Узрочник је Sarcoptes scabei var. equi, шугарац величине 0,25 до 0,6 мм у 

дијаметру који копа тунела у епидермису и храни се ткивном течношћу и вероватно 

епидермалним ћелијама. Циклус развоја на домаћину траје око 2-3 недеље, при чему је 

узрочник веома осетљив и може преживети свега пар дана на домаћину. Преноси се 

директним и индиректним путем, а инкубациони период код коња траје од неколико 

сати до неколико недеља, у зависности од претходног контакта са паразитом, 

озбиљности инфекције итд [17]. Обољење се јавља код свих раса коња, узраста и пола, 

али се типично најчешће јавља у просторима где има пуно животиња на малом 

простору са веома младим, веома старим или хронично оболелим јединкама које су 

посебно подложне [27,28]. Иако је обољење некад било уобичајено, данас је у свету 

ретко, при чему је на пример у САД искорењено [17]. 

 Обољење протиче у облику дерматитиса са сврабом као главним симптомом, 

који почиње од главе, ушију, врата и шири се каудално [17]. На почетку се запажају 

нефоликуларне папуле и везикуле које сврбе, услед чега се животиња трља и гризе и 

настају ексокоријације. Може се јавити фокална или генерализована хиперкератоза са 

стварањем краста на кожи, алопеције, као и задебљање коже (лихенификација) [27,28]. 

Од осталих симптома јављају се црвенило, слабост, губитак апетита и губитак на 

тежини [27]. Обољење је озбиљно а константан свраб доводи до иритараности, анемије, 

секундарних бактеријских инфекција, мијазе, веће подложности другим инфекција што 

све заједно може довести до фаталног исхода. Дијагноза се поставља на основу 

историје болести, клиничког прегледа, стругања кожа и прегледа, биопсијом коже као и 

на основу одговора на терапију, при чему се све животиње које су биле у контакту са 

зараженима морају третирати. Користе се различите формулације попут малатиона 

(0,5%), линдана (0,03%), кумафоса (0,06%), метоксихлора (0,5%) или кречног сумпора 

(2%) [17]. Иако није индикован за лечење шуге код коња, ивермектин дат п.о. у дози 

200 mcg/kg (два пута у размаку од 14 дана) или једнократна п.о. употреба моксидектина 

у дози 400 mcg/kg су се такође показали ефикасним [14]. 
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Слике 12-13. Шугарац Sarcoptes scabei var. equi и промене на лицу код коња 

(Извори: www.vetlexicon.com и www.wagwalking.com) 

 

2.3.2 Psoroptes шуга 

 

Psoroptes шуга је такође ретка код коња и искорењена је у многим деловима 

света [14]. Узрочници су Psoroptes ovis (раније equi) или Psoroptes cuniculi, који 

представљају облигатне паразите и имају кратак циклус развоја (10 дана), због чега се 

болест брзо шири. Слично, паразит доводи до оштећења коже и хиперсензитивности, 

након чега долази до чешања, алопеције и стварања красти [29]. Лезије се обично 

налазе у деловима тела са густом длаком попут делова испод чела и гриве, на дну репа, 

испод браде, између задњих ногу, на вимену и у пазушним пределима. P. cuniculi може 

изазвати отитис екстерна, услед чега животиња тресе главом. Дијагностика је слична 

као и код претходног обољења, а у терапији је индикован врући кречни сумпор. Такође, 

ивермектин и моксидектин дати на претходно описан начин су се такође показали 

ефикасним [14]. 

 

2.3.3 Chorioptes шуга 

 

 За разлику од претходних врста шуга, Chorioptes шуга је знатно чешћа и често је 

узрочник дерматитиса код коња. Ови шугарци су дугачки 0,3 до 0,5 милиметара и живе 

на површини коже хранећи се епидермалним дебрисом. Циклус развоја траје око 3 

недеље и завршава се на домаћину. За разлику од Sarcoptesшугарца, Chorioptes могу 
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преживети ван домаћина скоро 70 дана у зависности од количине епидермалног 

дебриса у локалном окружењу. Трансмисија је путем директног и индиректног 

контакта. Иако овај род обухвата четири различите врсте, C. bovis (говеда), C. caprae 

(козе), C. equi (коњи)и C. ovis (овце), сматра се заправо да је C. bovis главна а да су 

остале фенотипске варијанте ове врсте. У сваком случају, није доказана интерспецијска 

трансмисија, а обољење није пријављено код људи [17]. 

