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НАЈЧЕШЋЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ БОЛЕСТИ 
ЗМИЈА И ГУШТЕРА У ТЕРАРИЈУМСКИМ 

УСЛОВИМА 
 
 

КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 

Узгој и држaње тераријумских животиња, пре свега змија и гуштера, је још 

увек неистражено поље. У свету се много пaжње посвећује тераријумским 

животињама и амбијенталним условима. Тераријум подразумева одређен простор 

који опонаша природно станиште животиње. Тераријуми морају бити изграђени 

од одговарајућег материјала, одговарајућих димензија, добре вентилације са 

одговарајућим светлом и грејним телом. У овом раду су представљене најчешће 

болести које се могу јавити у условима неадекватног држања. У ову групу спадају 

проблеми са амбијеталном температуром јер су рептили поикилотермни 

организми, проблеми са влагом, проблеми са лошом вентилацијом. Поред ових 

амбијеталних проблема веома важан узрок болести рептила је неодговарајућа 

исхрана која може бити неадекватно нутритивно избалансирана са макро и микро 

елементима. 

Кључне речи: змије, гуштери, тераријум, болести 
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HE MOST COMMON ENVIRONMENTAL DISEASES OF 
SNAKES AND LIZARDS IN TERRARIUM CONDITIONS 

 

SUMMARY 
 
 

Breeding and keeping terrarium animals, primarily snakes and lizards, is still an 

unexplored field. In the world, a lot of time is dedicated to terrarium animals and 

ambient conditions. A terrarium means a certain space that mimics the natural habitat of 

an animal. Terrariums must be built of appropriate material, appropriate dimensions, 

good ventilation with adequate light and heating pads. This paper describes the most 

common diseases that can occur in conditions of inadequate posture. This group 

includes problems with ambient temperature because reptiles are poikilothermic 

organisms, problems with humidity, problems with poor ventilation. In addition to these 

environmental problems, we also have a problem with inadequate nutrition, which can 

be inadequately nutritionally balanced with macro and micro elements. 

 
Keywords: snake, lizard, terrarium, diseases  
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1.0. УВОД 
 

 Змије су гмизавци са потпуно редукованим екстремитетима. У односу на 

трупни део број репних пршљена је релативно мали. Рожни слој се код многих 

повремено одбацује (тзв. змијска кошуљица). Већина змија полаже крупна јаја, 

мада има и вивипарних (поскок и шарка су, на пример, вивипарне). Чуло мириса 

има велику улогу у животу змија. Језик змија је дугачак, расцепљен и јако 

покретљив. Избацивањем језика змија “хвата” мирисне дражи. Многе змије су 

канибали. Код змија је честа појава мимикрије. Димензије тераријума за змије 

треба да су 1 x 0,5 дужине тела јединке, а арбореалне јединке морају да имају 

тераријум висок најмање 0,5 дужине тела. За сваку додату јединку простор треба 

проширити за 20%. Као супстрат се најчешће користе груби тресет, кора дрвећа, 

пиљевина, новински папир или комерцијална подлога. Сваки тераријум мора 

имати место за скривање таквих димензија да се змија једва увуче. Арбореалне 

врсте змија морају имати тераријум са гранама од којих бар једна мора бити у 

водоравном положају. Не препоручује се тераријум са дрвеном или земљаном 

подлогом због развоја паразита. Температура у објекту треба да буде од 25°C до 

30°C, а грејач мора бити постављен  на супротној страни од места за скривање и 

може заузимати највише 1/3 површине тераријума. За грејање се не препоручују 

тзв. “топле стрехе”. Неопходно је обезбедити и УВ лампу. Вода мора бити увек 

присутна, а неке врсте је потребно и прскати јер пију воду из љускица са тела. 

Посуда са водом мора бити довољно велика да склупчана змија може у њу да 

легне. Гуштери представљају најмногобројнију и најразноврснију групу 

данашњих гмизаваца. Имају издужено тело са два пара петопрстих ногу који се 

завршавају канџама. Рожна навлака коже показује различите диференцијације код 

разних група и на разним деловима тела. Постоји појава аутотомије (вољно 

одбацивање репа, у случају опасности, на пример ако неко ухвати гуштера за реп 

он се откида у својој основи и тако омогућава да животиња побегне. Реп се затим 

регенерише, мада не у потпуности тако да је врх репа затупљен. Тераријум за 

гуштере треба да буде адекватних димензија, најчешће 4x3x3 дужине тела јединке 

(за арбореалне гуштере висина треба да буде 3,5 дужине тела). За сваку додату 

јединку простор треба проширити за 15%. Као супстрат у тераријуму се најчешће 

користи тресет, кора дрвећа, крупни шљунак или комерцијална подлога. Неке 
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врсте гуштера које се укопавају, морају имати висину подлоге (песак) 8 до 10 cm. 

