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КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 
 

Дирофилариоза, или болест срчаног црва, је оболење изазвано нематодом 

Dirofilaria immitis, која паразитира у десном срцу и пулмоналним артеријама 

правих домаћина. Прави домаћини су пси, лисице, вукови, којоти, мачке и др. 

Прелазни домаћини су комарци из родова Aedes, Culex, Anopheles. Микрофиларије 

бораве у крви месоједа. Рикеција Wolbachia pipientis је ендоцелуларни симбионт 

свих врста филарија и неопходна је за дугорочно преживљавање, ембриогенезу и 

преображај развојних облика D. immitis. Преноси се вертикално и може се наћи у 

свим развојним стадијумима D. immitis. Инфекција срчаним црвима код паса 

изазива оштећење ендотела крвних судова плућа, вилозну пролиферацију интиме 

артерија, активирање и привлачење леукоцита и тромбоцита због живих црва, као 

и тромбозе и грануломатозне упале услед мртвих и/или умирућих паразита. 

Плућне артерије могу постати задебљане. Срчани рад се може смањити. Плућна 

хипертензија може довести до компензаторног повећања десног срца и 

инсуфицијенције десног срца. Клинички знакови укључују кашаљ, диспноју, 

губитак телесне тежине, асцитес, дистензију југуларне вене, нетолеранцију на 

физичку активност и аритмије. Сви пси, укључујући оне који се превентивно 

контролишу, требало би да се тестирају најмање једном годишње коришћењем 

антигених и микрофиларијалних тестова. У неким областима, може се радити 

тестирање паса два пута годишње, посебно код оних који су високо изложени 

комарцима. Антигени тестови откривају гликопротеин који се налази претежно у 

репродуктивном тракту женских црва. Обично се откривају само зреле инфекције 

(старије од 6 месеци). Мање од две одрасле женке и инфекције само са мушким 

црвима се неће открити. Доступни су бројни комерцијални дијагностички тестови 

за детекцију антигена. На тржишту се најчешће налазе у облику амбулаторних 

SNAP тестова или имунохроматографских тестова, који су једноставни за 
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употребу.  Инфекција срчаних црва потврђује се или искључује у оквиру 

детекције антигена, детекције микрофиларија, радиографије, ехокардиографије 

и/или електрокардиографије. Ови тестови се такође могу користити за 

идентификовање одговарајућих терапија, праћење тока инфекције или болести и 

утврђивање успеха било ког лечења. Модификованим Кнотовим  тестом се 

потврђује присуство микрофиларија у крви пацијента. У случају да је потврђено 

присуство микрофиларија D. immitis, специфичност и сензитивност су 100 %. 

Међутим, микрофиларијемија не постоји код свих заражених паса. То значи да се 

ова метода не може сама користити у дијагностици дирофилариозе. Извођење 

модификованог Кнотовог теста захтева познавање морфолошких одлика 

различитих врста микрофиларија. Веома је важно јасно детерминисати 

микрофиларије D. immitis, у односу на могући налаз микрофиларија других 

филариоза (Dirofilaria repens, Acanthocheilonema (раније Dipetalonema) reconditum 

и Acanthocheilonema dracunculoides) због примене одговарајуће терапије. У 

терапији дирофилариозе циљ је елиминација свих животних стадијума црва – 

микрофиларије, ларвени стадијуми, јувенилни облици и адулти – уз минималне 

компликације. Препоручени протокол за терапију подразумева употребу 

доксициклина, макроцикличних лактона, и меларсомин дихидрохлорида. У 

Србији меларсомин није регистрован па се користи алтернативна терапија – 

комбинација доксициклина и ивермектина. У току трајања терапије, битно је 

периодично праћење антигенемије и микрофиларијемије, како би терапија могла 

да се прилагоди потребама пацијента.  

 Кључне речи: дирофилариоза, пас,  микрофиларије, Кнотов тест, 

брзи антигенски тест 
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Specifics of Кnott’s test and rapid antigen test in diagnosis of 
canine heartworm disease 

 
SUMMARY 

 
 

Dirofilariosis, or heartworm disease, is a disease caused by a nematode 

Dirofilaria immitis, which parasitize in the right heart and pulmonary arteries of its 

definitive host. Definitive hosts are dogs, foxes, wolves, coyotes, cats, etc. The 

intermediate hosts are mosquitos from the genus Aedes, Culex, Anopheles. Microfilariae 

live in the blood of the carnivore. Rickettsia Wolbachia pipientis is an endosymbiont of 

all the filarial species and it is necessary for the long-term survival, embryogenesis, and 

metamorphosis of the developmental stages of D. immitis. It is transmitted vertically 

and it can be found in all the developmental stages of D. immitis. Dirofilariosis in dogs 

causes endartheritis of pulmonary arteries, villous proliferation of the arterial 

endothelium, leukocyte and thrombocyte activation and diapedesis because of the live 

heartworms, and thrombosis and granulomatosis because of dead and/or dying worms. 

Pulmonary arteries can become thicker. Heart activity can be lessened. Pulmonary 

hypertension can lead to compensatory enlargement of the right side of heart and right 

sided heart failure. Clinical signs include cough, dyspnea, weight loss, ascites, jugulary 

vein distention, intolerance to exercise, arrhythmias. All dogs, including those who are 

being tested just for screening purposes, should be tested at least once a year, using 

antigen and microfilarial tests. In some areas, testing can be done twice a year, 

especially in those areas where the mosquito populations are big. Antigen tests detect 

glycoprotein which is usually found in the reproductive organs of the female worms. 

Only older infections (older than six months) are usually detectable. There are a number 

of commercial diagnostic tests for the detection of antigen. They are usually in a form of 

in-clinic SNAP tests or immunochromatographic test, which are simple to use. 

Heartworm disease can be diagnosed by antigen and/or microfilariae detection, 

radiography, echocardiography, electrocardiography. These tests can also be used to 

choose a fitting therapy, follow the development of the infection or the disease, and 

determining the success of the chosen treatment. Modified Knott’s test detects the 

presence of microfilariae in the blood of the patient. If the presence of D. immitis 
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microfilariae is determined, specificity and sensitivity are 100%. However, 

microfilariaemia is not present with all infected dogs. That means that this method 

cannot be used for the diagnosis of heartworm disease on its own. Doing the modified 

Knott’s test means knowing the morphological characteristics of the different 

microfilarial species. It is very important to differentiate D. immitis microfilariae from 

other similar microfilarial species (Dirofilaria repens, Acanthocheilonema 

(Dipetalonema) reconditum, Acanthocheilonema dracunculoides) in order to apply the 

appropriate therapy. The goal of therapy is to eliminate all of the developmental stages 

of heartworm – microfilariae, larvae, juveniles and adults – with minimal 

complications. The recommended protocol for therapy consists of doxycycline, 

macrocyclic lactones, and melarsomine dihydrochloride. Melarsomine is not registered 

in Serbia, so an alternative therapy is used there – a combination of doxycycline and 

ivermectin. Throughout the course of therapy, it is important to periodically check for 

the presence of antigens and microfilariae in the blood, in order to adjust the therapy to 

the patient’s needs.  

Key words: dirofilariosis, dog, microfilariaemia, Knott’s test, rapid antigen test 
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1.0. УВОД 
 

 

 

 Пси, као једна од најчешћих врста животиња коју људи држе као кућног 

љубимца, у данашње време заузимају све важније место у животима својих 

власника. Људи се труде да им обезбеде што квалитетнији живот, а велики део 

тога је здравствена заштита паса. Из тог разлога, ветеринарима је битно да се увек 

труде да буду у току са најновијим сазнањима о разним болестима, као и њиховом 

терапијом и начином дијагностике.  

 С обзиром на то да се појављује у скоро свим деловима света, као и то што 

са собом доноси клиничке симптоме који могу довести и до смрти, 

дирофилариоза је болест о којој је неопходно знати што више, како би 

правовремено могло да се помогне пацијенту, а и да би болест могла да се 

превенира.  

 Дирофилариоза је обољење које узрокује нематода Dirofilaria immitis. 

Женке комараца ингестирају микрофиларије (300-322 µm x 6,8-7,0 µm) приликом 

сисања крви заражених домаћина. Након отприлике две недеље, инфективне 

ларве трећег стадијума (L3) су присутне у деловима уста комараца. Развој код 

комараца напредује у односу на температуру околине; ако се температура околине 

повећа, развој ће се наставити. Када таква женка комарца дође у контакt са псима 

убацује L3, које се закаче на кожу током храњења комарца и мигрирају кроз угриз 

у домаћина. Ларве мигрирају кроз ткива неколико недеља и развијају се до 

сексуално незрелих адулта за отприлике 2 месеца (50 до 70 дана) након 

инфекције. Јувенилни црви (дужине 2-3 cm) улазе у васкуларни систем и преносе 

се у срце и плућне артерије, већ 70 дана након инфекције. Коначно полно 

сазревање и парење дешава се у крвним судовима плућа. Потпуно зреле одрасле 

женке са 6,5 месеци након инфекције достижу дужину од 25-30 cm, док су 

мужјаци дугачки 15-18 cm. Домаћини обично постигну микрофиларемију 6 до 7 
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месеци након инфекције. Срчани црви живе у домаћину око 5 до 7 година. 

Инфекција срчаним црвима може изазвати гломерулонефритис и протеинурију 

због одлагања антиген-антитело комплекса. Кавални синдром  се јавља у малом 

броју случајева, који се обично повезује са великим бројем одраслих срчаних црва 

у плућним артеријама. Црви се могу наћи у десној преткомори, што изазива 

сметње у функцији трикуспидалних срчаних залистака. То доводи до перакутне 

хемолитичке анемије опасне по живот и инсуфицијенције десног срца. 

Сви пси, укључујући оне који се превентивно контролишу, требало би да 

се тестирају најмање једном годишње коришћењем антигених и 

микрофиларијалних тестова. У неким областима може се радити тестирање паса 

два пута годишње, посебно код оних који су високо изложени комарцима. 

Антигени тестови откривају гликопротеин који се налази претежно у 

репродуктивном тракту женских црва. Обично се откривају само зреле инфекције 

(старије од 6 месеци). Мање од две одрасле женке и инфекције само са мушким 

глистама се неће открити. Доступни су бројни комерцијални дијагностички 

тестови за детекцију антигена. На тржишту се најчешће налазе у облику 

амбулаторних SNAP тестова (заснованих на ELISA-и) или имунохроматографских 

тестова, који су једноставни за употребу. Инфекција срчаних црва потврђује се 

или искључује у оквиру детекције антигена, детекције микрофиларија, 

радиографије, ехокардиографије и/или електрокардиографије. Ови тестови се 

такође могу користити за идентификовање одговарајућих терапија, праћење тока 

инфекције или болести и утврђивање успеха било ког лечења. 