 С озбиром да је узрочник знатно већи током хладног времена, обољење се 

обично пријављује и озбиљније је зими, а топли и суви услови смањују време 

преживљавања овог шугарца [17]. Обољење се сматра генерализованим кожним 

обољењем, посебно код младих коња [12]. Ипак, обољење најчешће захвата предео 

ногу око копита (посебно задњих), као и базу репа. Услед израженог пруритса, 

животиње се трљају о предмете, чешу и гризу што доводи до стварања секундарних 

лезија односно алопеције, красти, љуспица, екскоријације као и лихенификације [15]. У 

појединим случајевима, када је присутан велики број паразита, пруритус не мора бити 

присутан [7]. Од осталих симптома јављају се раздражљивост, савијање ногу, отеклине 

на ногама итд [30]. 

 Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, историје болести, као и 

стругањем суперфицијелног дела коже и прегледом материјала [17]. Могу се користити 

и лепљиве траке за хватање гриња [7]. У диференцијалног дијагнози треба имати у виду 

обољења која узрокују трљање репа (хиперсензитивност проузрокована инсектима, 

алергију на храну, атопију, ваши, оксиурозу), као и обољења која доводе до 

дерматитиса у пределу изнад копита. Све животње које су биле у контакту са 

зараженим треба истовремено третирати. Перорални третман ивермектином у дози 200 

µg/kg се показао неефикасним, док је топикални начин ефикасан али напоран. Због тога 

је пракса показала да се најбољи резултати постижу са топикалном применом 

инсектицида, апликованих у интервалу од 7-14 дана. У обзир долазе кротоксифос 

(0,25%), малатион (0,5%), метоксихлор (0,5%), кумафос (0,06%) и кречни сумфор (2%). 

Без обзира на третман и с обзиром на преживљавање узрочника у околини домаћина, 

штала мора бити детаљно очишћена, а предмети дезинфиковани [17]. 
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Слике 14-15. Шугарац Chorioptesbovis и промене које изазива код коња 

(Извор: www.wagwalking.comи atlas.sund.ku.dk) 

 

2.3.4 Демодикоза 

 

 Демодекси су редовни становници коже код свих великих животиња. Ови 

паразити живе у фоликулама длаке и лојним жлездама, при чему се читав циклус 

развоја који траје између 20-35 дана одвија на домаћину. У животној средини под 

нормалним околностима, демодекси преживљавају свега неколико минута. С обзиром 

да су у питању нормални становници коже, обољење се код животиња генерално јавља 

као последица имунокомпромитације, као што је доказано код паса, или као последица 

генетске предиспозиције (селективна имунодефицијенција). Код великих животиња се 

слично јавља услед опадања имунитета, односно код присуства конкуретног обољења, 

стреса, слабе исхране итд, док се код коња повезује и са хроничним третманом са 

системским глукокортикоидима. Узрочници су Demodex caballi и D. equi, а обољење 

протиче у виду асимптоматске алопеције и љуштења коже, посебно у пределу лица, 

врата, рамена и предњих ногу. Дијагноза се поставља слично као и код осталих 

шугараца, а терапија се обично не спроводи с обзиром да је обољење асимптоматско и 

спонтано пролази [17]. Такође, обољење се у пракси ретко јавља слично као и Sarcoptes 

и Psoroptes шуге, што се повезује са осетљивошћу ових узрочника на макроцикличне 

лактоне (ивермектин и моксидектин), а који се често примењују у пракси у узгоју коња 

[31]. 
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2.4. УРТИКАРИЈА 

 

 Уртикарија (копривњача) представља кожну реакцију која се карактерише 

наглом и пролазном појавом издигнутих, добро ограничених еритематозних папула и 

плакова праћених сврабом. Лезије типично регресирају за један дан, али појава нових 

лезија може перзистирати дужи период [5,33]. Може се јавити код коња свих узраста, а 

не постоји ни расна ни полна предиспозиција [2]. 

 

2.4.1 Етиологија 

 

 Уртикарија није посебно повезана са једном етиологијом, већ представља 

полиетиолошко обољење. Уртикарија сама по себи није дерматолошко обољење, већ 

клиничка манифестација изазвана различитим етиопатолошким процесима. Често се 

повезује са имунолошким реакцијама на алергене у контакту са кожом, удахнутим, 

прогутаним или убризганим парентерално. Имунолошки узроци уртикарије код коња 

су бројни и укључују атопични дерматитис, хиперсензитивност на инсекте (нпр. 