Тераријум мора бар делимично, визуелно да опонаша природно окружење. Мора 

се обезбедити место за скривање које је што мање. Арбореални гуштери морају 

имати тераријум са гранама од којих бар једна мора бити у водоравном положају 

испод рефлекторске сијалице или УВ флуоресцентне лампе како би животиња 

могла да се сунча. Не препоручује се тераријум са дрвеном или земљаном 

подлогом због развоја паразита. Температуре у тераријуму треба да је 28 до 35 °C. 

Грејач се обавезно поставља у супротном делу тераријума од оног у коме су места 

за скривање и може заузимати највише 1/3 површине тераријума. Вода мора увек 

бити присутна. Арборалне врсте често не пију воду из посуда па је потребно 

прскати тераријум како би пили воду накупљену на гранама и сл. Поремећај 

пресвлачења змија (Dysecdysis) је најчешће мултифакторијалне етиологије, и 

углавном настаје као резултат неадекватног или неправилног држања. Фактори 

који утичу на процес пресвлачења су температура и влажност у животној средини, 

исхрана, паразитске инфекције, ожиљци од старих повреда, хируршке 

интервенције или опекотине, системске болести, основна болест која доводи до 

дехидрације или угрози кретање, као што су срасли пршљенови. Најчешће се 

поремећај пресвлачења јавља код змија и код неких врста гуштера, док се веома 

ретко јавља код корњача. Поремећај пресвлачења настаје ако змија није успела да 

одбаци кошуљицу 7 или више дана након последње фазе есдyсис-а (пресвлачење 

у шестој фази траје 4 до 7 дана након што наочаре постану потпуно бистре). Један 

од разлога за појаву dysecdysis може бити ниска влажност ваздуха (50-60% је 

идеална влажност за већину змија), затим до поремећаја процеса пресвлачења 

може доћи и због ниске амбијенталне температуре, стреса или повреда на кожи 

насталих као последица неправилне манипулације змијама, услед недостатка 

предмета у тераријуму о које змија може да се трља (камење, шљунак, гране), као 

и лоша исхрана. Гране и камење су неопходни у тераријуму како би змија могла 

трљањем да одбаци стару кошуљицу.  

Метаболичка болест костију је вероватно једна од најчешћих болести 

гмизаваца, а најчешће настаје као последица дисбаланса витамина Д3, калцијума 

и фосфора што доводи до слабљења костију и системских поремећаја. Иако се 

најчешће сматра да је једини узрок појаве болести недостатак калцијума, то није 

једини фактор који доводи до метаболичке болести костију. Оно што се са 

сигурношћу може рећи је то да болест редовно настаје у лошим условима држања 
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гмизаваца, као и због неадекватне исхране. Болест се веома често јавља код зелене 

игуане, пре свега јер је врло популарна као кућни љубимац, а држаоци врло често 

немају довољно знања о специфичним потребама у погледу дијете, осветљења и 

услова животне средине. Здравље рептила умногоме зависи од правилног односа 

калцијума и фосфора у организму (нормално је тај однос 1:1 до 2:1). Међутим, ако 

дође до дисбаланса овог односа у том смислу да је концентрација калцијума 

сувише ниска, организам ће тај недостатак компензовати тако што ће узимати 

калцијум из костију, што доводи до размекшавања костију, фрактура и стварања 

веома болних депозита фиброзног ткива (на тај начин организам покушава да 

ојача кост на друге начине). Поред тога, калцијум је неопходан за одвијање 

многих физиолошких процеса као што су то, на пример, мишићна контракција и 

коагулација крви, па ће уколико се јави мањак калцијума у организму доћи до 

многих поремећаја од којих неки могу бити фатални (поремећај контракције 

срчаног мишића, крварења). Недостатак калцијума се може јавити као последица 

његовог недостатка у исхрани, али може настати и као последица више 

комплексних фактора. Витамин Д је неопходан за метаболизам калцијума, стога 

недостатак овог витамина утиче на ниво калцијума у оганизму, чак и у оним 

случајевима када се храном унесе у организам довољна количина калцијума. 