Због високе специфичности (98-100%) и сензитивности (преко 95%) 

доступних тестова на псима који имају најмање неколико женских срчаних црва, 

боље је прихватити него одбацити позитиван резултат теста. Негативан тест, код 

животиње која показује клиничке знакове болести треба поновити. Поновљени 

тестови могу се урадити тестом који се разликује од оригиналног теста. 

Микрофиларије нису присутне код свих паса заражених срчаним црвом. Пси могу 

бити микрофиларија негативни („окултни“) из неколико разлога: једнополне 

инфекције одраслих; елиминација микрофиларија давањем месечних превентива; 

имуни одговори домаћина; појава циркулирајућег антигена пре стварања 

микрофиларија (у ретким случајевима). 

.
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2.0. ЦИЉ И ХИПОТЕЗА РАДА 
 

 

 

 Због своје распрострањености и могућности настанка тешких последица по 

здравље паса, потребно је подробније истражити владајуће ставове и схватања у   

литератури везане за дирофилариозу паса, што ће и бити урађено у овом 

дипломском раду.  

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај дирофилариозе 

паса и правилне дијагностике која је веома важна ради адекватне контроле и 

терапије овог оболења. 

 Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај дирофилариозе 

паса као веома честе паразитске инфекције, са посебним освртом на употребу 

различитик дијагностичких тестова, пре свега модификованог Кнотовог теста и 

брзих антигенских тестова, те њихове адекватне интерпретације. Резултати који 

се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике када и у каквим околностима се 

може употребити одређени дијагностички тест и како тумачити резултате у сврху 

адекватне контроле и терапије болести. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

3.1. ЕТИОЛОГИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИКЛУС 
 

3.1.1 Морфологија 
 

 Dirofilaria immitis (синоним Nochtiella immitis) је нематода која припада 

породици Onchocercidae. 

Ове нематоде имају танко, бело-сиво тело. Одрасле женке су дуже од 

мужјака, и дужина њиховог тела износи у просеку 25 до 30 центиметара. Одрасли 

мужјаци су дупло краћи од женки [1], па им је тело дугачко у просеку 12 до 20 

центиметара [2]. Углавном се дирофиларије у организму домаћина налазе 

запетљане заједно у једну масу [1]. 

 Мужјак има реп у облику спирале, који је карактеристичан за филароиде. 

[1] На репу мужјака се налазе два реда по пет преаналних папила и два реда по 

шест постаналних папила [3]. Лева спикула је дугачка и зашиљена; десна спикула 

је мања и завршава се тупо. Женке имају вулву која се налази тик иза краја 

езофагуса [1]. 

 Микрофиларије које се налазе у крви немају омотач. Дугачке су 307-332 

µm, а широке 6,8 µm. Микрофиларије имају зашиљен предњи крај и туп задњи 

крај [1]. 

3.1.2 Развојни циклус 
 

 Пси и неки дивљи каниди су најчешћи стални домаћини D. immitis, и као 

такви су главни резервоар инфекције. Међутим, чак и неки мање пријемчиви 
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домаћини, као што су мачке и феретке, понекад могу да имају благу, пролазну 

микрофилариемију, и такође могу бити резервоари инфекције за комарце током 

тих кратких периода.  Доказано је да се у комарцима који су се хранили крвљу 

мачака која садржи микрофиларије могу развити инфективне ларве трећег 

стадијума (L3) које су се касније развиле у потпуно репродуктивно способне 

одрасле јединке срчаног црва код пса [4]. 

 Развојни циклус срчаног црва је релативно дуг (7-9 месеци), у односу на 

већину паразитских нематода. Развојни циклус почиње тако што комарац из 

родова Aedes, Culex, Anopheles [5], који је прелазни домаћин, попије крв животиње 

која има микрофилариемију и тако се зарази. Микрофиларије остају у 

дигестивном тракту комарца око 24 часа, а након тога мигрирају у велике ћелије 

Малпигијевих цевчица. Ларве онда постају краће и дебље, и развијају им се 

езофагус, црево и ректум. После неколико дана, ларве излазе из ћелија 

Малпигијевих цевчица и улазе у лумен цевчица, где настају ларве трећег степена 

(L3) [4]. Временски интервал који је потребан за развој микрофиларије до L3 

стадијума зависи од спољашње температуре – на температури од 18 степени 

Целзијуса је потребно 30 дана, а на температури од 20-24°C је потребно само 8 

дана [3]. Неколико дана након настанка, ларве трећег степена пробијају дисталне 

крајеве Малпигијевих цевчица и мигрирају кроз хемоцел (телесна шупљина), до 

главе и усних органа комарца, где постају инфективне [4]. 

 Инфективне ларве трећег степена се преносе на коначног домаћина – пса,  

када заражени комарац убоде животињу и почне да се храни њеном крвљу. Током 

храњења, крај labellum-а (део усних органа комарца) пуца, и ларве трећег степена 

остају на кожи коначног домаћина у капљици крви (хемолимфе) комарца. Када 

комарац заврши са храњењем, ларве са коже улазе у тело животиње кроз убодну 

рану коју је проузроковао комарац својим назубљеним деловима усних органа. 

Три дана након инфекције пса, већина ларви се може пронаћи у субкутаном ткиву 

у близини убода комарца. До 21. дана од инфекције, већина ларви је мигрирала до 

абдомена пса, а до 41. дана већ се могу пронаћи и у тораксу. Јувенилни срчани 

црви стижу до срца најраније за 70 дана од инфекције, а најкасније за 120 дана 

(Слика 1). L3 и L4 ларве путују између мишићних влакана током миграције, а 

јувенилни срчани црви (незрели одрасли) пролазе кроз мишић и на крају и 

југуларну вену, или друге вене, упућујући се тако према срцу. Прелазак из трећег 

у четврти стадијум ларви почиње између 3. и 12. дана након инфекције. Прелазак 
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из четвртог стадијума у јувенилне црве се одвија између 50. и 70. дана. Први 

срчани црви који доспеју у срце између 70. и 85. дана су дугачки 2-4 cm. Након 

стизања у срце, женске јединке срчаног црва расту вишеструко. Срчани црви 

постају репродуктивно способни око 120 дана након инфекције пса. Женке тада 

бивају оплођене и садрже потпуно развијене микрофиларије [2]. Пси развијају 

микрофилариемију најраније 6 месеци након инфекције, али у пракси је то чешће 

7-9 месеци након инфекције [4]. Након што црви почну да производе 

микрофиларије, могу то да наставе више од 5 година. Микрофиларије циркулишу 

у крвотоку пса, и могу да живе и до 2 и по године [2]. 

 

 

 
Слика 1: Развојни циклус D. Immitis [5]. 
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Када јувенилни црви дођу у срце и плућа, притисак венске крви их потисне 

у мале пулмоналне артерије. Како срчани црви расту и увећавају се, прогресивно 

мигрирају супротно крвотоку, у све веће и веће артерије, све док не сазреју у 

потпуности. Коначна локација зрелих, одраслих срчаних црва зависи од величине 

пса и броја црва. Пас средње величине (нпр. бигл), са малим бројем црва (нпр. 10), 

углавном има црве који се налазе претежно у лобарним артеријама и главној 

пулмоналној артерији. Како се повећава број црва, они се могу наћи и у десној 

комори. Пси који имају више од 40 одраслих црва, чешће имају кавални синдром 

– када већина црва мигрира у десну комору и преткомору, и каудалну шупљу 

вену, и тако ометају функционисање залистака и проток крви [4]. 

 

3.2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
 

 Дирофилариоза је широко распрострањена болест која се јавља на свим 

континентима, осим на Антарктику. Преваленција се разликује од државе до 

државе, па чак и од региона до региона, у зависности од тога колико су густе и 

велике популације комараца на том месту [5], али мета-анализа објављених 

студија широм света показује да је преваленција ове болести у популацији паса 

10,91% [6]. 

 Дирофилариоза је посебно честа у тропским крајевима света (Африка, 

Азија, Аустралија, Централна и Јужна Америка, Пацифичка острва), где је 

преваленција чак и до 60%. Међутим, ова болест се јавља и у Канади, Јапану, 

Сједињеним Америчким Државама (најчешће на југу – Флорида, Луизијана). У 

јужној Европи, поготово на Медитерану (Шпанија, Италија, Грчка, југ 

Француске) се јавља често (Слика 2).  Ензоотски се јавља на Корзици, Сардинији 

и у неким источноевропским земљама, као што је Румунија [5]. У Европи се, у 

протекле две деценије, дирофилариоза шири и на не-ензоотске делове (северна 

Европа), због утицаја глобалног загревања које повољно утиче на ширење 

популација комараца, као и због све чешћих путовања и увоза кућних љубимаца 

[7]. 
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Слика 2: Распрострањеност дирофилариозе у Европи [5]. 

 

 Први случај дирофилариозе код пса у Србији је забележен после обдукције 

пса 1989. године. Међутим, тек почетком 21. века је започело веће интересовање 

за истраживање ове болести [7]. 

 Због својих географско-климатских карактеристика, Војводина и подручје 

на граници Војводине и уже Србије су дистрикти за многе врсте комараца, па због 

тога представљају ендемску регију за дирофилариозу [8]. Приликом испитивања 
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заступљености узрочника дирофилариозе код паса на територији града Београда 

које је рађено 2015. године, утврђена је преваленција инфекције са D. immitis  од 

чак 42%, а велики проценат заражених паса су били коришћени за лов [9]. У 

сличној студији која се бавила заступљеношћу дирофилариозе код паса на 

територији града Новог Сада у периоду од 2010. до 2016. године, преваленција 

инфекције са D. immitis  је била 13,16% [10]. С обзиром на то да су лисице, поред 

паса, један од главних резервоара дирофилариозе, 2013. године је урађено 

испитивање присуство D. immitis код лисица у Србији. Резултати овог испитивања 

су показали да је преваленција овог паразита код лисица у Јужнобанатском округу 

13,33%, а међу лисицама из четири округа централне Србије (Рашки, Расински, 

Моравички и Златиборски округ) није пронађена ниједна која је заражена [11]. 

 

3.3. ПАТОАНАТОМСКИ И КЛИНИЧКИ НАЛАЗ 
 

3.3.1. Патоанатомски налаз 
 

 Током препатентног периода који траје 6-7 месеци, не постоје знаци 

инфекције, и срчани црви који се развијају у псу не праве животињи никакве 

проблеме. Клинички знаци настају када се појављује и микрофилариемија [2]. 

Одрасли срчани црви се углавном налазе у пулмоналним артеријама. Код 

тешких инфестација овим паразитом, срчани црви се могу наћи и у десној страни 

срца. На обдукцији се црви чешће нађу у десном срцу, него што је то случај током 

живота пса, а разлог томе је вероватно смањење притиска у крвотоку након што 

крв престане да одлази у пулмоналне артерије. Када су мртви, срчани црви бивају 

однесени крвотоком дубље у плућа, где доводе до емболије огранака 

пулмоналних артерија и доводе до инфаркта [2]. 