Culicoides spp., муве), нежељене ефекте појединих састојака хране (витамински и 

минерални суплементи, сено, житарице), нежељене реакције на поједине лекове 

(антибиотике, фенилбутазон, флуниксин, антихелминтици), вакцине или бактерине, 

серотерапија или нежељене реакција трансфузије крви, васкулопатије, 

хиперсензитивност на знојење и уједи змија [16].  

Такође, уртикарија се може јавити као последица третмана глукокортикоидима 

или антихистаминицима, али се лезије обично повлаче након завршетка терапије [5]. У 

обзир долазе и различите уртикариогене супстанце попут морфина, атропина, 

декстрана, полимиксина Б, јагода или отрова кобре. Ређе, може се јавити као последица 

физичких реакција, што подразумева варијације у температури (хладан облог или топли 

туш), притисак на кожу, вежбе или изложености сунцу. Познато је да су поједини 

случајеви уриктарије били повезани и са стресом након доласком новог коња, 

присуства кућних љубимаца или непосредно пре трка. На крају, многа вирусна, 

гљивична или протозоална кожна обољења, као и екто и ендо паразитска обољења могу 

потенцијално довести до уртикарије код коња [16]. 

 



Милица Крунић Најзначајнија обољења коже коња Дипломски рад 

22 
 

2.4.2 Патогенеза и класификација 

 

 Класична имунолошка реакција преосетљивости која доводи до уртикаричних 

лезија јесте реакција преосетљивости типа 1 која укључује формирање имуноглобулина 

типа Е. То су молекули који се везују за мастоците коже и стимулишу ослобађање 

гранула мастоцита, посебно вазоактивних амина, у присуству алергена. Ослобађање 

цитокина из базофила такође може бити укључено, обично у року од неколико сати од 

дегранулације мастоцита. У патогенези код коња су описане и реакција 

преосетљивости типа 3, које укључују формирање и таложење имуних комплекса 

(антиген-антитело). У сваком случају, крајњи резултат ових реакција је ослобађање 

мноштва инфламаторних медијатора који повећавају пропустљивост крвних судова и 

тиме екстравазацију плазме. Овај инфламаторни талас даље иницира формирање 

едематозних папула или плакова и/или ангиоедема [16]. 

 Код људи, класификација уртикарије је базирана не њеном трајању, фреквенцији 

и узроцима. При томе се прави разлика између акутне и хроничне уртикарије, што није 

дефинисано код коња. Код људи, уртикарија се сматра хроничном када симптоми буду 

континуирано присутни најмање 6 недеља. Може се поделити на аутоимуну хроничну 

уртикарију (45%) и хроничну идиопатичну уртикарију (55%) након искључења физичке 

уртикарије и уртикаријског васкулитиса [5]. 

 

2.4.3 Клиничка слика 

 

 Уртикарија се обично појављује у року од неколико минута до неколико сати 

након излагања узрочном фактору. Лезије су подигнуте, округле, са равним врхом и 

пречника 1 до 20 центиметара. Могу се развити на било ком делу тела, али се углавном 

јављају на леђима, боковима, врату, капцима и ногама. У напреднијим случајевима 

лезије се могу запазити и на слузокожи уста, носа, очију, ректума и вагине [26]. 

Алопеције се не јављају са уртикаријом осим секундарно осим пруритуса [2]. У тежим 

случајевима, кожним лезијама претходе грозница, слаб апетит или тупост. Животиње 

су такође узбуђене или немирне. Ипак, у већини случајева уртикарије нестају онолико 

брзо колико и настају, али се могу убрзо вратити уколико се алерген не елиминише. 

Такође, могу бити врло штетне за коње иако су смртни случајеви ретки. Осетљиве 

јединке, посебно топлокрвне расе, могу да испоље дермографизам, феномен у коме 
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трљање или бичевање узрокује упале сличне копривњачи, али оне немају медицински 

значај [26]. 

 

 

Слика 16. Уртикарија код коња (Извор: Diesel, 2014 [4]) 

 

2.4.4 Дијагноза и терапија 

 

 Нажалост, не постоји специфична терапија за уртикарију. Уколико животиња 

показује тешке манифестације попут ангиоедема лица, чак иако се лезију повуку 

унитар 24 до 48 сати, препоручује се третман глукокортикоидима (преднизолон, 

дексаметазон), антихистаминицима или епинефрином [16]. Ови лекови се могу дати 

локално у случају фокалних лезија, или системски у случају више раширених лезија [2]. 

У хроничним случајевима, ако се може утврдити основни узрок, његова терапија и 

елиминација је заправо једини начин третмана уртикарије, због чега је важан темељан 

приступ дијагностици [16]. 