Поред тога, неадекватна количина протеина у храни може довести до 

метаболичке болести костију. Такође, болести јетре и бубрега, обољења танког 

црева, обољења тиреоидне и паратиреоидне жлезде ометају или угрожавају 

конверзију витамина Д у његов активни облик, а самим тим утичу и на 

метаболзма калцијума. Температура, исто тако, може имати улогу у настајању 

овог обољења, јер се при нижим температурама успорава метаболизам, а самим 

тим и варење као и апсорпција калцијума. Ипак, сматра се да је главни узрок 

метаболичке болести костију код рептила лоше избалансирана исхрана. 

Симптоми могу да варирају, у зависности од тежине саме болести и од дужине 

трајања болести. Обично су промене изражене на костима и мишићима, у чијем 

настанку односно функционисању учествује калцијум. Најчећи симптоми су 

савијени и отечени екстремитети, чворићи на дугим костима ногу или дуж кичме, 

савијена кичма, отицање и размекшавање вилице (тзв. “гумена вилица”) или 

смањена доња вилица, преломи костију настали као последица њиховог 

слабљења, тремор или грчевити покрети и трзање ногу и стопала, хромост, 

анорексија, констипација, летаргија, слабост, може се чак јавити и делимична 
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парализа, а код корњача долази до размекшавања оклопа. Дијагноза се поставља 

на основу анамнезе (посебно у погледу исхране и начина држања рептила), 

клиничког прегледа, док се дефинитивна дијагноза поставља рентгенолошки. 

Терапија је најчешће могућа, и у лакшим случајевима је потребно само 

кориговати исхрану и услове држања, док је у тежим случајевима неопходна 

апликација калцијума и витаминских додатака. 

Ростралне абразије су изазване трљањем, гурањем или ударањем рилом у 

абразивне површине или зидове у тераријуму. Потребно је избегавати 

пренасељеност и држање агресивних јединки у истом тераријуму. У блажим 

случајевима, када још није дошло до оштећења костију, проблем можемо решити 

отклањањем недостатака у тераријуму, локалним чишћењем захваћене регије 

повидон јодом и апликацијом антибиотских масти на рану. За превенцију 

настанка ростралних абразија потребно је да се у тераријуму обезбеди довољно 

места за сакривање, поготово ако се у истом објекту чува већи број јединки, 

такође тераријум не сме имати абразивне површине, а стаклени зидови морају 

бити видљиви животињама (најчешће се користе пластичне фолије као визуелна 

баријера). Контактни дерматитис се може јавити као последица употребе подлоге 

за тераријум која садржи ароматична једињења (нпр. парчиће кедровине, бора) 

или као последица присуства резидуа дезинфицијенаса који се користе за 

чишћење тераријума (нпр. избељивачи, фенолна једињења). Ринитис и други 

респираторни симптоми могу да се јаве упоредо са контактним дерматитисом. 

Неопходно је онемогућити рептиле да дођу у контакт са једињењима која доводе 

до појаве дерматитиса. Опекотине су најчешће изазване директним контактом са 

извором топлоте, као што су камење за грејање, топлотни подметачи и извори 

светлости. Није познато због чега рептили остају у контакту са извором топлоте 

упркос томе што им наносе повреде. Власници рептила морају бити свесни тога и 

зато треба да заштите своје љубимце и онемогуће директан контакт са извором 

топлоте (нпр. много је боље поставити грејаче на бочну страну тераријума него на 

под). Такође треба рећи да опекотине могу изгледати слично као бактеријске и 

гљивичне инфекције. Опекотине могу бити суперфицијалне или могу захватити 

дубља ткива, а ако је захваћена велика површина тела неопходно је започети 

терапију течностима, пошто ће у том случају код јединке доћи до губитка 

течности и електролита. Неопходно је стављање влажно-сувих облога и 

апликација антибактеријских масти, као што је сулфадиазин-сребро или повидон 
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јод који треба да буду инкорпорирани у саме облоге. Постоје извесни спрејови 

који доводе до бржег зарастања рана. Ови полиуретански филмови онемогућавају 

продор бактерија и истовремено омогућавају једноставно надгледање ране. 

