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Значај контроле цистицеркозе говеда и свиња

КРАТАК САДРЖАЈ

Цистицеркоза представља веома значајно оболење како са аспекта заштите 

здравља потрошача од патогених и на људе преносивих агенаса тако и у погледу 

економичности производње. Цистицеркоза говеда је инфекција великих 

преживара ларвеним обликом пантљичаре човека, Taenia saginata. Инфекција је 

космополитски распрострањена. Под цистицеркозом свиња подразумева се 

присуство ларвених облика пантљичаре човека, Taenia solium, најчешће у 

мишићима и срцу. Значај цистицеркозе састоји се у могућности заражавања људи 

цистичним облицима цестоде. По проценама, у свету је инфицирано око 40 

милиона особа. Инфекција људи настаје ингестијом пресног или недовољно 

куваног/печеног меса које садржи живе цистицеркусе. Код људи се за 3-5 недеља 

формира одрасла пантљичара. У танком цреву човека цестода може да живи дужи 

низ година. Инфекција човека тенидом T. solium и инфекција свиње метацестодом 

су мање распрострањене у свету, већином због верских ограничења у 

конзумирању свињског меса. Резултати више истраживања показали су да се број 

инфицираних креће у просеку 2-3 %, с тим да је у ендемским подручјима далеко 

већи. Упркос мањој распрострањености, T. solium има већи значај у патологији 

човека од Taenia saginata. Разлог томе је што човек може да буде инфициран и 

метацестодом T. solium. И поред могућности да се у дијагностици овог оболења 

користе имунолошки тестови, једина метода која се примењује јесте 

ветеринарско-санитарни преглед меса закланих говеда. У профилакси се 

препоручује обавезно клање говеда у кланицама, обавезан ветеринарско-

санитарни преглед меса закланих говеда на бобичавост, одбацивање и 

уништавање јако бобичавог меса, оспособљавање слабо бобичавог меса кувањем, 

стерилизацијом или сољењем или саламурењем. Препоручује се конзумирање 

искључиво адекватно обрађеног говеђег меса.

Кључне речи: цистицеркоза, пантљичара, говеда, свиње,  контрола
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Importance of control of the bovine and porcine cysticercosis

SUMMARY

Cysticercosis is a very significant disease both in terms of protecting the health 

of consumers from pathogens and on the basis of transmissible agents and in terms of 

cost-effectiveness of production. Bovine cysticercosis is a infection of ruminants with 

the larval form of the human tapeworm, Taenia saginata. The infection is cosmopolitan. 

Porcine cytercosis means the presence of larval forms of the human cestoid, Taenia 

solium, mostly in the muscles and heart. The importance of cysticercosis also occurs in 

the possibility of infecting people with cystic forms of cestodes. It is estimated that 

about 40 million people in the world are infected. Infection in humans is caused by 

ingestion of raw or undercooked meat that contains live cysticercus. In humans, an adult 

tapeworm forms in 3-5 weeks. In the small intestine, the cestode can live for many 

years. Human infection by T. solium and metastasis infection are less common in the 

world, mostly due to religious restrictions in consuming porcine meat. The results of 

several studies have shown that the number of infected people increases by 2-3% on 

average, with higher numbers in endemic areas. Despite its prevalence, T. solium is of 

greater importance in human pathology than Taenia saginata. The reason for this is that 

a person can also be infected with the metacestode T. solium. Despite the possibility of 

using immune tests in the diagnosis of this disease, the only method used here is the 

veterinary-sanitary postmortal examination of the meat. In prophylaxis, it is 

recommended to obligatorily class cattle in slaughterhouses, obligatory veterinary-

sanitary inspection of meat of pledged cattle for berryiness, rejection and destruction as 

berry meat, enabling weakly berry meat by cooking, slime. It is recommended to 

consume exclusively adequately processed beef and porcine meat.

Keywords: cysticercosis, tapeworm, bovine, porcine, control
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1.0. УВОД

Цистицеркоза представља веома значајно оболење како са аспекта заштите 

здравља потрошача од патогених и на људе преносивих агенаса тако и у погледу 

економичности производње. Цистицеркоза говеда је инфекција великих 

преживара ларвеним обликом пантљичаре човека, Taenia saginata. Инфекција је 

космополитски распрострањена. Под цистицеркозом свиња подразумева се 

присуство ларвених облика пантљичаре човека, Taenia solium, најчешће у 

мишићима и срцу. 

Значај цистицеркозе састоји се у могућности заражавања људи цистичним 

облицима цестоде. По проценама, у свету је инфицирано око 40 милиона особа. 

Инфекција људи настаје ингестијом пресног или недовољно куваног/печеног меса 

које садржи живе цистицеркусе. Код људи се за 3-5 недеља формира одрасла 

пантљичара. Taenia saginata је најчешће дуга 4-10 m, мада у екстремним 

случајевима достиже дужину и до 25 m. У танком цреву човека цестода може да 

живи дужи низ година. Инфекција човека тенидом T. solium и инфекција свиње 

метацестодом су мање распрострањене у свету, већином због верских ограничења 

у конзумирању свињског меса. Резултати више истраживања показали су да се 

број инфицираних креће у просеку 2-3 %, с тим да је у ендемским подручјима 

далеко већи. Упркос мањој распрострањености, T. solium има већи значај у 

патологији човека од Taenia saginata. Разлог томе је што човек може да буде 

инфициран и метацестодом T. solium. 

Потрошња меса у свету бележи благу тенденцију раста и тренутно је 

светски просек око 40 kg по глави становника годишње. Потрошња меса у Србији 

је на нивоу светског просека, око 42 kg, али и значајно мања од Европског који 

износи 75 kg по глави становника годишње. У свету, као и у Србији, највише се 

производи, прерађује и конзумира свињско месо. Производња свих врста меса у 

свету у 2011. години је била близу 300.000.000 тона од чега је свињско месо 

учествовало са 37,0%, следи живинско месо са 34,2% и говеђе месо са 22,2%. 
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Учешће свињског меса у укупној производњи меса у Европи износи преко 50,3%, 

следе живинско са 29,4%, затим говеђе са 18,6%.

Производња меса у Србији већ годинама је нешто мања од 500.000 тона. У 

Србији производња свињског меса са учешћем од око 55% од укупне производње 

свих врста меса представља најзначајнију грану индустрије меса, док производња 

говеђег меса учествује са 20%. 

Највише конзумирано месо, на светском нивоу, је свињско месо које чини 

преко 36% укупне потрошње меса, следе живинско са 33% и говеђе месо са 24%. 

У Србији, потрошња меса у 2011. години је износила 44 kg пер цапита, од чега је 

17,3 kg свињско месо, 17,2 kg живинско месо, 5,4 kg месо рибе и 4,0 kg говеђе 

месо.