Главни разлози настајања здравствених проблема код пса су физичка 

опструкција крвних судова, срчаних комора и залистака, одраслим црвима. 

Међутим, долази и до развоја прогресивног пулмоналног ендоартеритиса и 

опструктивне фиброзе које доводе до пулмоналне хипертензије и конгестивне 

инсуфицијенције десног срца. На ендотелу пулмоналних артерија се одвија 
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значајна вилозна пролиферација, па се на хистолошком прегледу може видети 

површина крвног суда која је потпуно покривена вилима [2]. (Слика 3). 

 

 
Слика 3: Хистолошки пресек пулмоналне артерије пса зараженог са D. immitis на 

коме се виде пролиферације ендотела у облику вила [2]. 

 

Поновљене емболије мањих артеријских грана узроковане мртвим срчаним 

црвима, које доводе до инфаркта и инфламаторног одговора, временом доводе до 

трајног оштећења крвног суда. Међутим, могуће су опструкције и капилара 

узроковане микрофиларијама [2]. 

 Пси који не показују симптоме, просечно имају 25 црва. Број око 50 црва је 

повезан са средње тешком до тешком клиничком сликом дирофилариозе. Пси који 

показују знаке акутне инсуфицијенције јетре, најчешће имају око 100 црва који се 

налазе у шупљим венама и десној преткомори. Декомпензација инсуфицијенције 

десног срца доводи до хроничне венске конгестије, хепатичне цирозе и асцитеса 

[2]. Као редак и случајан налаз, могуће је и пронаћи одраслог срчаног црва у оку 

пса. Први такав случај у Европи је пријављен 2008. године, када је у предњој 

очној комори пса пронађен одрасли мужјак срчаног црва 12]. 
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3.3.2. Симбиоза D. immitis и Wolbachia pipientis 
 

 D. immitis је једна од неколико врста паразитских нематода која живи у 

облигатном симбиотском односу са бактеријом Wolbachia pipientis [13]. W. 

pipientis је интрацелуларна, Грам негативна бактерија из реда Rickettsiales [14]. 

Велике колоније W. pipientis живе у субдермису и мужјака и женки срчаног црва, 

а код женки се налазе и у репродуктивним органима [13]. 

У протеклих неколико деценија, научници су доказали облигатну природу 

симбиозе између ове две врсте, тако што су третирали D. immitis антибиотицима, 

и схватили да се код тих јединки врло брзо смањила ембриогенеза, развијање 

ларвених стадијума, као и раст одраслих јединки. Данас је општеприхваћена 

чињеница да је пристуство W. pipientis у одраслим срчаним црвима од виталног 

значаја за њихово преживљавање и репродукцију [13]. 

Пси долазе у контакт са W. pipientis када долази до смрти одраслог срчаног 

црва или ларве, када W. pipientis излази из утеруса срчаног црва заједно са 

микрофиларијама, и вероватно и преко екскреторног система и мужјака и женки 

срчаног црва. С обзиром на то да срчани црв живи у кардиоваскуларном систему, 

W. pipientis и њени продукти, као што је површински протеин (WSP), одлазе 

директно у крвоток и лако се шире по целом организму. Плућа, јетра, слезина и 

бубрези су предилекциона места за локализацију антигена W. pipientis. Бактерија 

и њени продукти утичу на васкулатуру плућа, елементе ретикулоендотелног 

система у јетри и слезини, и напослетку се филтрирају преко бубрега [15]. 

Гломерулонефритис узрокован имуним комплексима је честа компликација код 

дирофилариозе, а локализација WSP-а у гломерулима указује на вероватну улогу 

W. pipientis у његовом настанку [4]. 

 

3.3.3. Клинички налаз 
 

Болест срчаног црва је тешка и потенцијално фатална болест. Упркос 

називу „срчани“ црв који наговештава да примарно долази до обољења срца, 

паразити су локализовани углавном у пулмоналним артеријама, а почетна 

оштећења настају у плућима. Дирофилариоза треба да се сматра плућним 
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обољењем које захвата десну преткомору и комору срца тек у последњим 

стадијумима болести и то када постоји велики број одраслих црва [4]. 

Дирофилариоза је хронична болест, и већина заражених паса не показује 

симптоме месецима или годинама након инфекције. Време настанка првих 

симптома зависи од: броја одраслих црва, имуног одговора организма пса, и 

активности животиње. Оштећење артерија је веће код паса који се баве јачом 

физичком активношћу [4]. 

Знаци обољења се развијају постепено, а углавном почињу са појавом 

хроничног кашља који може бити праћен средње тешком до тешком диспнојом, 

слабошћу и понекад синкопом након физичке активности или узбуђења. У том 

стадијуму болести, при аускултацији плућа се могу чути крепитације у каудалним 

плућним режњевима, а при аускултацији срца се често чује цепање другог срчаног 

тона [4]. 

Касније са развијањем хроничне инсуфицијенције десног срца, могу се 

приметити оток абдомена услед асцитеса, као и оток ногу због едема, анорексија, 

губитак тежине, дехидрација. У овом стадијуму болести се често при 

аускултацији срца са десне стране могу чути шумови који су настали због 

инсуфицијенције трикуспидалних залистака, и срчане аритмије које су настале 

због фибрилације преткомора. Нагла смрт се ретко дешава, и пси углавном 

угињавају због немогућности дисања и кахексије [4]. 

Повремено се могу јавити и акутне епизоде у току хроничног тока болести. 

Након тешким, спонтаних тромбоемболија насталих природном смрћу великог 

броја одраслих црва, пси могу испољити акутну, потенцијално смртоносну 

диспноју, и хемоптизис [4]. 

Код паса малих раса се често дешава премештање одраслих црва из 

пулмоналних артерија у десну преткомору и комору због пулмоналне 

хипертензије, и нагло смањење у изласку крви из десног срца. У том случају, код 

тих паса долази до тзв. „кавалног синдрома“. Кавални синдром се карактерише 

акутним хемодинамским променама, и то је акутно клинички синдром. 

Патогномонични симптоми кавалног синдрома су диспноја, трикуспидални 

срчани шум, акутна интраваскуларна хемолиза и хемоглобинурија. Хемолиза код 

ових паса настаје као резултат механичког сударања еритроцита и срчаних црва. 

Без неодложне хируршке интервенције како би се уклонили одрасли срчани црви, 

најчешће долази до смртног исхода [4]. 
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У ређим ситуацијама се могу јавити и други симптоми који су у вези са 

микрофиларијама које доводе до тромбоемболија и са тим повезаним локалним 

имуним и инфламаторним одговором. На кожи могу настати пруритус, губитак 

длаке, некроза коже репа или ушију. Од нервних симптома су најчешћи парезе, 

моторна инкоординација, повремено конвулзивни напади и кратки губици свести 

[5]. 

 

 

3.4. ДИЈАГНОСТИКА 
 

 Као веома озбиљна и тешка болест, дирофилариоза захтева правовремену и 

тачну дијагнозу. Дијагноза дирофилариозе се може постићи на више начина, и 

сваки од ових начина има своје предности и мане. Технике детектовања 

циркулишућих микрофиларија D. immitis су: микроскопски преглед нативног 

узорка крви, модификовани Кнотов тест, и филтрациони тест. Одрасли срчани 

црви се могу дијагностиковати имунолошким тестовима који из крви, серума или 

плазме детектују антиген који потиче из репродуктивног тракта одраслих женки 

срчаног црва [7]. Дирофилариоза се такође може дијагностиковати и PCR 

методом, као и идентификацијом самих срчаних црва приликом обдукције пса.  

 Веома је важно укључити детекцију и микрофиларија и одраслих срчаних 

црва у дијагностику дирофилариозе, јер је могуће наћи само микрофиларије, само 

одрасле црве, или и микрофиларије и одрасле црве. У случају постојања малог 

броја одраслих црва, ниво антигена може бити испод границе детекције, али ако 

притом детектујемо микрофиларије, са сигурношћу можемо да знамо да постоје 

макар једна женка и један мужјак који су произвели микрофиларије. Притом је 

важно морфолошки тачно одредити да се ради о микрофиларијама D. immitis. С 

друге стране, прикривена (окултна) инфекција са D. immitis постоји када је 

антигенски тест позитиван, а Кнотов тест је негативан. Пси са одраслим срчаним 

црвима могу да немају микрофиларије у крвотоку ако су у пулмоналним 

артеријама присутни незрели адулти црва, ако су срчани црви стерилни, ако међу 

адултима постоји само један пол (мушки или женски), или ако је имуни систем 

домаћина (пса) успео да уништи микрофиларије [7]. 
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 Антиген се у крви пса појављује око 5 месеци након инокулације ларве 

трећег стадијума у тело пса. Приликом нормалног тока болести, микрофиларије 

D. immitis ће се појавити у циркулацији око 6 и по месеци након уједа 

инфицираног комарца. Стога је немогуће пронаћи микрофиларије у крви током 

препатентног периода болести [2]. Заражени пси ретко кадa имају мање од годину 

дана, а већином су старији од 2 године [1]. 

 Тестирање на дирофилариозу код пса млађег од 6 месеци ретко када 

доноси икакву корист, чак и ако тај пас потиче из места где постоји велика 

инциденција дирофилариозе. Због тога псима који су млађи од 6 месеци треба 

само почети давати превентивну месечну терапију, а ако постоји бојазан да се тај 

пас могао заразити пре почетка превентивне терапије, може се тестирати на 

дирофилариозу по истеку 6 месеци од почетка давања превентивне терапије, 

уместо да се чека да пас напуни годину дана [2]. 

 Одрасли пси који нису добијали превентивну месечну терапију, треба прво 

да се подвргну тестирању, како би се утврдило да немају дирофилариозу. Због 

постојања могућности да пас има негативан антигенски тест, а да у крви постоји 

велики број микрофиларија, препоручује се прегледати и крв на микрофиларије. 

Ако постоји велики број микрофиларија у крви, а примени се превентивна 

терапија, понекад може да се деси бурна реакција организма пса због смрти 

великог броја микрофиларија у исто време [2]. 

 Ако пас добија превентивну месечну терапију током целе године, 

препорука је да се тестира једном годишње, у било које доба године. Важно је 

подсетити се да су макролитички лактони антихелминтици, и да увек постоји 

могућност настанка резистенције. Само редовним прегледима паса се могу 

утврдити постојање резистентних форми и спречити њихово даље ширење [2]. 