Од посебне важности јесте историја болести где се постављају питања везана за 

историју кожних болести и општим здравственим статусом (када се обољење јавило, 

евентуално други погођени коњи, пруритус, одговор на претходне третмане итд). 

Такође је важно упитати власника о управљању шталом, историји примењених лекова и 

вакцина, програму дехелминтизације и путовањима. Када су у питању физички узроци, 

једноставни тестови могу бити од помоћи. Тако се дерматографизам може изазвати у 

року од 15 минута контактима са тупим врхом оловке. Лезије се такође могу изазвати 
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применом леда или топлоте на кожу у трајању од 5 до 15 минута. Када су у питању 

заразне болести и паразитске инфестације, њихова идентификација истовремено са 

копривњачом је веома важна те је следећи корак третман ових обољења. Посебан 

изазов представља копривњача повезана са стресом или психогеним узроцима, где 

консултације са бихевиористима животиња могу бити од помоћи у дијагностици, али и 

евентуалним могућностима уклањања истих [16]. 
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2.5 ТУМОРИ КОЖЕ КОЊА 

 

 Најчешћи тумори код коња су управо они који захватају кожу и поткожје. Кожа 

је стално изложена спољашњој средини и бројним факторима који их могу 

проузроковати. Најчешће су у питању хемикалије, сунчево зрачење и вируси, али улогу 

у развоју тумора могу имати и генетски и хормонални чиниоци. Сви слојеви коже могу 

бити захваћени, а тумори се могу јавити у неколико облика те се обично јављају у 

облику мањих квржица, као мрље без длаке или безбојне мрље, брадавице или чиреви 

који не зарастају. У сваком случају, тумори могу бити бенигни ако су локализовани и 

не шире се у друга ткива, док се малигни тумори могу проширити на оближња ткива 

али и на удаљена места. Најчешћи малигни тумори коже код коња су меланоми, 

карциноми плочастих ћелија и саркоиди. Предилекциона места су корен репа и 

подручје главе, посебно у регији паротидне жлезде и у близини ока, мада се могу 

јавити и у подручју лопатице, прса и врата [6]. 

 

2.5.1 Меланоми 

 

 Иако се меланоми у хуманом медицини искључиво декларишу као малигни 

тумори, у ветеринарској медицини могу бити и бенигни и малигни [23]. Код коња се 

релативно често јављају, са пријављеном преваленцом од 4-15%, мада права 

преваленца може бити и већа с обзиром да се лако идентификују па се ретко подносе на 

хистолошки преглед. Сматра се да ће чак 80% старијих сивих и белих коња развити 

меланоме, до душе бенигне. Међутим, многи од њих могу дати метастазе те су 

потенцијално малигни [9,11]. Јављају се у виду променљиве (сива/браон/црна) 

инфилтративне неоплазме који се у узнапредовалом стадијуму јављају као 

мултицентрични малигнитет. Појављују се као мрље, као равне или подигнуте масе са 

обично тамном површином. Могу бити појединачни или вишеструки, посебно код раса 

које су под ризиком. Обично почињу да се развијају након 3-4 године старости, а 

перинеум и основа репа су најчешће места развоја, мада се могу развити било где. 

Временом се повећавају у величини и броју, при чему могу изазвати проблеме због 

своје величине попут отежане дефекације. Код коња који нису сиви или бели, могу се 

ретко развити меланоми на трупу и ногама јединки млађих од две године. Масе се 
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већином јављају као појединачне бенигне грудвице, али се могу јавити и урођени 

малигни меланоми који су инвазивни [11]. 

 

Слика 17. Меланом код коња у перианалној регији (Извор: 

www.horseandhound.co.uk) 

 

Не постоји широко прихваћен третман овог обољења. Хируршко отклањање је 

могуће, али није реална опција у многим узнапредовалим случајевима, посебно оних са 

значајном инвазијом у локална ткива попут паротидне жлезде. Такође, ексцизија није 

гарант превенције даљег напредовања обољења. У смањењу величине и броја тумора 

(50-90%) се ефикасним показао H-2 антихистаминик циметидин у оралној дози 2,5 

мг/кг сваких 8 сати у периоду 4-12 месеци. Међутим, у овом истраживању тумори нису 

били већи од 2 центиметра. Од других препарата, наводе се и торемифен (дериват 

трифенилетилена) орално примењен, имплант цисплатина, примена интерлеукина, а 

спомињу се и аутохтоне вакцине које садрже аутогене туморске ћелије и адјуванс, које 

се апликују субкутано изнад регионалних лимфних чворова [11].   