Разлози за доминацију производње и конзумације свињског меса су 

многобројни. Опште је прихваћено као конзумно и прерадно месо. У кулинарству 

и преради му је употреба шира него осталим врстама меса. Цена му је нижа, на 

пример, од говедине, између осталог, захваљујући и краћим репродуктивним 

циклусима који трају око 6 месеци код свиње. Током производног циклуса од 

једне године, по једној крмачи произведе се 20 товљеника од 100 kg или 2.000 kg 

живе ваге свиња од којих се добије око 1.000 kg меса. Паразити у месу говеда и 

свиња представљају велико оптерећење безбедности ових врста меса и 

последично здрављу људи који их конзумирају.  

И поред могућности да се у дијагностици овог оболења користе 

имунолошки тестови, једина метода која се примењује јесте ветеринарско-

санитарни преглед меса закланих говеда. У профилакси се препоручује обавезно 

клање говеда у кланицама, обавезан ветеринарско-санитарни преглед меса 

закланих говеда на бобичавост, одбацивање и уништавање јако бобичавог меса, 

оспособљавање слабо бобичавог меса кувањем, стерилизацијом или сољењем или 

саламурењем. Препоручује се конзумирање искључиво адекватно обрађеног 

говеђег и свињског меса.
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА

Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај цистицеркозе 

говеда и свиња као једне од најзначајнијих зоонотских паразитских инфекција 

која се преноси на људе, те њене континуиране и адекватне контроле.

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај контроле и 

превенције цистицеркозе говеда и свиња, нарочито зато што је у питању 

зоонотско оболење које се недовољном термичком обрадом меса преноси на 

људе. Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о овом 

патогену и њеној адекватној дијагностици и контроли, а све у сврху заштите 

здравља људи. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

3.1. КЛАСА CESTODA

Класа Cestoda (пантљичара) спада у коло Platyhelminthes, пљоснате глисте 

и у оквиру ове класе нема слободноживећих врста, већ су све паразитске. Тело им 

је дорзовентрално спљоштено, сегментирано, састављено од чланчића (proglotis) и 

има изглед траке. Дужина тела се креће од неколико милиметара па до више 

метара.

У класи Cestoda, налази се поткласа Eucestoda (праве пантљичаре), у којој 

су два значајна реда: Pseudophyllidea и Cyclophyllidae, са великим бројем 

фамилија и врста. У оквиру реда Cyclophyllidae се налази фамилија Taeniidae, 

укључујући род Taenia [1].

3.2. МОРФОЛОГИЈА И ЦИКЛУС РАЗВОЈА ПАНТЉИЧАРА

Еуцестоде су ендопаразити чије је тело подељено на три дела: главу 

(scolex), на коју се наставља несегментирани део-врат, па труп (strobila). Труп је 

састављен од чланака (Слика 1). Тело им је прекривено еластичном кутикулом 

која има поре. На површини кутикуле налазе се микровили који имају улогу у 

повећању ефективне површине за апсорпцију, за одржавање тела паразита унутар 

црева домаћина, као и у покретима паразита. Пошто цестоде немају дигестивни 

тракт цела површина тела је метаболички активна и служи за све нутритивне 

потребе, тако да се и активни и пасивни транспорт одвија преко кутикуле. Испод 

кутикуле налази се субкутикуларни слој а испод њега уздужна и попречна 

мишићна влакна. Мишићи садрже актин и миозин. Контрактилни део је јасно 

одвојен од неконтрактилног који садржи једро и митохондрије. Унутрашњост 

чланака испуњава паренхим, тако да не постоји телесна дупља. 
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Сколекс се налази на предњем делу тела и на њему су смештени органи за 

причвршћивање. Код реда Pseudophyllidae на њему се налазе два процепа 

(ботридије), док се код реда Cyclophyllidae на сколексу налазе четири пијавке које 

код неких врста носе један или више редова кукица. Код великог броја 

пантљичара на глави је издвојено посено терминално избочење (rostelum) 

снадбевено са једним или више редова хитинозних кукица, а служи да се паразит 

зарије дубоко у слузницу црева. Морфологија ростелума је врло важна за 

разликовање појединих врста пантљичара. Такође, на глави се налазе сензорни 

рецептори (тактилни и хемијски) који служе за оријентацију паразита. 

На сколекс се наставља врат, на чијем крају налази зона пролиферације 

одакле се стварају чланци који граде тело пантљичаре. Тело пантљичаре 

састављено је од различитог броја чланака (од три до више хиљада). Чланци 

најближи зони пролиферације су најмлађи и они немају издеференциране полне 

органе а називају се полно незрели чланци. Удаљенији, старији чланци, имају 

јасно развијене мушке и женске полне органе, то су полно зрели чланци. На 

самом крају виде се полно зрели чланци у којима прво долази до атрофије мушких 

полних органа а потом женских, да би напослетку остао само гравидни утерус са 

мноштвом јаја. Екскреторни систем пантљичаре добро је развијен по типу 

протонефридија, а састоји се од два уздужна канала који се протежу дужином 

стробиле а међусобно су спојени поречним каналићима. У сколексу, каналићи су 

спојени у један прстен а завршни део екскреторног система налази се у задњем 

чланчићу и назива се foramen caudale. Овај систем служи за регулацију осмотског 

притиска и количине воде унутар тела пантљичаре. Нервни систем сачињавају два 

ганглиона у сколексу и два стабла нервних влакана дуж стробиле који иду 

паралелно са екскреторним каналима. 

Пантљичаре су хермафродити, тако да је репродуктивни систем 

престављен и мушким и женским полним органима у сваком чланчићу. 

Мушки полни апарат састоји се од различитог броја тестиса (од неколико 

до више стотина) и њихових одводнох каналића који се спајају у семовод-ductus 

deferens, који се код неких врста завршава семеном кесицом- vesicula seminalis. 

Семевод се завршава копулаторним органом - cirus, који се налази у цирусној 

кесици а завршава се мушком гениталном пором, која се налази у гениталном 

синусу, у близини женске гениталне поре. 
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Женски полни апарат сачињавају јајници, јајовод, који прелази у утерусни 

канал и развијени утерус. На крају јајовода налази се проширење које се назива 

оотип, у којем се формирају јаја а поред њега Мехлисова жлезда која образује 

опну јајета. Вагина је дужа или краћа цев која се улива у оотип у којој се обавља 

копулација може бити проширена у један или два рецептакулума који служе као 

резервоар за сперму (Слика). Отвор вагине и цируса налазе се непосредно један до 

другог у гениталном атријуму. Отвор гениталног атријума је унилатералан, 

правилно или неправилно наизменичан, што је карактеристика појединих врста.

Слика 1. Полно зрели чланак пантљичаре према Матоничкину. 1 – утерус, 2 – 
тестиси, 3 – оваријум, 4 – генитална пора [1].

Оплођење се може одвијати на више начина. Аутофертилизација се збива 

када цирус једног чланчића уђе у вагину истог чланчића. Оплођење може да се 

врши реципрочно између два чланчића истог паразита, који се поставе један изнад 
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другог, или између два пантљичаре. Сперма тече вагином до оотипа где се врши 

оплођење и развој јајета. 