 Пас који прима превентивну месечну терапију само током дела године када 

су комарци активни, мора да се тестира сваке године пре почетка давања 

профилактичке терапије. Нажалост, као што је случај и са свим другим тестовима, 

постоји већа шанса лажно позитивног резултата када је скоро сигурно да ће 

популација која се тестира бити негативна. Када се тестира већи број незаражених 

паса (по дефиницији, сви пси који добијају превентивну месечну терапију би 

требало да нису заражени), мора се десити да се јави и неки лажно позитивни 

резултат, ма колико тест био добар. Сходно томе, ако пас који прима превентивну 

месечну терапију буде позитиван на антигенском тесту, тест треба поновити [2].   
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3.4.1. Модификовани Кнотов тест 
 

 Модификовани Кнотов тест је релативно брза метода за детектовање 

микрофиларија у крви, као и за диференцијацију између D. immitis и других 

блиских врста (Dirofilaria repens, Acanthocheilonema seu Dipetalonema reconditum). 

Овом методом се врши концентрација микрофиларија из једног милилитра крви, и 

хемолиза еритроцита, како би се микрофиларије лакше могле посматрати [16]. 

 До почетка тридесетих година 20. века, за одређивање постојања 

микрофиларемије је било потребно узети узорак крви из ушне шкољке или прста, 

у одређено време дана (после 9 часова увече), јер је јачина микрофиларемије 

периодична, и највећа је у вечерњим часовима. Ако се преко дана узме узорак 

крви од пацијента са малим бројем микрофиларија у ноћном узорку, најчешће ће 

налаз бити негативан. Да би се у дневном узорку пронашао исти број 

микрофиларија као у ноћном, потребно је прегледати 25 до 50 пута више крви 

узете у току дана [17]. 

Џејмс Кнот је 1939. године написао рад у коме је описао методу којом је 

могуће из узорка крви узетог преко дана из кубиталне вене открити постојање 

микрофиларијемије. Он је први описао да је могуће узорак крви помешати са 2% 

раствором формалина, оставити да се под утицајем гравитације у року од 12 до 24 

сата створи седимент, затим тај седимент пребацити на предметно стакло и 

обојити метиленски плавим и еозином, и на крају посматрати под микроскопом 

микрофиларије. Упоређујући резултате анализирања узорака крви узетих у 

вечерњим часовима и узорака узетих у јутарњим часовима и третираних 

гореописаном методом, установио је да се резултати подударају [17]. 

Открићем ове методе је олакшао откривање микрофиларемије у два 

погледа – узорке је постало могуће узимати у било које доба дана, без ослањања 

на периодичност јачине микрофиларијемије, и постало је могуће узимати узорке 

из вене – уместо ланцетом зарезивати прст или ушну шкољку – што је мање болно 

[17].  
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3.4.1.1. Поступак вршења модификованог Кнотовог теста 
 

 Поступак вршења модификованог Кнотовог теста је следећи: 

1. Убацити узорак крви у епрувету која садржи антикоагулансе као што су 

ЕДТА или хепарин. 

2. Измешати 1 ml крви са 9 ml 2% раствора формалина. Ако није добро 

измешано, еритроцити се неће довољно лизирати у хипотоничном 

раствору формалина па ће тест бити много тежи за очитавање. 

Микрофиларије, али не и еритроцити, биће фиксиране 2% формалином. 

Ако се користи 10% формалин (то је концентрација која се користи за 

фиксацију ткива), еритроцити ће такође бити фиксирани, а не лизирани. 

3. Мешавину центрифугирати на 1200 обртаја током 5 минута и одлити 

супернатант. 

4. У седимент додати једну кап 0,1% метилен плаве боје, добро измешати и 

пренети обојени седимент на предметницу помоћу Пастерове пипете. 

5. Прегледати помоћу увећања објектива 10x. Микрофиларије ће бити 

фиксиране у екстендираном положају са нуклеусима обојеним у плаво [18]. 

Када се пронађу микрофиларије, помоћу увећања објектива 40x гледати 

финије детаље на микрофиларијама у циљу идентификације врсте [16]. 

 

 

3.4.1.2. Сирћетна киселина као алтернативни реагенс за модификовани 
Кнотов тест 
 У Сједињеним Америчким државама, Evans et al. [19] су постулирали 

могућност коришћења сирћетне киселине уместо формалина као реагенса у 

модификованом Кнотовом тесту. Пошто је познато да је формалин канцероген за 

људе, и да захтева посебне мере предострожности при руковању са њим, његовом 

складиштењу и одлагању, они су хтели да испитају могућност његове замене са 

сирћетном киселином. Баш сирћетну киселину су одабрали из неколико разлога: 

као и формалин, она поседује хемолитичка и презервативна својства – користи се 

као кључни хемолитични реагенс у Турковом раствору за бројање леукоцита из 

пуне крви, али за разлику од формалина није канцерогена, и лакше се може 

пронаћи, у облику кухињског сирћета. Њихова хипотеза је била да ће и формалин 

и сирћетна киселина имати сличне ефекте када су у питању сви аспекти 
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модификованог Кнотовог теста – број микрофиларија, краткотрајна презервација 

микрофиларија, лиза еритроцита, и задржавање морфолошког интегритета који је 

неопходан за идентификацију врсте.  

 Венска крв са микрофиларијама је добијена од шест паса расе бигл који су 

претходно били заражени са D. immitis  путем супкутане инјекције ларви трећег 

стадијума. Крв са микрофиларијама  A. reconditum је добијена са Факултета за 

ветеринарску медицину Универзитета са Флориде, где су претходно држани на 4 

степена Целзијуса минимално једну недељу пре коришћења за ову студију.  

 Венска крв је узета у епрувете са хепарином. Модификовани Кнотов тест је 

урађен у року од 2 сата након узимања узорака крви, по стандардној процедури, 

користећи формалин, односно сирћетну киселину као реагенс. Коришћен је 2% 

раствор сирћетне киселине који је направљен разблаживањем 5% кухињског 

сирћета са деминерализованом водом.  

 Од сваког узорка је узет део и стављен на по три предметнице. Да би 

касније могла да се израчуна концентрација микрофиларија, тачно је одређено 

која количина узорка је коришћена тако што су их пипетирали. Да би се 

проценила способност презервације микрофиларија од стране реагенаса, иста 

процедура је поновљена након 24 часа. Да би имали спрам чега да упореде број 

микрофиларија, направљени су и дебели размази крви бојени по Гимзи, пошто су 

они златни стандард за бројање микрофиларија.  

 За процену лизе еритроцита од стране оба реагенса, коришћен је 

хемоцитометар. Супернатант сваког узорка је такође анализиран 

спектрофотометријски на количину слободног хемоглобина.  

 Дужине микрофиларија које су добијене обема методама модификованог 

Кнотовог теста су измерене користећи микрометар и микроскоп са увећањем 

објектива од 400x. Узорци A. reconditum су пре третирања и мерења остављени на 

собној температури да се загреју.  

 Може се уочити јасна корелација између броја микрофиларија опажених 

након урађеног модификованог Кнотовог теста користећи формалин односно 

сирћетну киселину као реагенсе, како на дан узимања узорка, тако и 24 часа 

касније. Тест на свежим узорцима, у ком је коришћен формалин је дао мањи број 

микрофиларија него када је коришћена сирћетна киселина, а још значајније 

смањење броја микрофиларија при коришћењу формалина се примећује на 

узорцима који су стари 24 часа. Слично се показало и када се упореде резултати 
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теста са формалином и дебели крвни размаз који је златни стандард за бројање 

микрофиларија.  

 Хемолиза мерена просечном концентрацијом нелизираних еритроцита 

после модификованог Кнотовог теста, је била мање изражена приликом 

коришћења сирћетне киселине за тест, него код коришћења формалина. Разлика 

између резултата добијених овим двема методама је била статистички значајна. 

Мерећи хемолизу преко апсорпције слободног хемоглобина, дошло се до сличних 

резултата – супернатант узорака где је коришћена сирћетна киселина је имао 

мању апсорпцију у односу на узорке где је коришћен формалин. Ова разлика је 

такође статистички значајна.  

 Просечна дужина микрофиларија D. immitis које су биле изложене 

сирћетној киселини је била 273 микрометра – значајно краћа он микрофиларија 

изложеним формалином, код којих је просечна дужина била 316 микрометара. 

Просечна дужина микрофиларија A. reconditum се такође разликовала код 

третмана сирћетном киселином (254 микрометра), односно формалином (262 

микрометра).  

 

 Прво су проценили подобност обе методе за бројање микрофиларија. Нису 

се изненадили када су видели да су бројеви микрофиларија код коришћења обе 

врсте реагенса били у корелацији. Чак је и примећено да се при коришћењу 

формалина добијају нешто мањи бројеви микрофиларија. То се може приписати 

повременој агрегацији микрофиларија које се могу приметити на тесту, па се деси 

да неке микрофиларије остану прикривене. Овај феномен се ређе дешавао код 

примене сирћетне киселине, што може значити бољу видљивост узорка. Када су 

посматрани узорци 24 часа касније, установљена је још већа разлика између 

бројева микрофиларија код узорака са формалином, у односу на узорке са 

сирћетном киселином. На основу ових података, коришћење сирћетне киселине 

као реагенса у модификованом Кнотовом тесту се показало као ефикасно и у 

рангу је са коришћењем формалина.  

 Хемолиза је једна од кључних предности модификованог Кнотовог теста, и 

она настаје због хипотоничности 2% формалина. Она побољшава читљивост 

резултата тиме што уклања велики број еритроцита. Испитивање степена 

хемолизе је урађено двема методама – поређењем концентрација нелизираних 

еритроцита и поређењем апсорпције хемоглобина отпуштеног хемолизом. Обе 
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методе су показале ниже нивое хемолизе код узорака који су третирани 

сирћетном киселином у односу на узорке који су третирани формалином. Упркос 

оваквим статистички значајним резултатима, јасноћа и једних и других узорака је 

визуелно била слична, што доводи до питања да ли претходно добијени резултати 

имају клинички значај. Једина разлика у квалитету узорака је била тенденција да 

остаци лизираних еритроцита у узорцима третираним формалином задржавају 

нешто више боје него еритроцити у узорцима третираним сирћетном киселином.  

 Како је један од главних разлога примене модификованог Кнотовог теста 

диференцијација микрофиларија D. immitis од микрофиларија D. repens и A. 

reconditum, испитан је утицај сирћетне киселине на промену дужине 

микрофиларија у односу на микрофиларије третиране формалином. Примећене су 

значајно мање просечне дужине микрофиларија у узорцима третираним 

сирћетном киселином у односу на узорке третиране формалином. Просечна 

дужина микрофиларија из узорака третираним сирћетном киселином је 273µm, 

што се не уклапа у дијагностички опсег дужина микрофиларија D. immitis (295-

325 µm), већ спада у опсег дужине микрофиларија A. reconditum (250-288 µm). 