Псеудомонас аеругиноса може колонизовати ране од опекотина и довести до 

фаталних компликација. Системска апликација антибиотика против Грам-

негативних бактерија на основу културелног испитивања или теста сензитивности 

као и примена одговарајућих аналгетика, треба да прати топикални третман. Када 

граница између здравог и девитализованог ткива постане евидентна, потребно је 

предузети хируршку интервенцију. Након зарастања рана од опекотина редовно 

остаје ожиљак који касније може реметити нормалан процес пресвлачења. 

Апсцеси су врло чести код гуштера и змија и морају се диференцијално 

дијагностички посматрати одвојено од разних поткожних отока. Углавном настају 

као последица трауме (угриз или пенетрирајућа рана) или хематогеним путем. 

Код змија се најчешће јављају супкутани отоци. Обично настају као последица 

асцендентне инфекције од ранијег некротичног стоматитиса. Уобичајени изолати 

из апсцеса и гранулома укључују следеће врсте: Pseudomonas spp, Aeromonas spp, 

Staphylococcus spp, Citrobacter spp, Pasteurella spp, Escherichia coli, Proteus spp, 

Salmonella spp, Serratia spp, Neisseria spp, Streptococcus spp и Corynebacterium 

pyogenes. Апсцеси се могу јавити скоро на било ком месту на површини тела, али 

се ипак најчешће јављају на глави и на екстремитетима, а манифестују се у виду 

чврстих супкутаних отока. Као последица испуњености ових супкутаних отока 

получврстим гнојним садржајем, улцерације се јављају тек када апсцес постане 

јако велик. Већина апсцеса има фиброзну капсулу. Солитарни апсцеси ретко 

изазивају проблеме осим ако се инфекција не прошири и захвати кост. Зато при 

појави апсцеса око главе и у њеној околини треба рентгенски снимити захваћено 

место. Уколико је оток близу кости, што се нарочито односи на гуштере, потребно 

је ради сигурности направити, рентгенски снимак да би се искључила евентуална 

могућност фрактуре. 
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2.0. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај болести које 

настају услед неадекватних амбијенталних услова код змија и гуштера, а које су и 

најчешће код ових врста животиња.  

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

превенције амбијенталних болести код змија и гуштера које се гаје, односно држе 

као кућни љубимци у тераријумским условима. Резултати који се очекују ће 

омогућити сагледавање јасне слике о најчешћим амбијенталним болестима змија 

и гуштера у тераријиским условима. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

3.1. Биологија и морфологија змија 
 

Змије су гмизавци са потпуно редукованим екстремитетима. У односу на 

трупни део број репних пршљена је релативно мали. Змије имају слаб вид, а слух 

је ограничен на ниске фреквенције. Оне се ослањају на олфакторни унос како би 

ловиле и процењивале своје окружење. Јакобсонов орган, близу језика, је високо 

развијен чулни орган. Рачвасти језик упија мирис који се филтрира кроз рупице у 

усној дупљи. Здрава, активна змија непрестано палаца језиком ради сензорног 

уноса, инфрацрвени рецептори који осећају топлоту налазе се између ноздрва и 

очију. Ове сензорне адаптације омогућавају змији да удари са великом 

прецизношћу [1].  

Потиљак лобање је потиљачним зглобом узглобљен са кичменицом. Веза 

између лобање и доње вилице представља квадратна кост. Горња билица и 

предњи део лобање се могу покретати у односу на базу лобање и окципитални 

регион. Зуби змија  леже на ивицама вилица и могу бити по облику: конични, 

плочасти или благо зупчасти  као и специјализовани зуби код змија отровница. 

Отровни зуби се могу поделити на предње отровне зубе (proteoglifa) и задње 

отровне зубе (opistoglifa) [2].  

Дигестивни систем змија се разликује од сисара по томе што су црева 

доста краћа, желудац је у облику цеви и подељен је на два дела, односно на 

пилорични део и тело желудца (region fundusa). Змије у исхрани користе ситне 

сисаре (глодаре најчешће), птице, водоземце,рибе, јаја као и друге змије ( змија 

која се храни другим змијама добија назив краљевска, као што је краљевска 

кобра). 