Јаја цестода су различитог облика, грађе и величине што зависи коме реду 

припадају. Код циклофида ембрион се формира у јајету док је још у утерусу. Има 

три пара хитинских кукица и назива се хексантни ембрион или онкосфера 

(hexacanth, oncosphera). Код псеудофилида јаја не садрже ембрион у моменту 

излучивања, већ тек после извесног времена сазревања у спољашњој средини, 

односно води, у јајету се развије трепљаста ларва корацидијум. Јаја имају дебелу 

опну и на једном крају поклопац. Из тела излазе из посебног отвора за полагање- 

tocostoma. 

Јаја доспеју у спољашњу средину најчешће тако што се откину последњи 

зрели чланци који се могу наћи у измету. Број јаја креће се од неколико десетина 

до више  стотина хиљада.

 Заједничка особина свих преставника поткласе Eucestoda је индиректни 

биолошки циклус развоја. То значи да су за развој потребни прелазни (један или 

више) и стални домаћин. Јаја у прелазног домаћина доспеју путем контаминиране 

хране и воде.

Постембрионални развој циклофилида одвија се у дигестивном тракту 

прелазног домаћина, где се јаје ослобађа опне, а хексантни ембрион пробија зид 

црева помоћу кукица. Путем крвотока, лимфотока или директно кроз ткива, 

доспева на предилекционо место на коме наставља свој развој. На том месту 

ствара се везикула различитог облика и величине у зависности од врсте којој 

паразит припада.

Cysticercus (бобица) је развојни облик који се среће у животном циклусу 

цестода из реда Cyclophyllidea које паразитирају код животиња и људи. То је 

мехурић прозрачне опне на којем се разликују три дела: везикула, врат и сколекс. 

Овај тип ларве се јавља код фамилије Taeniidae. Као прелазни домаћини у 

биолошком циклусу развоја служе кичмењаци [1].
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Слика 2. Циклус развоја циклофилида према Матоничкину. 1 – јаје, 2 – хексантни 
ембрион, 3 – цистицеркус, 4 – сколекс адулта, 5 – полно зрели чланак [1].
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3.3. TAENIA SAGINATA

3.3.1. Морфологија и циклус развоја 

Уобичајена дужина ове пантљичаре је 4-8 метара, а ретко поједини 

примерци могу имати и до 25 метара. На крушколиком сколексу налазе се четири 

елиптичне пијавке, а ростелум и кукице не постоје. Врат је дугачак и наставља се 

на тело састављено из неколико хиљада чланака. 

Генитални синуси постављени су неправилно наизменично. У зрелим 

чланцима налази се трансферзално положена вителогена жлезда, а испред ње 

дворежњевити оваријум и 300-600 тестиса. Утерус је постављен на средину и има 

15-36 бочних грана. Задњи, полно зрели чланци димензија 16-30х5-7 милиметара 

су покретни и отпадају спонтано. 

Јаја су овална, пречника 30х50 микрометара, са јасно уочљивим 

хексантним ембрионом. 

Стални домаћин је човек, а инфицира се термички недовољно обрађеним 

зараженим говеђим месом у којем се налази ларвени облик ове пантљичаре 

(Слике 3,4).

Слика 3. Развојни циклус T. saginata. Извор: https://thebiologynotes.com/taenia-
saginata-life-history-development-adaptations/
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Слика 4. Ларвени облик пантљичаре T. saginata

 

Прелазни домаћин за ову еуцестоду су говеда, првенствено телад и јунад. 

Инфестација настаје уношењем јаја преко контаминиране хране или воде. У 

танком цреву говеда из јајета се ослобађа онкосфера, која активно мигрира кроз 

капиларни крвоток и одлази у попречно-пругасту мускулатуру. У 

интерфибриларним просторима развија се ларва типа , која се назива говеђа 

бобица - . Бобице се најчешће налазе у мишићима за жвакање, срцу, језику, врату 

и скелетној мускулатури.

Након 4,5 месеца бобица је у потпуности развијена, овалног је облика и 

има изглед везикуле испуњене бистром течношћу, величине око 5 милиметара 

(Слике 5 и 6). На унутрашњој површини налази се увраћени сколекс, у виду мрље. 

У срчаном мишићу цистицеркус остаје инфективан око девет месеци, а у 

скелетним мишићима и 18 месеци. 

Човек се зарази конзумацијом термички необрађеног меса, при чему се 

након конзумације у дигестивном тракту сколекс изврати, закачи за слузницу и 

започиње развој у одраслог паразита.

Сто дана након ифестације се у измету људи могу наћи јаја и зрели чланци 

ове пантљичаре [1].
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Слика 5. Изглед бобица C. bovis у срчаној мускулатури говеда.

Слика 6. Изглед бобица C. bovis у жваћој мускулатури говеда.
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3.4. TAENIA SOLIUM

3.4.1. Морфологија и циклус развоја

Дужина ове тениде је 3-5 метара, а ширина и до један центиметар. На 

сколексу се налази ростелум са двоструким венцем који садржи 20-30 хитинских 

кукица различите величине. Тело је састављено од 700-1000 чланчића, 

четвртастог облика (Слика 7). Задњи зрели чланци нису покретни, а избацују се у 

спољашњу средину дефекацијом. Генитални синуси су правилно н аизменично 

распоређени. У зрелом чланку налази се 150-200 тестиса, а утерус на средини 

чланка има 10-12 бочних грана. Јаја су округласта, пречника 30-40 микрометара. 

Имају двоструку опну, унутрашња је дебља и радијално избраздана. Паразитира у 

танком цреву човека, а прелазни домаћин је свиња.

Свиња се инфицира јајима или зрелим чланцима T. solium из измета 

инфицираног човека (Слика 8). У дигестивном тракту свиње се ослобађа 

онкосфера, пробија кроз слузокожу црева, капиларним крвотоком доспева у 

циркулацију и разноси се по органима, најчешће у мишићно ткиво. У 

интермускуларном везиву развијају се ларве типа cysticercus које се називају 

Cysticercus celulosae или свињска бобица. Најчешће се налази у 

интермускуларном везивном ткиву трбушних мишића, језика, срца, мишића за 

жвакање, и врату, а код масовне инфестације и у паренхиматозним органима.

Цистицеркус је након 20 дана величине чиодине главе. После 40 дана се 

види мутна тачкица која представља зачетак сколекса,а  са 2 месеца величине је 

зрна грашка и има развијен ростелум са кукицама. Након три месеца бобице имају 

изглед везикуле, величине зрна пасуља, имају полупрозирну опну и испуњене су 

бистром течношћу. На унутрашњој, герминативној мембрани налази се уврнути 

сколекс будуће пантљичаре са ростелумом и кукицама. Бобица може бити 

инфективна и више година. Када човек поједе термички необрађено заражено 

свињско месо, у његовом танком цреву након 2-3 месеца развија се полно зрели 

паразит.

Човек може да буде и прелазни домаћин за ову пантљичару. Инфекција 

настаје уношењем јаја T. solium или када антиперисталтиком зрели чланци доспеју 

поново у желудац где се ослободе онкосфере и започиње нови циклус развоја. 