Дакле, резултати постигнути овом методом не могу директно да се пореде са 

конвенционалним тестом и указују да, уколико се не установе нове референтне 

вредности за дужине микрофиларија, третирање сирћетном киселином неће моћи 

да се користи за ефикасно одређивање тачне врсте. Када су узорци са 

микрофиларијама A. reconditum третирани сирћетном киселином, примећено је 

смањење дужине микрофиларија у односу на формалином третиране узорке, али 

је та разлика била мање изражена него код D. immitis. Надаље, у недостатку 

свежих узорака  A. reconditum, узорци коришћени за ову студију су били држани у 

фрижидеру пре тестирања. Иако су дужине микрофиларија биле у очекиваним 

границама, период држања у фрижидеру је можда утицао на морфологију 

микрофиларија, па су потребна даља истраживања да би се одредио ефекат 

сирћетне киселине на овог паразита у свежим узорцима.  

 Имајући ово на уму, ако се сумња на A. reconditum, могуће је на друге 

начине потврдити о којој се врсти ради. Један од начина је посматрање 

покретљивости микрофиларија у директном крвном размазу – микрофиларије A. 

reconditum се углавном прогресивно крећу преко видног поља, док су 

микрофиларије D. immitis карактеристично непрокретне. Такође, са D. immitis су 
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углавном повезане веће концентрације микрофиларија у крви, у односу на A. 

reconditum, па и то може утицати на лакше одређивање дијагнозе.  

 Ова студија представља прво документовано испитивање сирћетне 

киселине као алтернативе формалину у модификованом Кнотовом тесту. 

Сирћетна киселина као реагенс има јасне бенефите – сигурна је и лако доступна. 

Узимајући све горенаведено у обзир, чини се да је, за већину клиничких и 

истраживачких потреба, сирћетна киселина сигурна и одговарајућа алтернатива 

формалину у модификованом Кнотовом тесту.  

 

3.4.1.3. Диференцирање микрофиларија D. immitis од других врста 
 

 Најчешће филаријалне врсте које доводе до микрофиларијемије у Европи 

су: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Acanthocheilonema seu Dipetalonema 

dracunculoides и  Acanthocheilonema seu Dipetalonema reconditum. D. immitis као 

узрочник болести срчаног црва код паса, је најпатогенија врста за псе. Адулти D. 

repens живе у поткожном ткиву, повремено узрокујући дерматолошке проблеме. 

A. reconditum и  A. dracunculoides живе у перитонеалној дупљи и масном ткиву и 

мање су патогени. Међутим, D. immitis, D. repens и повремено A. reconditum су 

зоонозе, па важност њиховог правилног идентификовања постаје још већа [20].   

 Све ове врсте ослобађају микрофиларије у крв својих сталних домаћина. 

Специфична идентификација ових микрофиларија применом модификованог 

Кнотовог теста је од кључног значаја за коначну дијагнозу обољења и за одабир 

одговарајуће терапије [20].   

 Магнис et al. [20] су у свом истраживању имали за циљ да потврде 

морфометријске критеријуме за идентификацију микрофиларија која постоји у 

литератури. Они су прикупили 379 узорака крви разних паса из више европских 

земаља, применили на њима модификован Кнотов тест, и затим сваки од њих 

посматрали како би одредили дужину и ширину микрофиларија. Сваки од узорака 

је такође подвргнут хистохемијској анализи или PCR тестирању, како би се тачно 

одредила врста. Њихови резултати су приказани у Табели 1. 
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Табела 1: Мере (μm) микрофиларија одређене након фиксације модификованим 

Кнотовим тестом 

Врста 

микрофиларија 
Укупан број паса 

Просечна дужина 

± стандардна 

девијација (μm) 

Просечна ширина 

± стандардна 

девијација (μm) 

Dirofilaria immitis 60 301.77 ± 6.29 6.30 ± 0.26 

Dirofilaria repens 171 369.44 ± 10.76 8.87 ± 0.58 

Acanthocheilonema 

dracunculoides 
133 259.43 ± 6.69 5.09 ± 0.47 

Acanthocheilonema 

reconditum 
13 264.83 ± 5.47 5.09 ± 0.47 

 

 Осим дужине и ширине микрофиларије, постоје још неки параметри који 

нас могу упутити ка тачној идентификацији врсте, а то су: постојање омотача, и 

изглед предњег и задњег краја микрофиларије (Слике 4 и 5). Разлике у овим 

параметрима између горенаведене четири врсте су описане у Табели 2 [4].  Битно 

је напоменути да се закривљење задњег краја микрофиларије јавља због 

формалина, што значи да се неће појавити осим приликом примене 

модификованог Кнотовог теста [16].   

 

Табела 2: морфолошки параметри за диференцијацију микрофиларија 

Врста 

микрофиларија 
Омотач 

Изглед предњег 

краја 

Изглед задњег 

краја 

Dirofilaria immitis Нема Зашиљен 
Прав и зашиљен 

на крају 

Dirofilaria repens Нема Туп 

Зашиљен, 

филиформан, 

често у облику 

ручке кишобрана 

Acanthocheilonema 

reconditum 
Нема 

Туп са израженом 

цефаличном куком 
Туп, у облику куке 

Acanthocheilonema 

dracunculoides 
Има Туп 

Зашиљен и 

испружен 
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Слика 4: Изглед предњег и задњег краја D. immitis (A, B) и D. repens (C, D) [21]. 
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Слика 5: Изглед задњег краја A. reconditum [21]. 

 

3.4.2. Остале методе дијагностиковања микрофиларијемије 
 

3.4.2.1. „Buffy coat“ метода 
 

 „Buffy coat“ метода је метода концентровања за потребе детекције 

микрофиларија у узорцима крви.  „Buffy coat“ је слој леукоцита који се налази 

између еритроцита и плазме, формиран центрифугирањем пуне крви. Специфична 

тежина микрофиларија узрокује да се оне таложе при горњој површини „Buffy 

coat“ слоја [16]. 

Процедура „Buffy coat“ методе: 
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1. Напунити хематокритску цевчицу узорком пуне крви и затворити је на 

једном крају хематокритском глином 

2. Ставити цевчицу у хематокритску центрифугу и центрифугирати 5 минута 

3. Опазити где налази „buffy coat“ слој између еритроцита и плазме 

4. Посматрати цевчицу кроз 4x увећање објектива микроскопа на прелазу 

„buffy coat“ слоја и плазме и обратити пажњу на постојање микрофиларија 

или 

5. На нивоу „buffy coat“ слоја пресећи цевчицу и излити „buffy coat“ слој са 

нешто плазме на предметно стакло. Додати кап физиолошког раствора и 

кап метиленско плавог, и прекрити покровницом. При увећању 10x 

посматрати да ли постоје микрофиларије [16]. 

 

3.4.2.2. Комерцијална филтер метода 
 

 Комерцијална филтер метода, као што је „DIFIL-Test“ кит, је метода 

концентровања микрофиларија у узорку крви. Сав потребан материјал и упутство 

за извођење ове методе се налази у дијагностичком киту. Један милилитар узорка 

крви (може и без коагуланта ако се тест изводи одмах) се помеша са 9 милилитара 

раствора за лизу еритроцита. У држач филтера се постави нови порозни филтер па 

се узорак сипа на филтер и онда испере са 10 милилитара воде. Нелизиране ћелије 

и микрофиларије се задржавају на површини филтера. Филтер се затим пребаци 

на предметно стакло и обоји са две капи боје која је дата у киту. Филтер се 

прекрије покровницом и посматра под увећањем 10x на присуство микрофиларија 

[16]. 

 За ову методу је потребна иста количина крви као и за модификовани 

Кнотов тест и брзо се изводи. Овај тест се користи као индикатор 

микрофиларијемије, али није могуће одредити врсту микрофиларија. Ако се овом 

методом установе микрофиларије, потребно је урадити модификовани Кнотов 

тест како би се идентификовала врста микрофиларија [16]. 

3.4.2.3. Директни крвни размаз 
 

Најједноставнија метода за детекцију паразита из крви је директни крвни 

размаз. Ова метода служи примарно за посматрање покрета паразита који живе 
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изван еритроцита. На овај начин је могуће видети микрофиларије D. immitis. На 

овај начин се углавном не могу са сигурношћу идентификовати врсте 

микрофиларија али постоје неки параметри који могу указати на врсту. 

Микрофиларије D. immitis су бројније него микрофиларије A. reconditum, и на 

размазу се не крећу већ се само увијају или мигоље у месту. Микрофиларије A. 

reconditum се преко видног поља крећу брзо, змијоликим покретима [16]. 

 

3.4.2.4. Дебели крвни размаз 
 

Преглед дебелих крвних размаза је поуздан начин за идентификацију и 

бројање микрофиларија. За ову методу дијагностике потребни су узорци крви од 

минимално 20 μm, а пожељно је да буду 60 μm. (22) 

 Процедура прављења дебелог крвног размаза 

1. Темељно очистити микроскопске плочице пре употребе. Прашина, 

масноћа, детерџент или нити памука могу довести до одвајања крвног 

размаза са плочице. 

2. Узети узорак крви у стерилну калибрисану капиларну пипету. 

3. Сипати крв на предметно стакло и размазати крв уједначено у облику 

круга или квадрата. Не дозволити стварање мехурића. 

4. Оставити размаз да се осуши на собној температури у хоризонталном 

положају [22]. 

Бојење по Гимзи и бојење хематоксилином су два коришћена бојења за 

припрему обојених размаза крви. Оба имају своје предности, али се ипак Гимза 

користи најчешће [22]. 

Пре бојења, темељно осушени размази морају да се дехемоглобинизују и 

фиксирају. Предметно стакло треба умочити у воду из славине или дестиловану 

воду док хемоглобин не спадне са размаза у воду. Размаз тада постане беличаст. 

Ово траје око 3-5 минута. Дехемоглобинизирани размази треба темељно да се 

осуше на ваздуху. Након тога се фиксирају метанолом у трајању од 30-60 секунди 

па се суше на ваздуху. Размаз се боји 45 минута у 1:50 раствору боје по Гимзи, 

или 20 минута у 1:20 раствору. Након бојења, размаз се пере водом 3-5 минута и 

суши у вертикалном положају [22]. 
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3.4.3. Брзи серолошки тестови 
 

 Брзи серолошки тестови се заснивају на откривању антигена 

(гликопротеина) који се налази претежно у репродуктивном тракту женских црва. 

Ови тестови се заснивају на ELISA-и или имунохроматографији. Обе врсте су се 

показале као клинички веома корисне. Разлике у сензитивности постоје, али су 

статистички неважне. Лажно негативни резултати такође могу да се појаве код 

обе врсте, па уколико се неочекивано појави негативан тест, узорак треба поново 

тестирати другим тестом. Специфичност је веома висока код свих антигенских 

тестова, и то им је и најбитнија особина [23]. 