Од репродуктивних органа  женке змија имају јанике, јајоводе и материцу, 

док мужијаци имају тестисе семеноводе и хемипенис. Десни тестис или јајник су 

смештени кренијалније него леви. За разлику од сисара сперма се транспортује 

директно из ductus deferens у клоаку. Дигестивни и репродуктивни  систем се 

завршавају у клоаци. Женка змија може да чува сперму мужјака и до неколико 

година и да избацује оплођена јаја без контакта са мужјаком. Јаја се обично 

инкубирају на температури од 28-32 степена целзијуса и код њих не зависи 
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температура за одређивање пола. Јаја змија су еластичнија од птичијих јаја. Неке 

змије као сто су випере, анаконде рађају живе младунце. Одређивање пола код 

змија се ради уз помоћ затупљене сонде која има оцртане подеоке.  На сонду се 

прво стави стерилни лубрикант, потом се увуче у клоаку полагано без употребе 

силе. Ако је женка у питању сонда се може увући 2 подеока, а ако је мужјак може 

7-8 подеока.  

Срце код змија се састоји из две потпуно одвојене предкоморе и једне 

коморе. Занимљиво је што је срце змија покретно, те се на тај начин штити од 

оштећења приликом проласка плена кроз једњак. Код развијенијих змија постоји 

само лева каротидна артерија док је десна рудиментирана, док код примитивнијих 

врста као што су бое и питони, постоје обе каротидне артерије. 

У респираторном систему змије имају душник (trachea), ваздушни тоболац 

и једно плућно крило (лево) док им је десно редуковано. Ваздушни тоболац се 

наставлја све до до репне регије, а као хидростатски орган има функицију 

регулације притиска у телесним шупњинама (слика 1). Пошто змије немају 

дијафрагму, удисај и издисај се одвија помоћу мишића у телу [3]. Змије такође 

немају гласне жице, већ звук сиктања производе потискивањем ваздуха кроз 

гркљан. Висина звука зависи од ширине отвора, тако да се највиши тон постиже 

при издисају. 

Змије своју кошуљицу одбацију како расту. Млађе змије се чешће 

пресвлаче за разлику од старијих. Змије своју кошуљицу одбацују у комаду 

почевши од главе према репу. За разлику од гуштера, трбушна страна змије је 

прекривена једним редом великих попречних рожних плоча, а на репу су плоче 

поређане у два реда. Почетком јесени змије се повлаче у своја склоништа и улазе 

у хибернацију. Старије змије се повлаче пре млађих и мужијаци пре женки. Змије 

за време хибернације су непомичне, укочене, затворених очију и отворених уста. 
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Слика 1. Анатомија змије. Извор: 
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5 

 

3.2. Биологија и морфологија гуштера 
 

Гуштери представљају најмногобројнију и најразноврснију групу 

данашњих гмизаваца. Заједно са змијама припадају реду љушкаша (squamata). 

Деле се на 5 подредова Iguania, Gekotta, Scincomorpha, Diploglossa и Platynota 

(Varanoidea) [4,5]. Кожа гуштера делује слузаво али је она заправо сува и има 

дебели слој орожалих плочастих ћелија. У модерних гуштера кожа је састављена 

од лаганих, савитљивих љуски које се преклапају и чине водонепропусни слој 

који минимализује губитак воде. Рожна навлака коже показује различите 

диференцијације код разних група и врста гуштера. Вањски слој епидермиса се 

љушти периодички и замењује се новим слојем ћелија насталих из Stratum 

germinativum. Одбацивање старе коже је нужно јер нееластична кожа успорава 

раст гуштера. Гуштери углавном одбацују кожу у деловима, те се морфологија 

љуске разликује по облику грануларних љуски у гекона и безножних гуштера, 

глатких и преклапајућих у скинка, те трнастих код врсте Draco Volans.  
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Гуштери на глави имају изражено крупне очи које имају одлично развијен 

спектар боја за разлику од змија (слика 2).   Камелеони имају могућност да гледају 

два предмета у исто време на две раличите стране. Доња вилица код густера је 

екстремно покретљива што омогућава да поједе већи плен од величине уста. 

Исхрана гуштера се разликује од врсте до врсте, па тако имамо гуштере који су 

карвнивори ( хране се инсектима, ситним сисарима или амфибијама), хербивори 

(хране се искључиво биљкама) и омнивори ( хране се мешано биљкама и месом). 

Поједини гуштери, претежно игуане, на темену главе имају фотосензорни орган 

који се назива паријетално око. Овај орган има фоторецептивну улогу и осетљиво 

је на додир попут уобичајеног ока [6]. Паријетално око слуђи за разликовање дана 

и ноћи (циркадијски ритам), регистровање сунчеве топлоте и предатора, 

отпуштање хормона и терморегулацију. 