Ларвени облик код човека најчешће се јавља у мозгу или оку. 
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Слика 7. Изглед пантљичаре T. solium

Извор: https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/cestodes-
tapeworms/overview-of-tapeworm-infections

Између 5% и 40% одраслих носилаца T. solium развију цистицеркозу. Високе 

стопе цистицеркозе код особа са цревном тенијазом и њихових породица 

потврђују да су фекално-орална самоинфекција и унакрсна инфекција честе. 

Постоји теоретска могућност избијања цистицеркозе око носача T. solium у 

школама, затвореним установама и јавним ресторанима, иако ова могућност 

никада није била адекватно потврђена [2,3].

Поред биолошког циклуса T. solium, неколико економских фактора утичу на 

одржавање животног циклуса у мање развијеним земљама. Многа сеоска 

домаћинства узгајају мали број свиња, те животиње представљају важан извор не 

само меса већ и прихода. Слободни узгој захтева мала улагања за сиромашније 

становништво на селу. Недостаци у инфраструктури неразвијених места, попут 
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недостатка санитарног, где људи користе отворене површине и поља за 

дефекацију утичу на то да слободно пуштене свиње имају приступ људским 

фекалијама, чиме се одржава пренос паразита од човека до свиње. Произвођачи 

свињског меса на селу нису увек мотивисани да пошаљу свињетину на 

инспекцију меса због претње осудом [4,5]. У наставку, локалне кулинарске навике 

олакшавају конзумацију сировог или делимично куваног меса. Ови фактори 

доводе до преношења  цистицеркуса од свиње до човека у ендемским подручјима 

[2,3,5].

Слика 8. Детаљан приказ циклуса развоја T. solium

Извор: https://thebiologynotes.com/taenia-solium-life-history-development-adaptations/
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3.5. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ОБОЉЕЊА

Оболење је широко распрострањено како у земљама у развоју тако и у 

оним индустријски развијеним. У Европи се инциденца креће од 0.007 - 6.8% 

[4,5], а највећа је у земљама Африке као што су Сенегал (20%), Нигерија (0.2-9%), 

Камерун (7.2%), Танзанија (0-27%) и Кенија (38-62%) [6,7,8,9].Такође, интензивна 

истраживања су започета и у азијским земљама, попут Индонезије, Кореје, 

Тајланда и Вијетнама [10,11,12,13,14,15,16,17], као и у Јужној Америци, у Перуу 

[19]. Инфекција човека тенидом T. solium и инфекција свиње метацестодом су 

мање распрострањене у свету, већином због верских ограничења у конзумирању 

свињског меса. Резултати више истраживања показали су да се број инфицираних 

креће у просеку 2-3 %, с тим да је у ендемским подручјима далеко већи. Упркос 

мањој распрострањености, T. solium има већи значај у патологији човека од Taenia 

saginata. Разлог томе је што човек може да буде инфициран и метацестодом T. 

solium.

Према доступној литератури последња обимнија истраживања спроведена 

су у Србији током 1988 и 1989 године у оквиру извозног објекта кланице МИП у 

Пожаревцу и показују инциденцну од 0.626%, при чему је највећи број бобичавих 

животиња потицао из Београдског региона (1.60%) и АП Војводине (1.29), а 

најмањи из околине Ниша (0%) [19]. Инцидентне околности на једној говедарској 

фарми у околини Бача показале су да тај проценат може бити значајно већи.

3.6. КЛИНИЧКА СЛИКА

Код животиња клинички симптоми нису испољени  готоб+во да не могу 

дасе детектују. Тенијаза људи најчешће доводи до повраћања, пролива, стомачних 

болова и мршављења. Клиничка слика код цистицеркозе човека варира зависно од 

локализације, броја и виталности цистицеркуса као и од индивидуалне реакције 

организма, као и од начина настанка инфекције [20,21,22].

У случају аутоинфекције, човек добија цистицеркозу (а не тенијазу као 

након конзумације меса) – ова цистицеркоза може да подразумева локализацију 



Срђан Кривокућа Дипломски рад Преглед литературе

16

цисти у било ком меком ткиву. Једна од честих локализација је централни нервни 

систем, па тако долази до неуроцистицеркозе са широким распоном нервних 

симптома (најчешће епилепсија). Други најчешћи облик је очна цистицеркоза са 

јаким упалним реакцијама и компликацијама као што су атрофија мрежњаче и 

слепило [23,24,25].

3.7. ДИЈАГНОСТИКА

 

 Упркос инфекцији, говеда не испољавају знаке поремећаја здравља. 

Могућа је појава миалгије и хиперпирексије. Цистицеркоза говеда се најчешће 

дијагностикује тек код закланих животиња, постморталним прегледом меса. 

Временом може да дође до казеинизације и/или калцификације цистицеркуса 

(Слика 9), додуше много реће у случају цистицеркозе свиња, када они изгубе 

способност инфекције правог домаћина тј. човека. Ипак, налаз оваквих бобица се 

третира као и налаз живих [26].

Слика 9. Казеинизација ларвених облика Cysticercus bovis – у срчаној 
мускулатури.
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Слика 10. Cysticercus cellulosae [19].

Иако је оболење могуће дијагностиковати серолошким тестовима, једина 

метода која се користи је постмортални преглед  трупова закланих говеда, и поред 

тога што се на овај начин не могу детектовати све метацестоде присутне у месу 

[19].

Цистицеркоза говеда се најчешће дијагностикује тек код закланих 

животиња, ветеринарским прегледом меса. Обавезан је преглед главе закланих 

говеда на присуство бобица. Прво треба расећи спољашње и унутрашње мишиће 

једне стране главе, па ондa друге стране. Сваки спољашњи жвакаћи мишић (m. 

masseter) треба расећи са најмање два, а сваки унутрашњи (m. pterigoideus) 

најмање једним паралелним резом, тако да површина реза буде што већа.

Постмортална дијагноза се заснива на налазу C. cellulosae у ткивима, 

нарочито предилекционим местима, али и осталој мускулатури и органима. 

Постмортални преглед меса на кланицама (као законски прописана мера) је и 

једина примењива дијагностичка метода код свиња, с тим да је преглед свиња 
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знатно поузданији од прегледа говеда због тога што су цисте C. cellulosae веће, а 

инвазија њима најчешће генерализована. Преглед меса на кланицама се обавља 

визуелним прегледом и палпацијом предилекционих места (жвакаћег мишића, 

језика, срца, једњака и m. pterygoideus), затим засецањем са 2 паралелна реза, а у 

случају налаза једнe цисте C. cellulosae приступа се пажљивом прегледу остале 

мускулатуре. Као последица проглашавања меса условно употребљивим или пак 

одбацивања читавих трупова уколико се ради о већим инфестацијама, долази до 

значајних економских губитака у оквиру говедарске и свињарске производње 

[19].

3.7.1. Серолошка дијагностика 

Клинички симптоми тенијазе, односно цистицеркозе нису увек јасно 

уочљиви, а недостатак образовања и друштвена стигматизација такође могу 

довести до непријављивања симптома [27,28].