 Количина антигена у циркулацији је у директној али непрецизној вези са 

бројем одраслих женки црва. Користећи ELISA тестове, могуће је донекле 

квантификовати количину антигена, док су имунохроматографски тестови 

квалитативни [23]. 

 Да би се добили поуздани и репродуцибилни резултати, антигенски 

тестови морају стриктно да се изводе по упутству произвођача. Уколико се не 

изведу сви кораци како треба, или се резултат очита превише касно, могу настати 

лажно позитивни резултати. Лажно негативни резултати најчешће настају када су 

инфекције слабе, ако су женке црва још увек младе, ако постоје само мушки црви, 

или ако се дијагностички кит и узорак нису угрејали на собној температури [23]. 

 Новије студије су указале и на неке лоше стране комерцијалних 

антигенских тестова, као што је унакрсна реакција на антигене D. repens и 

Angiostrongylus vasorum [24]. 

 Резултати антигенског теста треба да се тумаче пажљиво, узимајући у 

обзир остале клиничке информације. Међутим, углавном је боље веровати 

позитивном резултату теста него одбацити га, осим ако је тај резултат потпуно 

контрадикторан осталим клиничким доказима или околностима које могу довести 

до инфекције [23]. 
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3.4.3.1. SNAP тестови 
 

 Уопштено гледано, највише коришћена имуноесеј метода дијагностике је 

ELISA (енгл. enzyme-linked immunosorbent assay), јер је високо сензитивна и 

специфична и лако се користи. По дефиницији, ELISA методе се користе за 

детекцију супстанце (углавном антиген или антитело) тако што имају ензим који 

је спојен (конјугован) са једним од реактаната и ензимска реакција доводи до 

појачавања сигнала ако је супстанца која се тражи присутна. Оптимизоване 

ELISA-е се састоје од неколико корака који се извршавају један за другим 

користећи дефинисани протокол који углавном подразумева: апликовање узорка и 

антитела или антигена конјугованог са ензимом на реагенс који је имобилисан, а 

затим испирање, и кораке ензимске реакције [25]. 

 SNAP тестови су справе за брзу клиничку дијагностику, који правовремено 

обављају сваки од корака ELISA-е, уз врло мало мешања у процес од стране 

корисника. Ови тестови комбинују лакоћу коришћења и брзину добијања 

резултата у условима клинике, са прецизношћу ELISA-е урађене у 

лабораторијским условима [25]. 

 При коришћењу SNAP тестова, увек треба тачно пратити упутства 

произвођача, али сви ови тестови функционишу на принципу следећег механизма 

(Слика 6): 

1. Ензимски обележен конјугат се помеша са серумом, плазмом или пуном 

крви, у епрувети, па се сипа у бунарчић намењен за узорак на тесту. 

2. Мешавина конјугата и узорка тече кроз матрикс, реагује са контролном и 

тест тачкама који се налазе на матриксу, и долази до активационог круга за 

отприлике 30-60 секунди.  

3. Тест онда треба активирати притиском на активатор, што доводи до 

отпуштања пуфера за испирање и раствора супстрата из резервоара 

реагенса који се налазе унутар теста.  

4. Резултати теста се добијају након 6-10 минута, у зависности од теста. 

Позитивни резултати се виде као обојени продукти реакције. Развој боје на 

позитивној контроли показује да су реагенси теста функционални [25]. 
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Слика 6: Механизам функционисања SNAP теста за дијагностику антигена D. 

immitis [25]. 

 

Приликом апликације узорка на тест, он тече у једном правцу, док се пуфер 

за испирање и раствор супстрата налазе на супротном крају теста, и теку у 

обрнутом смеру од узорка. Корак испирања, а поготово то што има ток у 

супротном смеру, је кључни елемент технологије SNAP тестова. Заједно са 

ефикасношћу самог реагенса за испирање, обрнути ток и кретање прво пуфера за 

испирање, а затим раствора супстрата, доводе до тога да позадина на тесту буде 

скроз бела и да се лако очитавају резултати [25]. 

Прво је настао појединачни SNAP тест који детектује антиген D. immitis, а 

од тада су направљени и тестови који дијагностикују више болести (нпр. SNAP 

4Dx® Plus test који поред антигена D. immitis, детектује и антитела на Anaplasma 

phagocytophilum, Anaplasma platys, Borrelia burgdorferi, Ehrlichia canis и Ehrlichia 

ewingii). Реагенси који се користе у овим комбинованим тестовима су високо 

оптимизовани и специфични за сваки од аналита, и не долази до унакрсне 

реакције између њих на истом тесту. Остаци узорка и конјугат који није 

одреаговао се испирањем ефикасно уклањају из матрикса што доводи до чисте 

беле позадине. Због тога су лажно негативни резултати настали због 

неспецифичних реакција скоро непостојећи, а слабо позитивни резултати се лако 

могу очитати [25].  
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3.4.3.2. Имунохроматографски брзи тестови 
 

 Брзи тестови за дијагностику срчаног црва који функционишу на принципу 

имунохроматографије су тзв. имуноесеји бочног тока – LFA (енгл. lateral flow 

immunoassay). Они користе пуну крв, серум, или плазму, из којих детектују 

постојање антигена [26]. 

 Механизам функционисања LFA је прост (Слика 7) – течни узорак који 

садржи антиген се креће под утицајем капиларности кроз разне зоне полимерске 

траке на којој се налазе закачени молекули који могу да реагују са антигеном. 

Типична LFA трака се састоји од мембрана које се преклапају, и причвршћена је 

за чврсту подлогу због боље стабилности и лакшег руковања. Течни узорак тече 

са једног краја траке на други због капиларности материјала траке, али и због 

постојања упијајућег јастучета које се налази на супротној страни од места где се 

ставља узорак. Улога овог упијајућег јастучета на крају траке је да упије вишак и 

спречи преливање течности. Узорак се ставља на један крај траке, на упијајуће 

јастуче за узорак које је импрегнирано пуферским солима и сурфактантима који 

помажу да узорак боље реагује са системом за детекцију.  Овако третиран узорак 

мигрира кроз део траке који садржи антитела специфична за тражени антиген и 

која су конјугована са обојеним или флуоресцентним честицама – најчешће је то 

колоидно злато или латекс микросфере. Узорак заједно са конјугованим 

антителима везаним за тражени антиген, мигрирају даље до зоне детекције на 

траци. То је порозна мембрана, углавном састављена од нитроцелулозе, са 

специфичним биолошким компонентама – антитела или антигени – које су 

имобилисане у линији. Њихова улога је да реагују са антигеном везаним за 

конјуговано антитело. Препознавање антигена из узорка доводи до одговарајућег 

одговора на тест линији, а одговор на контролној линији показује да је течност 

правилно текла кроз траку. Очитавање резултата који се појављују у облику 

линија различитих интензитета, може да се врши проценом голим оком или уз 

помоћ одређеног читача [26]. 
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Слика 7: Механизам функционисања LFA [26]. 

 

3.4.4. Компарација дијагностичких метода 
 

 Votson et al. [27] су у свом истраживању поредили ефикасност филтер 

методе у односу на модификовани Кнотов тест. Закључили су да је филтер метода 

у неким случајевима била чак и поузданија од модификованог Кнотовог теста, 

пошто је код неких узорака пронађено неколико микрофиларија филтер методом, 

а модификованим Кнотовим тестом није. Приметили су и да су микрофиларије 

значајно краће код филтер методе, и да код микрофиларија A. reconditum нису 

могли да се уоче карактеристични задњи крајеви у облику куке – оба ова 

параметра служе у тачној идентификацији врсте. Овим су закључили да 
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прихваћене морфолошке карактеристике микрофиларија које се користе код 

модификованог Кнотовог теста, не могу да се примене код филтер методе.  

Markos et al. [28] су у свом истраживању користили размазе „buffy coat“ 

слоја који се осуши на ваздуху па обоји Диф Квиком, и поредили их са 

сензитивношћу модификованог Кнотовог теста. Показали су да је оваквом 

припремом размаза могућа морфолошка процена микрофиларија и 

идентификација врста, као и дијагностика дирофилариозе и код животиња са 

слабом инфестацијом. Закључили су да ова метода има високу сензитивност, и да 

има потенцијал да замени примену модификованог Кнотовог теста у свакодневној 

примени. 

До истог закључка су дошли и Milonakis et al. [29] када су поредили 

сензитивност модификованог Кнотовог теста, „buffy coat“ методе и директног 

размаза крви. Користили су неразређене узорке крви антигенско позитивних паса, 

као и серијски разређене узорке крви са концентрацијама 400, 200, 100, 50, 25, 12 

микрофиларија по милилитру. У свом истраживању наводе да код неразређених 

узорака крви, који су имали од 12 до 321987 микрофиларија по милилитру, 

модификовани Кнотов тест има сензитивност 100%, „buffy coat“ метода 98%, а 

директни крвни размаз 92,3%. Код разређеног узорка који садржи 400 

микрофиларија по милилитру, сва три теста су показала сензитивност 100%. 

Овакву сензитивност директног размаза крви су доказали и Кортни et al. 

(Relationship between mf count and sensitivity of the direct smear for dg of canine 

dirofilariosis) То је битно, јер указује на могућност коришћења било ког од ових 

тестова у свакодневној пракси приликом одређивања терапије – могуће је јављање 

хиперсензитивних реакција на диетилкарбамазин код паса са више од 500 

микрофиларија по милилитру [29,30],односно на ивермектин или милбемицин 

оксим код паса са преко 5000 микрофиларија по милилитру. Код узорака који 

садрже само 25 микрофиларија по милилитру, и модификовани Кнотов тест и 

„buffy coat“ метода су показали сензитивност од 100% [29]. 

Поредећи две врсте брзих антигенских тестова – ELISA и LFA – показало 

се да SNAP тестови (користе принцип ELISA-е) имају неке предности у односу на 

LFA [25,31]. Један практични пример који показује предности испирања и 

ензимске реакције које постоје у SNAP тестовима је када се као узорак користи 

хемолизирана крв. Резултати за хемолизирану крв се некад тешко тумаче на LFA 

тестовима који користе колоидно злато, јер њихов матрикс преко кога тече узорак 



Андреа Плачков Дипломски рад Преглед литературе 

32 
 

има црвено пребојавање, па се тешко прати развијање боје на тест линији. С друге 

стране, код SNAP тестова, због поступка испирања, позадина остаје скоро бела, а 

и тачке које показују позитиван резултат су јарко плаве боје која се истиче у 

односу на боју узорка [25]. Осим овог техничког аспекта, SNAP тестови су 

показали да имају и већу сензитивност од LFA код инфекција где постоји мали 

број одраслих црва [31,32]. 