 Код гуштера је карактеристична појава одбацивања репа (autotomia) у 

случају опасности, откине се део репа који се наставља мицати и одвлачи пажњу 

предатору. Реп се после регенерише али никад у потпуности по величини и 

облику, тако да врх репа буде затупљен [5]. Способност аутотоније имају гекони, 

игуане, скинкови док камелеони и варани немају ту способност јер им је реп 

потребан за пењање по дрвећу. Могућа су два начина откидања репа: одвајање 

између два пршљена или унутар вертикалне линије лома. Након одбацивања репа, 

крварење је минимално и врло брзо настаје краста, те за две недеље настаје нови 

епидермис. Након две седмице почиње процес регенерације и формира се 

хрскавични цилиндар који временом окоштава, и нови реп је мање флексибилан 

[7].  

Већина гуштера су тетраподи. Екстремитети су различито прилагођени и  

садрже различит број прстију. Рамени појас гуштера осим лопатице (scapula) 

коракоидне кости (os coracoideum), кључне кости (clavicula) често садржи и 

интраклавикуларну кост (intraclavicula). Кости раменог појаса су вентрално 

спојене са хрскавичним стернумом. Предњи екстремитети се састоје од рамене 

кости (humerus) који је проксимално узглобљен са лопатицом а дистално са 

радијусом и улном, које су даље узглобљене метакарпалне кости где број зависи 

од броја прстију који је уобичајен за поједине врсте. На крају екстремитета 

обично се налазе канџе [8]. Дужина или недостатак предњих екстремитета код 

гуштера су уско повезани са околином у којој живе. Задњи екстремитети су 
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дорзално везани са карлицом која је сачињена из 3 срасле кости: стидна кост (os 

pubis), цревна кост (os ilium), седна кост (os ischii), које се вентрално спајају 

хрскавицом. Бутна кост се узглобљава са карлицом помоћу зглобне чашице 

(acetabulum) проксимално, а дистално са тибијом и фибулом које се дистално 

узглобљавају са тарзалним и метатарзалним костима и на крају са прстима који 

могу да имају од 2 до 5 чланака. 

Гуштери се крећу на више начина као што је пузање, пењање, скакање, 

трчање, лебдење и пливање. Брзина кретања гуштера код већине врста зависи и од 

спољашње температуре, па су тако приликом сунчања доста бржи за разлику од 

ноћи када им температура опадне. Приликом кретања гуштери симултано покрећу 

насупротне удове, нпр. предњи леви и задњи десни екстремитет. Код гуштера се 

приликом кретања појављује феномен Каријеровог (Carrier) ограничења, где 

долази до губитка функције плућа па се крећу у кратким налетима са дугим 

паузама за дисање [9]. 

Безноги гуштери се крећу попут змија, помоћу леђних мишића, који се 

померају латерално и долази до валовитог кретања. Бипедално кретање је кретање 

помоћу задњих екстремитета где долази до подизања предњег дела тела гуштера 

због брзине кретања. Већина гуштера изводи овакву врсту кретања у тренутку 

бекства од предатора или код двобоја између исте врсте. Неке врсте гуштера као 

што су Басилиск и Гекон се могу кретати по води, тако што својом брзином и 

кожицама између прстију праве ваздушне јастучиће што им омогућава кретање по 

води на краћим релацијама (Басилиск мање масе може да пређе чак до 20 метара 

без потапања) [10]. 

Дигестивни систем гуштера почиње са устима у којима се налази језик и 

плеуродонтни или акродонтни зуби [7]. Језик гуштера служи за хватање мирисних 

честица и доношење истих до помоћног мирисног органа (јакобсов орган), за 

узимање хране, гутање и пијење воде. Код камелеона језик служи и за хватање 

плена са својим лепљивим врхом, а сам језик може бити дужи од укупне дужине 

јединке. Од осталих органа поседују ждрело, једњак, желудац, танка и дебела 

црева која се завршавају са репродуктивним и уринарним системом у клоаци [2]. 

Црева рептила биљоједа су дужа и подељена у виду набора.  

Кардиоваскуларни систем је сличан као и код сисара (срце, артерије, вене, 

артериоле, венуле и капилари). Срце гуштера се састоји за разлику од сисара из 3 

дела, од две преткоморе и једне коморе, које се код већине налази у равни са 
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раменим појасом а код варана у средини телесне шупљине. У комори се налази 

непотпуна преграда што омогућује мешање венске и артеријске крви [5]. 