Такође, прецизније дијагностичке методе, попут компјутерске томографије 

(СТ) нису увек доступне у руралним срединама, где је инциденција овог обољења 

већа у односу на урбаније средине [29,30,31].

Клиничка процена се стога углавном заснива на анамнези, историји

епилептичких напада, налаза проглотиса у столици и присуства поткожних 

чворова при прегледу. Међутим, овим клиничким методама недостаје осетљивост 

и специфичност [32].

Актуелни имунолошке методе у дијагностици цистицеркозе се могу 

класификовати као: 

1) тестови за откривање антитела усмерених против цистицеркуса T. solium

2)  тестови за откривање циркулишућиh антигенa које производе живи 

цистицеркуси [33,34,35].

Светска здравствена организација (WHO) препоручује употребу пречишћених 

гликопротеина у формату имуноелектротрансфер блот (EITB) за тестирање 

антитела, при чему се детекција циркулишућих антигена постиже Аg-ЕЛИСА 

тестом [35,36,37].

Присуство антитела указује на прeтходну или садашњу инфекцију, стога 

обично утиче на веће вредности преваленције, док присуство циркулишућих 
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антигена означава живе цистицеркусе у хуманом домаћину и обично је добар 

показатељ болести [38,39,40,41,42]. Новији ЕЛИСА  тестови такође изгледају 

обећавајуће због једноставности употребе, али њихове перформансе нису биле 

широко потврђен у различитим теренским условима [43,44]. Осим тога, 

дијагностички алати као што су копрологија, копроантиген ЕЛИСА и 

молекуларне методе (као што је ланчана реакција полимеразе) увелико се 

разликују у својим перформансама у идентификацији случајева тенијазе, са или 

без пратеће цистицеркозе [41,2,43,44].

3.8. ТЕРАПИЈА

У терапији тенијазе препоручују се никлозамид и празиквантел per os, који 

имају цитоцидални ефекат на интралуминалне паразите. Никлозамид се даје у 

једној дози, одраслима 2 g (4 таблете од 500 mg), деци узраста 2-6 година даје се 1 

g, а деци млађој од 2 године даје се 500 mg. Празиквантел се, такође, даје у једној 

дози од 5-10 mg/kg TМ. Лечење овим лековима се сматра ефикасним уколико се 

проглотиде не појаве у столици након 4 месеца [50,51].

Терапија неуроцистицеркозе је, пре свега, симптоматска и усмерена је на 

Лечење неуроцистицеркозе треба да се заснива на патогенези и историји болести 

код сваког појединачног пацијента. Терапија је у већини случајева ограничена на 

симптоматско лечење епилептичких напада антиепилептицима. Диуретици попут 

манитола или орални глицерол се користе ако је висок интракранијални притисак 

услед хидроцефалуса. За ублажавање главобоље треба дати аналгетике. 

Кортикостероиди се обично примењују под претпоставком да смањују упалу и 

едем око циста. У појединим случајевима треба размотрити неурохируршку 

интервенцију [52,53]. Антипаразитарни лекови који се примењују у лечењу 

неуроцистицеркозе су албендазол и празиквантел. Албендазол се даје per os, 15 

mg/kg TМ, подељен у 2-3 дневне дозе, у току 8-28 дана. Празиквантел ремети 

хомеостазу калцијума и изазива млитаву парализу одраслог паразита. Примењује 

се пер ос, 50-60 mg/kg TМ три пута дневно у току 15 дана, или 100 mg/kg TМ три 

пута дневно, али само један дан [54,55].
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Цистицеркоза свиња и говеда се не лечи из разлога што са 

епидемиолошког становишта није оправдана терапија [56, 57, 5859,60].

3.9. КОНТЕРОЛА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЕРАДИКАЦИЈУ 
БОЛЕСТИ

У контроли инфекције код људи једна од најзначајнијих мера је 

конзумирање искључиво адекватно обрађеног говеђег и свињског меса [45,46].

При налазу цистицеркуса у говеђем и свињском месу требало би открити 

извор инфекције, односно особу инфицирану цестодама  T. saginata и T. solium. 

Површине на којима се напасају говеда не треба ђубрити људским изметом 

[19].

Нашим законским прописима предвиђени су поступци који обавезују 

власнике говеда, кланице и ветеринарску инспекцију на радње које доприносе 

сузбијању и спречавању бовине цистицеркозе (Правилник о начину обављања 

ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања и производа 

животињског порекла) [49].

У контроли и ерадикацији болести најефикасније су мере набројане у 

Табели 1 [62,63].

Табела 1. Мере за контролу и ерадикацију цистицеркозе [62,63].

Одговарајући објекти за држање свиња и говеда

Забрањено је храњење свиња људским отпадом или фекално контаминираном 

храном

Вакцинације свиња

Масовна примена лекова (нпр. празиквантел, николосамид или оксфендазол)

Функционисање тоалета и чисте воде, приступ у селима и стално одржавање ових 

објеката
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Нема отворене нужде од стране људи

Здравствено образовање за промене у хигијенским и санитарним праксама

Лечење људи са тениасисом/цистицеркозом

Идентификација заражених/носилаца путем активног/пасивног надзора

Индивидуални третман

Масовна примена лекова (нпр. празиквантел, николосамид, или албендазол)

Превенција инфекција људи

Мере хигијене руку и хране

Строге праксе и прописи инспекције меса

Довољно кување свињског и овеђегмеса

Промене у културним и верским праксама потрошње сирове свињетине/говедине

3.10. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Због значаја цистицеркозе говеда и свиња, ове болести се налазе на листи Б 

Међународне канцеларије за праћење епизоотија (OIE) у Паризу. На том списку 

се налазе заразне болести које имају способност веома озбиљног и брзог ширења, 

независно од државних граница, које имају озбиљне социо-економске последице 

и последице по јавно здравље и које имају великог значаја у међународној 

трговини животињама и животињским производима [19,64,65].

Нашим законским прописима предвиђени су поступци који обавезују 

власнике говеда, кланице и ветеринарску инспекцију на радње које доприносе 

сузбијању и спречавању бовине цистицеркозе (Правилник о начину обављања 

ветеринарско-санитарног прегледа и контроле животиња пре клања и производа 

животињског порекла, Службенi лист СЦГ, бр. 10/2003). У складу са 
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Правилником, приликом прегледа меса и органа закланих говеда, јунади и бивола 

мора се извршити посебан преглед ради утврђивања да ли постоји бобичавост, и 

то на следећи начин;

 са најмање два паралелна реза зарезати сваки спољни жвакаћи мишић (M. 

masseter) и једним резом сваки унутрашњи (M. pterygoideus) жвакаћи 

мишић, тако да површина реза буде што већа;

 једним уздужним резом зарезати доњу (вентралну) површину језика;

 срце прегледати сходно ставу 4. члана 34. овог правилника;

 једњак прегледати адспекцијом и палпацијом, а по потреби и зарезивањем;

 прегледати површину свих мишића, а нарочито пажљиво мишићни део 

дијафрагме који је претходно ослобођен трбушне и грудне опне и 

међуребарне мишиће.