 

3.5. ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ 
 

 Савремене методе за детекцију дирофилариозе паса омогућавају лако 

откривање болести, па је спрам тих резултата могуће применити одговарајућу 

терапију, односно профилактичке мере. 

 Терапија дирофилариозе може бити медикаментозна или хируршка. Због 

своје комплексности и ризика које носи са собом, хируршко лечење има 

ограничену терапијску вредност. Медикаментозна терапија може бити: 

адултицидна, микрофиларицидна и превентивна [8]. 

Циљ сваке врсте терапије болести срчаног црва је побољшање клиничких 

симптома пса и елиминација свих животних стадијума црва – микрофиларије, 

ларвени стадијуми, јувенилни облици и адулти – уз минималне компликације 

настале након терапије [33]. Главни проблем у примени медикаментозне терапије 

је висок ризик од директног и индиректног штетног дејства које она може да 

узрокује. Директни штетни ефекти се односе на токсичност лекова који се 

примењују – органски арсен и макроциклични лактони, а индиректни на физичке 

и биолошке ефекте угинулих адултних паразита и микрофиларија у организму 

домаћина. Како би се смањиле шансе од настанка нежељених рекција на терапију, 

сваки пас који показује клиничке симптоме прво треба да прими симптоматску 

терапију, а тек након побољшања клиничке слике треба да се крене са 

специфичном терапијом за дирофилариозу. Од симптоматске терапије су врло 

битни глукокортикостероиди, који се дају у антиинфламаторној дози . У случају 

слабости десног срца се примењују и диуретици – фуросемид [8]. 

У смерницама Америчког друштва за болест срчаног црва (енгл. American 

Heartworm Society, AHS) [33], може се пронаћи препоручени протокол (Табела 3) 
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за лечење дирофилариозе. AHS препоручује мултимодални приступ терапији, који 

се заснива на информацијама датим у њиховим смерницама.  

 

Табела 3: Протокол за лечење дирофилариозе по препорукама AHS [33]. 

Дан Терапија 

0. 

 Ако је пас позитиван на антигенском тесту, проверити и 

постојање микрофиларија. Ако микрофиларије нису 

детектоване, урадити још један антигенски тест као 

потврду.  

 Применити топикални репелент за комарце 

 Забранити физичку активност – што су клинички знаци 

израженији, то строжа мора бити рестрикција 

 Ако постоје клинчки симптоми, применити симптоматску 

терапију – преднизон 0,5 mg/kg BID у току прве недеље, 

SID у току друге недеље, и сваки други дан у току треће и 

четврте недеље 

1. 

 Применити профилактички лек (макроциклични лактон) – 

ако постоји микрофилариемија, пре тога дати 

антихистамин и глукокортикостероиде (ако није већ дат 

преднизон), како би се умањио ризик од анафилаксе. 

Посматрати пацијента наредних 8 сати. 

1.-28.  Давати доксициклин 10 mg/kg BID у току 4 недеље 

30. 
 Применити профилактички лек (макроциклични лактон) 

 Применити топикални репелент за комарце 

31.-60. 

 Препоручује се пауза од једног месеца између давања 

доксициклина и меларсомина, јер се даје време да 

површински протеини Wolbachia-е и други метаболити 

нестану из крви, пре него што се приступи убијању адулта. 

61.  

 Применити профилактички лек (макроциклични лактон) 

 Дати прву инјекцију меларсомина, 2,5 mg/kg, 

интрамускуларно 

 Преписати преднизон 0,5 mg/kg BID у току прве недеље, 

SID у току друге недеље, и сваки други дан у току треће и 
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четврте недеље 

 Још више смањити активност пса – мировање у кавезу, 

шетња само на повоцу 

90. 

 Применити профилактички лек (макроциклични лактон) 

 Дати другу инјекцију меларсомина 2,5 mg/kg, 

интрамускуларно 

 Преписати преднизон 0,5 mg/kg BID у току прве недеље, 

SID у току друге недеље, и сваки други дан у току треће и 

четврте недеље 

91. 

 Дати трећу инјекцију меларсомина 2,5 mg/kg, 

инстрамускуларно 

 Наставити са рестрикцијом кретања наредних 6-8 недеља 

120. 

 Тестирати крв на постојање микрофиларија – ако је 

позитиван резултат, дати микрофиларицид и поново 

тестирати за 4 недеље 

 Наставити са профилактичким леком (макроциклични 

лактон)  целе године 

360.  

 Урадити антигенски тест 9 месеци након последње 

инјекције меларсомина, и урадити тест на микрофиларије 

 Ако је пас и даље позитиван на антигенском тесту, поново 

дати доксициклин, па још две дозе меларсомина у размаку 

од 24 часа 

 

 

3.5.1. Адултицидна терапија 
 

 На светском тржишту се налази само један комерцијални препарат који је 

индикован за ову примену – меларсомин дихидрохлорид, органско једињење 

арсена. Он има деловање на адулте срчаног црва и L5 развојни стадијум 

микрофиларија (старије од 4 месеца) [8]. Овај лек се примењује дубоко 

интрамускуларно у епаксијалну лумбалну мускулатуру, између пршљенова L3 и 

L5. Могућа је појава благог бола на месту инјекције који траје неколико дана, али 

то се може делимично спречити прецизним давањем лека у трбух мишића, новом 
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оштром иглом. Такође се може дати и аналгетик као што је трамадол или 

хидрокодон. Произвођач у упутству каже да се протокол са две инјекције (две 

инјекције 2,5 mg/kg у размаку од 24 часа) примењује код паса који имају болест 

срчаног црва класе 1 и 2 (Табела 4), а протокол са три инјекције (једна инјекција 

2,5 mg/kg, па после најмање једног месеца још две инјекције исте дозе у размаку 

од 24 часа) код паса који имају болест класе 3. Међутим, препоруке AHS су да се 

протокол са три инјекције користи увек, невезано за озбиљност клиничких 

симптома (са изузетком кавалног синдрома), јер има мање компликација и на тај 

начин се убија већи број адулта [33].  

 

Табела 4: Класификација симптома дирофилариозе 

Класа Симптоми 

1 Асимптоматски, или кашаљ 

2 
Кашаљ, нетолеранција физичке активности, абнормални 

звуци дисања 

3 

Кашаљ, нетолеранција физичке активности, диспноја, 

абнормални звуци срца и дисања, хепатомегалија, синкопа, 

асцитес, смрт 

Кавални синдром 
Нагли напади озбиљне летаргије и слабости, праћени 

хемоглобинемијом и хемоглобинуријом 

 

 Плућна тромбоемболија је неизоставна последица успешне адултицидне 

терапије [33]. Црви угињавају споро, у периоду од неколико дана или недеља, и 

крвотоком бивају однесени до плућа, где привремено доводе до опструкције 

крвотока. После извесног времена, угинули црви бивају фагоцитовани [2]. Плућна 

емболија може довести до тешких симптома, ако је инфестација била јака и ако 

постоји развијена болест пулмоналних артерија. Симптоми емболије су: мало 

повећање температуре, кашаљ, хемоптизис, погоршање инсуфицијенције десног 

срца. Они се углавном јављају за 7-10 дана (понекад и до 4 недеље) од завршетка 

адултицидне терапије. Блага емболија у релативно здравим деловима плућа може 

клинички проћи и незапажено. Најважнији фактор у смањењу ризика од 

тромбоемболије је строга рестрикција физичке активности [33]. 

 



Андреа Плачков Дипломски рад Преглед литературе 

36 
 

3.5.2. Микрофиларицидна терапија 
 

  Микрофиларицидни лекови који се користе у терапији болести срчаног 

црва припадају класи лекова који се зову макроциклични лактони. Ови лекови 

убијају микрофиларије, L3 и L4 ларвене стадијуме, и код континуиране примене и 

јувенилне црве и адулте. У ову класу лекова спадају: ивермектин и милбемицин 

оксим, а осим њих, и селамектин и моксидектин [33], али они у превентивним 

дозама не испољавају задовољавајуће ефекте на микрофиларије, па се зато обично 

не препоручују у току микрофиларијемије [8]. Ивермектин доводи до брзог и 

ефикасног убијања микрофиларија у дози од 50 μg/kg (приближно 8 пута већа 

доза од превентивне), а милбемицин оксим у дози од 500 μg/kg (превентивна доза) 

[34]. 

Макроциклични лактони су најсигурнији и најефективнији 

микрофиларицидни лекови који постоје. Сви су ефективни када се дају у 

профилактичким дозама. Непотребно је и опасно користити лекове формулисане 

за стоку, у циљу добијања већих доза и бржих резултата. Од лекова 

формулисаних за псе, милбемицин оксим, када се примењује у декларисаној дози, 

има најбољи микрофиларицидни ефекат и има најбржу стопу убијања 

микрофиларија. Ако је из неког разлога битно што пре уклонити 

микрофиларијемију, најбоље је дати милбемицин оксим. Макроциклични лактони 

који се иначе дају на месечном нивоу, могу да се дају на две недеље размака, како 

би се убрзало уклањање микрофиларија [23]. 

Брза смрт великог броја микрофиларија током ране фазе елиминације – 4-8 

сати након прве дозе – може довести до промене општег стања. Могу се јавити 

летаргија, инапетенца, саливација, повраћање, дефекација, бледило мукоза, и 

тахикардија. И ако се ови симптоми јаве, најчешће пролазе врло брзо. Међутим, 

понекад се може доћи до шока. Тада се брзо мора дати парентерално течност и 

једна или две ударне дозе глукокортикостероида. Препоручује се помно 

посматрање паса који су под већим ризиком да им се ово деси (пси са више од 

5000 микрофиларија по милилитру) у периоду од 8 до 12 сати од примене 

микрофиларицидне терапије. Ово није потребно следећи пут када се примењује 

следећа доза микрофиларицида, јер је до тада угино већ велики број 

микрофиларија, па не може доћи до шока [23]. 
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3.5.3. Улога доксициклина у терапији 
 

 Када се микрофиларијемичним псима даје сваки дан, доксициклин је 

високо ефикасан у убијању L3 и L4 ларви, у најмању руку умерено ефикасн у  

убијању јувенилних црва, и високо ефикасан у заустављању ембриогенезе и 

постепене елиминације циркулишућих микрофиларија. Ове ефекте постиже 

убијајући ендосимбионте дирофиларије, из рода Wolbachia [35]. 

 У протоколу AHS-а се налази и примена доксициклина у периоду од једног 

месеца, и профилактичке дозе макроцикличких лактона 2 до 3 месеца пре 

примене адултицидне терапије меларсомин дихидрохлоридом, што би требало да 

убије подложне ларве које су старе 1-3 месеца. Предтерапија оболелих паса са 

ивермектином и доксициклином пре примене меларсомина је довела до мањег 

броја патолошких промена у плућима које су повезане са угињавањем црва код 

60% паса, у поређењу са псима који су у терапији добили само меларсомин. 