 

2.5.2 Карцином сквамозних ћелија 

 

 Овај тумор се често дијагностикује код коња и других еквида. Сматра се да је 

најчешћи малигни тумор коже код коња, са инциденцом од 7-37% свих тумора коже 

код ове врсте. Идентификација етиолошких агенаса и фактора укључених у 

карциногенезу овог тумора није једноставна с обзиром да лезије нису униформне као 
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код саркоида. Развија се од кутаних или мукозних кератиноцита и углавном јавља код 

старијих јединки. У почетним фазама, лезије се могу представити као беличасти 

плакови који могу напредовати у карцином ин ситу и на крају у инвазивну форму. Ове 

лезије се могу развити на било ком месту на кожи и слузокожи, али се обично развијају 

на непигментисаној кожи и мукокутаним спојевима попут очне регије и спољашњих 

гениталија [19]. Због тога кастрација, лоша генитална хигијена као и разни инфективни 

агенси представљају предиспонирајуће факторе [22]. Могу се јавити и на устима, носу 

и анусу [23]. У сваком случају, ови тумори могу озбиљно нарушити здравље и 

добробит оболелих животиња [19]. 

 Лечење се може састоји од широке хируршке ексцизије захваћеног ткива, 

међутим то није увек изводљиво у случају великих метастазирајућих лезија или 

недоступних тумора попут оних у синусној или парафарингеалној регији [19]. Због тога 

је за коње радиотерапија која користи површинску или интерстицијску брахитерапију 

третман избора. Остале опције укључују имлатне за хемотерапију и криохирургију. 

Може се и користити комбинација хируршког третмана и зрачења или хемотерапије, у 

случајевима где је то изводљиво. Стопа преживљавања зависи од малигнитета тумора и 

његове величине пре лечења [23]. 

 

2.5.3 Саркоиди 

 

 Саркоиди представљају најчешће дијагностиковане туморе код коња, при чему 

се сматра да је главни узрочник говеђи папиломавирус. Могу се пренети директним 

контактом путем заједничког прибора за дотеривање а преносици могу бити и муве 

[1,23]. Међутим, сам контакт са вирусом није довољан за развој тумора, па траума 

коже, имунолошки статус и генетска предиспозиција играју битну улогу [1]. Обично се 

јављају код коња млађих од четири године, где се држи више коња истовремено. Могу 

се наћи било где на телу, најчешће у близини гениталија, на дну трупа и на главу и 

обично нису појединачни. Често се виде на месту претходних повреда и ожиљака и 

могу личити на друге туморе попут бенигног фибропаплиома или прекомерног 

гранулационог ткива. Сматрају се туморима делимичног малигнитета с обзиром да се 

не шире на удаљене локације али су локално инвазивне. Јављају се у распону од малих 

лезија налик брадавицама до великих улцерозних, фиброзних израслина [23] (табела 2).  
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Табела 2. Типови клиничких варијетета саркоидних тумора код коња [23] 

Варијетет тумора Изглед 

Окултни  равни, сиви, перзистентни, без длаке, 

често помало кружни 

Верукозни добро дефинисана подручја са сивим 

брадавичастим излгледом која могу 

садржати мале, чврсте нодуле и могуће 

површинске улцерације 

Нодуларни  вишеструки, дискретни и чврсти чворови 

који могу да улцерирају и крваре 

Фибробластични  меснате масе са танким педикулом или 

широком, равном базом која обично мало 

крвави и стога има мокру, крваву 

површину 

Мешовити  мешавина од два или више изгледа 

Злоћудни  изузетно редак али брзо растући тумор 

који се екстензивно шири кроз кожу са 

инфилтрирајућим проширењем на 

основно ткиво  

 

Постоји широк спектар могућности лечења саркоида. Обично се користи 

хируршко уклањање традиционалним методама, криотерапија и ласерска ексцизија. 

Локална радиотерапија са имплантираним радиоактивним јонима је веома ефикасна за 

туморе за које операција није најбоља опција као што су они на очима или на удовима. 

Може се користити и комбинована терапија. Нетретирани тумори могу спонтано 

регресирати, док се више од 50% саркоида поново јавља након операције [23]. У 

појединим истраживањима је доказан ефикасан третман саркоида коња са топикалном 

применом ацикловира [18]. 