Ако се при зарезивању жвакаћих мишића и срца и прегледом и 

опипавањем органа нађе само једна или више бобица, потребно је, због 

утврђивања степена инвазије, разрезати у танке листиће језик, једњак, срце и 

мишићне делове дијафрагме и зарезати на неколико места мишиће бута и плећке.

Закланој телади до шест недеља, приликом прегледа ради утврђивања да 

ли постоји бобичавост, зарезује се само срце. Ако се прегледом срца нађе једна 

или више бобица, треба извршити детаљан преглед као код закланих говеда, 

јунади, телади старије од шест недеља и бивола.

Ради утврђивања да ли постоји бобичавост свиња од масног ткива, 

ослобађа се унутрашњи слабински мишић (M. psaos major) и адспекцијом се 

прегледају сви остали видљиви мишићи трупа и главе, срце и мишићни део 

дијафрагме.

На основу прегледа, као и на основу резултата евентуалног 

микробиолошког или другог испитивања, месо и органи закланих животиња 

оцењују се као:

1) хигијенски исправни за јавну потрошњу;

2) хигијенски неисправни за јавну потрошњу;

3) условно хигијенски исправни за јавну потрошњу;

4) хигијенски исправни за прераду.
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Месо, срце и месната сланина заклане животиње нису хигијенски исправни 

за јавну потрошњу: ако је код закланих говеда, јунади, телади, бивола, оваца, коза 

и свиња утврђена јака бобичавост. Месо се оцењује као јако бобичаво ако се на 

местима која се обавезно прегледају зарезивањем и у осталим мишићима трупа 

нађе укупно више од 10 бобица или ако је месо бобичавих животиња 

органолептички промењено, без обзира на број нађених бобица. Месо које садржи

дегенерисане и калцифициране бобице оцењује се исто као и у случају налаза 

живих бобица. Остали унутрашњи органи и лој говеда, и остали унутрашњи 

органи, сало и чврсто масно ткиво свиња условно су хигијенски исправни за јавну 

потрошњу ако су утврђене патолошке промене у виду бобичавости.

Месо и органи су условно хигијенски исправни за јавну потрошњу ако је 

код закланих говеда, јунади, телади, бивола, оваца, коза и свиња утврђена слаба 

бобичавост (код говеда Cysticercus bovis s. inermis, а код свиња Cysticercus 

cellulosae), односно кад се на местима која се обавезно прегледају зарезивањем и 

у осталим мишићима трупа нађе укупно мање од 10 бобица и ако су нађене 

бобице одстрањене.

Условно хигијенски исправно месо и органи закланих животиња 

оспособљавају се за јавну потрошњу кувањем, стерилизацијом, сољењем или 

саламурењем меса и органа слабо бобичавих свиња, односно смрзавањем, 

кувањем, стерилизацијом, сољењем или саламурењем меса и органа слабо 

бобичавих говеда. Условно хигијенски исправно месо може се после извршеног 

оспособљавања употребити за јавну потрошњу само прерађено у производе од 

уситњеног меса који се обрађују топлотом.

Трупови и главе слабо бобичавих животиња који се оспособљавају 

смрзавањем обележавају се, пре стављања у просторије за смрзавање, етикетом 

или налепницом (Слика 11).
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Слика 11. Етикета - налепница из става 1. овог члана je црвене бoje величине 14 х 

7 cm. На месту "М. П. " ставља се печат или жиг о условној употребљивости меса 

[49].

Ако се месо слабо бобичавих свиња и говеда оспособљава за јавну 

потрошњу смрзавањем, труп, глава и органи се морају држати у просторији за 

смрзавање док се у дубини мишића не постигне температура од -10°С која ће се 

одржавати најмање 10 дана или температура од -20°С која ће се одржавати 

најмање три дана [49].
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4.0. ЗАКЉУЧАК

На основу прегледане и консултоване литературе могу се извести следећи 

закључци дипломског рада:

1. Цистицеркоза представља веома значајно оболење како са аспекта заштите 

здравља потрошача од патогених и на људе преносивих агенаса тако и у 

погледу економичности производње.

2. Инфекција људи настаје ингестијом пресног или недовољно 

куваног/печеног меса које садржи живе цистицеркусе.

3. Нашим законским прописима предвиђени су поступци који обавезују 

власнике говеда, кланице и ветеринарску инспекцију на радње које 

доприносе сузбијању и спречавању цистицеркозе говеда и свиња.

4. Обавезно је клање говеда и свиња у кланицама.

5. Обавезан је ветеринарско-санитарни преглед меса закланих говеда и свиња 

на бобичавост.

6. Врши се одбацивање и уништавање јако бобичавог меса.

7. Врши се оспособљавање слабо бобичавог меса кувањем, стерилизацијом 

или сољењем или саламурењем.

8. Ако се месо слабо бобичавих свиња и говеда оспособљава за јавну 

потрошњу смрзавањем, труп, глава и органи се морају држати у просторији 

за смрзавање док се у дубини мишића не постигне температура од -10°С 

која ће се одржавати најмање 10 дана или температура од -20°С која ће се 

одржавати најмање три дана.

9. Неопходно је и просвећивање узгајивача говеда и особља запосленог на 

фарми, као и спровођење редовног санитарног прегледа ради утврђивања 

носиоца паразитских инфекција.  

10. Увођење савремених имунолошких метода које омогућују премортални 

преглед животиња значајно би смањило економске губитке у току това 

говеда.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

26

5.0. ЛИТЕРАТУРА

1. Lalošević V, Ćirković M, Lalošević D, Mihajlović-Ukropina M, Rajković D, 

Parazitologija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. 2012.

2. Lescano AG, Garcia HH, Gilman RH, Gavidia CM, Tsang V, Rodriguez S, Moulton 

LH, Villaran MV, Montano SM, Gonzalez AE. Taenia solium cysticercosis hotspots 

surrounding tapeworm carriers: clustering on human seroprevalence but not on seizures. 

PLoS Negl Trop Dis 2009; 3: e371.

3. Kyvsgaard NC, Johansen MV, Carabin H. Simulating transmission and control 

of Taenia solium infections using a Reed-Frost stochastic model. Int J Parasitol 2007 

Apr;37(5):547–58. 

4. Cabaret J, Geerts S, Madeline M, Bellandonne C, Barbier D. The use of urban sludge on 

pastures: the cysticercosis threat. Vet Res 2002; 33:575-97.  

5. Dorny P, Vercammen F, Brandt J, Vansteenkiste W, Berkvens D, Geerts S. Sero-

epidemiological study of Taenia saginata cysticercosis in Belgian cattle. Vet Parasitol 

2000 Feb 29; 88(1–2):43–9. 

6. Torgerson PR, Macpherson CN. The socioeconomic burden of parasitic zoonoses: 

global trends. Vet Parasitol 2011 Nov 24; 182(1):79–95. 

7. Secka A, Grimm F, Marcotty T, Geysen D, Niang AM, Ngale V, et al. Old focus of 

cysticercosis in a senegalese village revisited after half a century. Acta Trop 2011 Aug; 

119(2–3):199–202. 