Примећено је и да оваква предтерапија доводи и до мање средње тешких до 

тешких симптома услед тромбоемболије, као и да не долази до смрти пса [35]. 

Новије студије показују да површински протеин Wolbachia-е изазива специфични 

IgG одговор код заражених паса. Претпоставка је да Wolbachia  доприноси 

инфламацији у плућима и бубрезима преко свог површинског протеина [33]. 

 Такође је примећено да када комарци унесу крв и микрофиларије D. immitis  

паса  који су недавно пре тога добили ниску дозу доксициклина, микрофиларије 

се развију до трећег стадијума, имају нормално кретање и изглед, али не могу да 

заврше свој животни циклус [35].   

 

3.5.4. Алтернативна терапија 
 

 Иако званичне препоруке за лечење болести срчаног црва наводе 

меларсомин дихидрохлорид као кључни део терапије [33], у Србији и даље не 

постоји регистрован овакав лек. Стога је неопходно прибећи коришћењу 

алтернативне терапије која се састоји од примене доксициклина и ивермектина, 

или доксициклина и моксидектина [36].   

Протокол терапије који су Спасојевић Косић et al. [36], навели као 

ефективан у случају тешког облика болести срчаног црва код два пса је: 
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доксициклин 10 mg/kg p/o, SID у току шест недеља, а онда наизменично четири 

недеље без и две недеље са давањем овог лека, и ивермектин 6-14 μg/kg p/o сваке 

две недеље, до појаве негативних резултата на антигенском тесту, а не дуже од 

девет месеци. Пре примене ове специфичне терапије, псима је дата симптоматска 

терапија у виду диуретика (фуросемид), бронходилататора (аминофилин), и 

глукокортикостероида (преднизон). Уз ове лекове, власницима је саветовано да 

сведу физичку активност паса на минимум и да уведу исхрану погодну за псе за 

срчаним обољењем. Током трајања терапије, на сваких месец дана су рађени 

антигенски тест и тест на микрофиларије како би се пратила успешност терапије. 

По истеку девет месеци од почетка терапије, ниједан од паса није имао позитиван 

резултат на антигенском тесту, нити је имао микрофиларије у крви.  

 И друге студије су показале ефективност примене доксициклина у 

комбинацији са ивермектином, као алтернативне терапије [37,38]. Обе ове студије 

су показале да применом комбинације ова два лека долази до угињавања адулта, 

као и микрофиларија, и побољшавања клиничких симптома, завршавајући 

оздрављењем пса. 

 Као други алтернативни протокол за лечење дирофилариозе се наводи 

комбинација доксициклина и моксидектина. Иако се комбинација ивермектина и 

доксициклина показала као врло ефективна, она је мање ефективна од 

комбинације моксидектина и доксициклина. Још једна мана ивермектина је та 

што мора да се примењује чешће него моксидектин. Боља ефикасност 

моксидектина можда има везе са његовом јединственом фармакокинетиком и 

фармакодинамиком које доводе до континуираног излагања црва леку. 

Моксидектин је у односу на ивермектин више липофилан, има дужи полуживот и 

спорије се елиминише из организма. Концентрације у серуму остају високе 

најмање 28 дана након апликације топикалног моксидектина у дози прописаној од 

стране произвођача, а стабилне концентрације се постижу након 4 месеца 

континуиране месечне примене. Моксидектин постоји у три формулације – 

топикалној, инјекционој са континуираним отпуштањем, и оралној.  Топикална 

формулација је једина која је регистрована за микрофиларицидну примену. Више 

студија је показало добру ефикасност комбиновања топикалног моксидектина и 

доксициклина – неки пси су имали негативне резултате на антигенским тестовима 

већ након 3 до 6 месеци примене, а већина је била негативна након 10 до 18 

месеци. У зависности од студије, протоколи су се разликовали – моксидектин је 
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био примењиван на месечном нивоу у току  9 до 10 месеци, или на сваких 15 дана 

у првих 3 месеца, а касније на месечном нивоу, а доксициклин је даван у дози од 

10 mg/kg BID у току месец дана, или у дози 12-16 mg/kg SID у току 15 дана, а 

поновљен је након 6 месеци, или у другим интервалима по препоруци ветеринара. 

Као закључак се изводи да је најбоље давати моксидектин на месечном нивоу док 

год се не постигне негативан резултат на антигенском тесту (што се у већини 

случајева не очекује пре истека 10 месеци), а доксициклин треба поновити на 

годишњем нивоу ако пси и даље имају позитиван резултат [39].   

 

3.5.5. Профилактичка терапија 
 

 Упркос великој пријемчивости паса за дирофилариозу, настанак ове болеси 

може да се спречи применом хемопрофилаксе. Штенад треба да добије прву дозу 

хемопрофилактичког лека најкасније са 8 недеља старости. У зависности од 

географске позиције, некада није потребно примењивати профилаксу током целе 

године, али важно обратити пажњу да успешност профилаксе има везе са 

правовременом применом. У регионима где се болест срчаног црва јавља током 

више од пола године, сезонско давање профилаксе можда није најбоље решење, и 

препоручује се давање током целе године. Опције за ефективну хемопрофилаксу 

укључују различите лекове који могу да се дају орално, топикално или 

парентерално, на дневном, месечном или шестомесечном нивоу [23].    

 Пре започињања профилактичке терапије, сви одрасли пси који су могли 

бити инфицирани пре најмање седам месеци, треба да буду тестирани 

антигенским тестом, а углавном и тестом за одређивање постојања 

микрофиларијемије [23].   

 Хемопрофилактички лекови се деле на макроцикличне лактоне, и 

диетилкарбамазин цитрат (DEC). Иако има протективни ефекат, DEC се готово ни 

не употребљава у пракси, јер зависи од непрекидног давања лека сваког дана. Ако 

се доза пропусти два или три дана, овај лек губи ефекат заштите. Макроциклични 

лактони се користе у пракси, и ту спадају: ивермектин, моксидектин, селамектин, 

и милбемицин оксим [23].   
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3.5.5.1. Макроциклични лактони 
 

 Макроциклични лактони убијају микрофиларије, L3 и L4 ларве, и у неким 

случајевима приликом континуиране примене и јувенилне црве [33].   

Макроциклични лактони имају изузетно висок однос лековитости и 

токсичности, и правилном и редовном применом имају врло висок заштитни 

ефекат. Ипак, неке јединке раса као што су бордер коли, аустралијски овчар, 

шетландски овчар, и бобтејл, имају осетљивост на ивермектин и остале 

макроцикличне лактоне због мутираног MDR1 гена који се наслеђује аутозомално 

рецесивно. Зато је битно обратити пажњу код ових раса, и ове лекове 

примењивати са великим опрезом, и увек у прописаним дозама.  

Ивермектин и милбемицин оксим се профилактички примењују перорално, 

на месечном нивоу. Неке формулације су направљене у облику посластице које 

имају укус и могу да се жваћу. Постоје различите величине посластица, паковане 

тако да се у њима налази довољна доза за псе у опсегу одређених тежина. Ако се 

не даје током целе године, потребно је почети са применом најмање један месец 

пре очекиване сезоне комараца, а завршити један месец након престанка сезоне 

комараца [33].   

Моксидектин и селамектин се могу пронаћи у облику течности која се 

топикално примењује (по упутству произвођача). Са терапијом се почиње исто 

као и у случају оралне примене горенаведених лекова [33].   

За парентералну примену постоји лек у облику липидних микросфера 

импрегнираних моксидектином, који се даје супкутано, и обезбеђује заштиту у 

периоду од шест месеци [33].   
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

 

На основу прегледа литературе, могу се извести наредни закључци овог 

дипломског рада:  

 

1. Срчани црв Dirofilaria immitis паразитира код пса у плућним артеријама и 

десном срцу, а микрофиларије циркулишу кроз крвоток. 

2. Развојни циклус D. immitis траје дуго, и потребно је много времена (барем 

6-7 месеци) за појаву клиничких симптома, а када се они појаве, то су: 

кашаљ, диспноја, губитак телесне тежине, асцитес, дистензија југуларне 

вене, нетолеранција на физичку активност, аритмије, и као најтежи облик 

болести се јавља кавални синдром који се карактерише наглим нападима 

озбиљне летаргије и слабости, који су праћени хемоглобинемијом и 

хемоглобинуријом.  

3. Ендосимбионт, рикеција Wolbachia pipientis, је неопходна за дугорочно 

преживљавање, ембриогенезу и преображај развојних облика D. immitis, а 

код пса доприноси настанку и испољавању клиничких симптома болести.  

4. Најчешће коришћене методе за дијагностику дирофилариозе паса су брзи 

антигенски тестови и модификовани Кнотов тест.  

5. Код постојања микрофиларијемије, модификовани Кнотов тест има 

сензитивност и до 100%, али пошто се микрофиларијемија не јавља код 

свих заражених паса, овај тест се не може користити као једина 

дијагностичка метода.  

6. Сирћетна киселина може да се користи уместо формалина у извођењу 

модификованог Кнотовог теста, као мање штетна и приступачнија, али 

тада не може да се врши идентификација врсте микрофиларија, јер се 

морфометријски параметри микрофиларија не поклапају са параметрима 

који се користе приликом извођења модификованог Кнотовог теста. 
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7. Као алтернативни тестови за детекцију микрофиларијемије могу да се 

користе и „buffy coat“ метода, директан крвни размаз, и филтер метода али 

ове методе не могу да се користе за идентификацију врсте микрофиларија 

због истих разлога који су наведени у тачки изнад. 

8. Брзи антигенски тестови, из пуне крви, серума или плазме, детектују 

гликопротеин који се налази у репродуктивним органима женке црва, и 

заснивају се на ELISA-и или имунихроматографији. 

9. Обе врсте брзих антигенских тестова имају веома високу сензитивност 

(преко 95%), али SNAP тестови су показали да имају већу сензитивност од 

LFA код инфекција где постоји мали број одраслих црва.   

10. Углавном је боље веровати резултату антигенског теста него одбацити га, а 

ако сумњамо у добијени резултат, тест треба поновити.  

11. Препоручени протокол за терапију укључује примену доксициклина, 

макроцикличних лактона и меларсомин дихидрохлорида, а када 

меларсомин није доступан, користи се алтернативна терапија - 

комбинација доксициклина и ивермектина, или комбинација доксициклина 

и моксидектина.  

12. Пси млађи од 6 месеци не треба да се тестирају пре започињања 

профилактичке терапије, а одрасли пси који нису добијали превентивну 

терапију, треба прво да се подвргну тестирању, и надаље (невезано за то да 

ли током целе године добијају профилактичку терапију) треба да се 

тестирају на сваких годину дана.  
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