 

Слика 18. Нодуларни саркоид код коња (Извор: www.debenvalleyvet.co.uk) 
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3.0 ЗАКЉУЧАК 

 

 Из овог рада се могу извући следећи закључци: 

 Болести коже представљају релативно озбиљан проблем у узгоју коња, како у 

свету тако и код нас. Узрочници могу бити бактерије, гљивице, паразити а могу 

се јавити и неинфективна обољења попут уртикарије и тумора; 

 Стафилококе (пре свих коагулаза позитивне, S. aureus, S. hyicus sub. hyicusи S. 

intermedius) представљају честе узрочнике кожних обољења код коња. 

Инфекција је најчешће секундарног карактера, а промене су у виду виду 

инфективног фоликулитиса, фурункулозе, целулитиса, субкутаних апсцеса, 

пиодерме репа, импетига и др. Дијагноза се најчешће поставља на основу 

културе бактерија, а у терапији се могу користити бензоил пероксид, 

хлоркесидин и мупироцин у виду шампона, гелова, спрејова и масти, док се 

озбиљне инфекције третирају топикалном и ситемском антибиотском терапијом; 

 Дерматофилоза представља ексудативни дерматитис који се карактерише 

стварањем красти чији је узрочник Dermatophilus congolensis. Код коња постоје 

две клиничке форме овог обољења, зимски (тежи ) и летњи (лакши), а дијагноза 

и терапија су слични као и код стафилокока; 

 Дерматофитозе представљају обољења суперфицијалног дела коже 

проузрокована са кератинофиличним гљивама, пре свих Trichophyton spp. 

(посебно T. equinum) и Microsporum spp. Промене се углавном јављају у виду 

прстенастих лезија без длаке (алопеције) окружених еритемом и љуштењем 

коже. Култура гљивица се сматра најпоузданијим дијагностичким тестом за 

дерматофите, а терапија може бити локална (2% кречни сумпор, 0,5% 

енилконазол, натамицин) или системска (гризеофулвин); 

 Најчешћи узрочник шуге код коња је шугарац из рода Chorioptes, али могу 

битии из родова Sarcoptes (најозбиљнији облик), Psoroptes i Demodex. Главни 

симптом ових обољења јесте велики свраб услед чега се животиње чешу, трљају 

и гризу што доводи до настанка секундарних лезија попут алопеције, красти, 

екскоријације итд. Дијагноза се најчешће поставља стругањем коже, прегледом 

материјала и идентификовањем узрочника, а у терапији се могу користити 

различити препарати попут кречног сумпора (2%), метоксихлора (0,5%), 

кумафоса (0,06%) итд; 
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 Уртикарија (копривњача) представља кожну реакцију која се карактерише 

наглом и пролазном појавом издигнутих, добро ограничених еритематозних 

папула и плакова праћених сврабом при чему лезије обично регресирају за један 

дан, осим у случају перзистенције узрока. Сама по себи није дерматолошко 

обољење, већ клиничка манифестација проузрокована бројним могућим 

етиопатолошким процесима (имунолошки (нпр. хиперсензитивност), нежељени 

ефекти састојака хране или лекова итд). Не постоји специфична терапија, а код 

хроничних случајева је потребно темељно испитивање, откривање и отклањање 

узрока; 

 Најчешћи тумори код коња су они који захтавају кожу и поткожје. Узроци 

настанка могу бити различити попут хемикалија, сунчевог зрачења, појединих 

вируса, а улогу могу имати и генетски и хормонални чиниоци. Најчешћи тумори 

коже код коња су меланоми, карциноми сквамозних ћелија и саркоиди. 

Предилекциона места су корен репа и подручје главе, а могу се јавити и на 

другим подручјима. Третман подразумева хируршко отклањање које није увек 

могуће, а од других опција наводе се и хемотерапија, радиотерапија, 

криотерапија, ласерска ексцизија итд.  

 Превентива је најважнија код већине кожних обољења и подразумева примену 

адекватних зоохигијенских и санитарних мера, односно одржавање хигијене 

како коже самих коња тако и окружења у којима животиње живе, као и 

обезбеђивање адекватних микроклиматских услова и отклањање инзулта који 

могу довести до појаве обољења.  

 Обољења коже коња представљају озбиљан проблем са здравственог аспекта, 

при чему имају јако различиту етиологију, последично и терапију, а 

дијагностика је често дуготрајна. Поред здравственог, ова обољења 

представљају и естетски проблем, посебно код коња који имају високу новчану 

вредност. Због свега наведеног, ова обољења су веома значајна за модерно 

коњарство и ветеринарску медицину.  
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