8. Praet N, Speybroeck N, Manzanedo R, Berkvens D, Nsame ND, Zoli A, et al. The 

disease burden of Taenia solium cysticercosis in Cameroon. PLoS Negl Trop Dis 2009; 

3(3):e406. pmid:19333365

9. Thomas LF. Epidemiology of Taenia solium Cysticercosis in western Kenya. Scotland, 

Edinburgh: The University of Edinburgh; 2014.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

27

10. Wandra T, Sutisna P, Dharmawan N, Margono S, Sudewi R, Suroso T, et al. High 

prevalence of Taenia saginata taeniasis and status of Taenia solium cysticercosis in 

Bali, Indonesia. Trans R Soc Trop Med Hyg 2006; 100:346–53.

11. Wandra T, Ito A, Yamasaki H, Suroso T, Margono SS. Taenia solium cysticercosis, 

Irian Jaya, Indonesia. Emerg Infect Dis 2003; 9: 884–5.

12. Wandra T, Sudewi A, Swastika IK, Sutisna P, Dharmawan NS, Yulfi H, et al. 

Taeniasis/cysticercosis in Bali, Indonesia. Southeast Asian J Trop Med Public Health 

2011; 42:793–802.

13. Jeon HK, Yong TS, Sohn WM, Chai JY, Min DY, Yun CH, et al. Current status of 

human taeniasis in Lao People’s Democratic Republic. Korean J Parasitol, 2013; 51: 

259–63.

14. Okello A, Ash A, Keokhamphet C, Hobbs E, Khamlome B, Dorny P, et al. 

Investigating a hyperendemic focus of Taenia solium in northern Lao PDR. 

ParasitVectors 2014; 7: 134.

15. Anantaphruti MT, Okamoto M, Yoonuan T, Saguankiat S, Kusolsuk T, Sato M, et al. 

Molecular and serological survey on taeniasis and cysticercosis in Kanchanaburi 

Province, Thailand. Parasitol Int 2010; 59: 326–30.

16. Anantaphruti MT, Yamasaki H, Nakao M, Waikagul J, Watthanakulpanich D, 

Nuamtanong S, et al. Sympatric occurrence of Taenia solium, T. saginata, and T. 

asiatica, Thailand. Emerg Infect Dis 2007; 13: 1413–6.

17. Van De N, Le TH, Lien PTH, Eom KS, Current status of taeniasis and cysticercosis in 

Vietnam. Korean J Parasitol 2014;52: 125–129.

18. Garcia HH, Gilman RH, Gonzalez AE, Verastegui M, Rodriguez S, Gavidia C, et al. 

Hyperendemic human and porcine Taenia solium infection in Peru. Am J Trop Med 

Hyg 2003 Mar; 68(3):268–75. 

19. Aleksić N, Miloradović S. Cisticerkoza goveda zaklanih na klanici mesne industrije 

"Požarevac" u Požarevcu. Vet Glasnik 1994; 48:751-6. 

20. World Health Organization, 2015. Taeniasis/Cysticercosis. Available at: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs376/en/.

21. Pawlowski Z, Allan J, Sarti E, Control of Taenia solium taeniasis/cysticercosis: from 

research towards implementation. Int J Parasitol 2005; 35:1221–32.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

28

22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Recommendations of the 

International Task Force for Disease Eradication. MMWR Recomm Rep 1993; 42:1–38.

23. Carpio A. Neurocysticercosis: an update. The Lancet infectious diseases. 2002 Dec 1; 

2(12):751-62.

24. Wandra T, Swastika K, Dharmawan NS, Purba IE, Sudarmaja IM, Yoshida T, et al. The 

present situation and towards the prevention and control of neurocysticercosis on the 

tropical island, Bali, Indonesia. Parasit Vectors 2015; 8:1–11.

25. Arriola CS, Gonzalez AE, Gomez-Puerta LA, Lopez-Urbina MT, Garcia HH, Gilman 

RH. New insights in cysticercosis transmission. PLoS Negl Trop Dis 2014 Oct; 

8(10):e3247. 

26. Aleksić N. Parazitske bolesti - specijalni deo, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 

2004.

27. Carabin H, Traoré AA, Taenia solium taeniasis and cysticercosis control and 

elimination through community-based interventions. Curr Trop Med Rep 2014; 1:181–

93.

28. Garcia HH, Nash TE, Del Brutto OH, Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of 

neurocysticercosis. Lancet Neuro 2014; l13:1202–15.

29. Carabin H, Millogo A, Praet N, Hounton S, Tarnagda Z, Ganaba R, et al. 

Seroprevalence to the antigens of Taenia solium cysticercosis among residents of three 

villages in Burkina Faso: a cross-sectional study. PLoS Negl Trop Dis 2009; 

3(11):e555. 

30. Gomes I, Veiga M, Embirucu EK, Rabelo R, Mota B, Meza-Lucas A, et al. Taeniasis 

and cysticercosis prevalence in a small village from Northeastern Brazil. Arq 

Neuropsiquiatr 2002 Jun; 60(2-A):219–23.

31. Manderson L, Aagaard-Hansen J, Allotey P, Gyapong M, Sommerfeld J, Social 

research on neglected diseases of poverty: continuing and emerging themes. PLoS Negl 

Trop Dis 2009; 3:e332.

32. Montano S, Villaran M, Ylquimiche L, Figueroa J, Rodriguez S, Bautista C, et al. 

Neurocysticercosis: association between seizures, serology, and brain CT in rural Peru. 

Neurology 2005; 65:229–33.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

29

33. Dorny P, Brandt J, Geerts S. Chapter 4: Detection and diagnosis. In: Murrell KD, Dorny 

P, Flisser A, Geerts S, Kyvsgaard NC, McManus D, et al., editors. Guidelines for the 

surveillance, prevention and control of taeniosis/cyticercosis.Paris: WHO/FAO/OIE; 

2005. p. 45–56.

34. Dorny P, Brandt J, Zoli A, Geerts S. Immunodiagnostic tools for human and porcine 

cysticercosis. Acta Trop 2003 Jun; 87(1):79–86. 

35. Deckers N, Dorny P. Immunodiagnosis of Taenia solium taeniosis/cysticercosis. Trends 

Parasitol 2010 Mar; 26(3):137–44. 

36. Erhart A, Dorny P, Van DN, Vien HV, Thach DC, Toan ND, et al. Taenia 

solium cysticercosis in a village in northern Viet Nam: seroprevalence study using an 

ELISA for detecting circulating antigen. Trans R Soc Trop Med Hyg 2002 May; 

96(3):270–2. 

37. Tsang VC, Brand JA, Boyer AE. An enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay 

and glycoprotein antigens for diagnosing human cysticercosis (Taenia solium). J Infect 

Dis 1989; 159:50–9.

38. Garcia H, Harrison L, Parkhouse R, Montenegro T, Martinez S, Tsang V, et al. A 

specific antigen-detection ELISA for the diagnosis of human neurocysticercosis. Trans 

R Soc Trop Med Hyg 1998; 92:411–4.

39. Gabriël S, Blocher J, Dorny P, Abatih EN, Schmutzhard E, Ombay M, et al. Added 

value of antigen ELISA in the diagnosis of neurocysticercosis in resource poor settings. 

PLoS Negl Trop Dis 2012; 6:e1851.

40. Lee YM, Handali S, Hancock K, Pattabhi S, Kovalenko VA, Levin A, et al.  Serologic 

diagnosis of human Taenia solium cysticercosis by using recombinant and synthetic 

antigens in QuickELISA™. Am J Trop Med Hyg 2011; 84:587–93.

41. Guezala MC, Rodriguez S, Zamora H, Garcia HH, Gonzalez AE, Tembo A, et al.  

Development of a species-specific coproantigen ELISA for human Taenia solium 

taeniasis. Am J Trop Med Hyg 2009; 81:433–7.

42. Gonzalez A. Control of Taenia solium with porcine chemotherapy. Singh G, Prabhakar 

S, eds. Taenia solium Cysticercosis: From Basic to Clinical Science. Wallingford, 

United Kingdom: CABI Publishing 2002; 431-5.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

30

43. Theis J, Goldsmith R, Flisser A, Koss J, Chioino C, Plancarte A, et al.  Detection by 

immunoblot assay of antibodies to Taenia solium cysticerci in sera from residents of 

rural communities and from epileptic patients in Bali, Indonesia. Southeast Asian J Trop 

Med Public Health 1994; 25:464–8.

44. Praet N, Verweij JJ, Mwape KE, Phiri IK, Muma JB, Zulu G, et al. Bayesian modelling 

to estimate the test characteristics of coprology, coproantigen ELISA and a novel real-

time PCR for the diagnosis of taeniasis. Trop Med Int Health 2013 May; 18(5):608–14. 

45. Vien H, Dao L, Manh N, Tan H, Nguyen D, Nhung V. Identification of Taenia spp. and 

cysticercus species using multiplex PCR. J Malaria Parasit Dis 2008; 1:62–9.

46. Praet N, Rodriguez-Hidalgo R, Speybroeck N, Ahounou S, Benitez-Ortiz W, Berkvens 

D, et al. Infection with versus exposure to Taenia solium: what do serological test 

results tell us? Am J Trop Med Hyg 2010; 83:413–5.

47. Bardosh K, Inthavong P, Xayaheuang S, Okello AL. Controlling parasites, 

understanding practices: the biosocial complexity of a One Health intervention for 

neglected zoonotic helminths in northern Lao PDR. Soc Sci Med 2014; 120:215–23.

48. Murrell K, Dorny P, Flisser A, Geerts S, Kyvsgaard NC, McManus D, et al. 

WHO/FAO/OIE Guidelines for the Surveillance, Prevention and Control of 

Taeniosis/Cysticercosis. Paris, France: OIE (World Organisation for Animal Health), 

WHO (World Health Organization) and FAO (Food and Agriculture Organization). 

2005.

49. Правилник о начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа и контроле 

животиња пре клања и производа животињског порекла, "Службени лист СФРЈ", 

бр. 43/86, ''Службенi лист СЦГ'', бр. 10/2003.

50. Ito A, Yamasaki H, Nakao M, Sako Y, Okamoto M, Sato MO, et al. Multiple genotypes 

of Taenia solium—ramifications for diagnosis, treatment and control. Acta Trop 2003 

Jun; 87(1):95–101. 

51. Sarti E, Schantz PM, Avila G, Ambrosio J, Medina-Santillan R, Flisser A. Mass 

treatment against human taeniasis for the control of cysticercosis: a population-based 

intervention study. Trans R Soc Trop Med Hyg 2000 Jan; 94(1):85–9. 

52. Takayanagui OM, Chimelli L. Disseminated muscular cysticercosis with myositis 

induced by praziquantel therapy. Am J Trop Med Hyg 1998 Dec;59(6):1002–3. 

pmid:9886213



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

31

53. Coral-Almeida M, Gabriël S, Abatih EN, Praet N, Benitez W, Dorny P. Taenia solium 

human cysticercosis: a systematic review of sero-epidemiological data from endemic 

zones around the world. PLoS Negl Trop Dis 2015; 9:e0003919.

54. Flisser A, Rodriguez-Canul R, Willingham AL. Control of the taeniosis/cysticercosis 

complex: future developments. Vet Parasitol 2006 Jul 31; 139(4):283–92. 

pmid:16730125

55. Martinez MJ, de Aluja AS, Gemmell M. Failure to incriminate domestic flies (Diptera: 

Muscidae) as mechanical vectors of Taenia eggs (Cyclophyllidea: Taeniidae) in rural 

Mexico. J Med Entomol 2000 Jul; 37(4):489–91.

56. Molyneux DH, Hopkins DR, Zagaria N. Disease eradication, elimination and control: 

the need for accurate and consistent usage. Trends Parasitol 2004 Aug; 20(8):347–51. 

pmid:15246314

57. Van K I, Vansteenkiste W, Claes M, Geerts S, Brandt J. Improved detection of 

circulating antigen in cattle infected with Taenia saginata metacestodes. Vet Parasitol 

1998 Apr 30; 76(4):269–74. 

58. Ćirković M, Milošević N, Aleksić N, Potkonjak A. Cycticercosis as a limiting factor of 

economical cattle production. Epizootiološki dani, Beograd. 2011; 35-8.

59. Hotez PJ, Molyneux DH, Fenwick A, Ottesen E, Sachs SE, Sachs JD. Incorporating a 

rapid-impact package for neglected tropical diseases with programs for HIV/AIDS, 

tuberculosis, and malaria. PLoS Med 2006; 3:e102.

60. The Carter Center, Summary of the Twenty-First Meeting of the International Task 

Force for Disease Eradication (II). 2013. Available at: 

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/health_publications/itfde/ITFDE-

summary-071013.pdf.

61. Hotez PJ, Bottazzi ME, Strych U, Chang LY, Lim YA, Goodenow MM, et al. 

Neglected tropical diseases among the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN): overview and update. PLoS Negl Trop Dis 2015; 9:e0003575.

62. Kar K. Facilitating “Hands-on” Training Workshops for Community-led Total 

Sanitation. Geneva, Switzerland: Water Supply and Sanitation Collaborative Council. 

2010.



Срђан Кривокућа Дипломски рад Литература

32

63. Aylward B, Hennessey KA, Zagaria N, Olivé JM, Cochi S. When is a disease 

eradicable? 100 years of lessons learned. Am J Public Health 2000; 90:1515–20.

64. Willingham AL, Wu HW, Conlan J, Satrija F. Combating Taenia solium cysticercosis 

in southeast Asia: an opportunity for improving human health and livestock production. 

Adv Parasitol 2010; 72: 235–66.

65. Lustigman S, Prichard RK, Gazzinelli A, Grant WN, Boatin BA, McCarthy JS, et al. A 

research agenda for helminth diseases of humans: the problem of helminthiases. 

PLoSNegl Trop Dis 2012; 6:e1582.