Респираторни систем гуштера почиње носним отворима који се налазе на 

врху, рострум, затим се надовезује на грклљан (larynx) а он се надовезује на 

душник (trachea), који се грана на две бронхије које воде у плућа, где се налази 

мрежа капилара за размену гасова. Ноздрве су јасно видљиве код већине гуштера. 

На бази језика се налази отвор душника (glottis). Када су уста гуштера затворена, 

затворен је и сам глотис, помоћу творевине која је слична хоанама птица. Плућа 

гуштера су током времена еволуирала тако да могу имати изглед ваздушне кесе 

која има минималан број алвеола, или могу имати сложенију ретикуларну 

(мрежасту) структуруса већим бројем алвеола, у сваком случају грађа плућа код 

гуштера је једноставније него код сисара. Плућа заузимају значајан волумен 

целомске дупље па се током инспиријума могу проширити каудално у лумбалну 

регију. Такође, гуштери користе своја плућа да надувају тело како би изгледали 

већи и одбранили се од предатора. Због недостатка дијафрагме, гуштери се 

приликом дисања ослањају на механичку акцију ребара.  

Уринарни систем се састоји од бубрега, уретера, мокраћне бешике и 

завршава се у клоаци. Излучивање се обавља преко бубрега који су по типу 

метанефрос. Највечу количину екскрета чини мокраћна киселина у облику 

кристала која не захтева воду за излучивање. Код гуштера је урин у облику густе 

каше, беле боје, која се сједињује у клоаци са фекалијама. Вода која излази из 

крви се ресорбује у бубрежним каналићима, клоаки (cloaca) или мокраћној 

бешици (vessica urinaria) [5]. 

Репродуктивни систем гуштера се састоји од гонада (тестиси код мужјака и 

јајника код женки), јајовода код женки, хемипениса код мужјака и клоака. 

Мужјаци имају два копулаторна органа (хемипенис) који су смештени у клоаки и 

извлаче се за време парења, где се увлаче као прсти од рукавице у женску клоаку. 

Отвор клоаке код гуштера је попречан и налази се испод базе репа. Већина женки 

је овипарна (полажу јаја), али постоји и мали број вивипарних врста (рађају живе 

младе). Величина јаја код гуштера зависис од врсте, та јаја су доста крупна и 

богата жуманцетом. Женке јаја заопавају у песак или земљу где се она инкубирају 

уз помоћ сунчеве светлости. Постоје неки врсте које врше инкубацију јаја у свом 

телу. Температура инкубације одлучује о полу јединке. 
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Клоака као завршни отвор дигестивног, уринарног и репродуктивног 

система је подељена на три дела: копродеум у којем се сакупља фецес из колона, 

уродеум који се налази вентрално и представља место скупљања урина из уретера 

или мокраћне бешике и у овом делу клоаке се такође празне овидукти и 

проктодеума у којем се меша садржај копродеума и уродеума [5]. 

Нервни систем се састоји од мозга (cerebrum) и кичмене мождине (medulla 

spinalis). Мозак се састоји од предњег мозга (telencephalon), међумозга 

(diencephalon) са епифизом и хипофизом, средњег мозга (mesencephalon) и задњег 

мозга (metencephalon).  

 

 

Слика 2. Анатомија гуштера. Извор: 
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B
8%D1%98%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&sxsrf=APq-
WBtIqKIqmXhAGr1owxL9t8iZVSGtSA:1645783765850&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
Ewij2fWlzpr2AhVySPEDHapFA6MQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1360&bih=635&dpr=1#imgrc=HZF

TW-60ZxTGaM 
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3.3. Тераријумски услови  
 

Виваријум је простор, обично ограђен, за држање и узгој животиња или 

биљака за посматрање или истраживање. Често се део екосистема за одређену 

врсту симулира у мањем обиму, уз контролу услова животне средине. 

Виваријијум може бити довољно мали да стоји на столу или полици, као 

што је тераријум или акваријум, или може бити веома велика структура на 

отвореном [1]. 

 Код  узгогоја и држања змија и гуштера обочно се користе тераријуми 

(слика 3), који су одговарајуће величине за одређену врсту. Од материјала се 

користе нетоксичне материје као што су стакло, дрво  или пластика. Величина 

тераријума зависи од врсте животиње или животиња које ће боравити у њему. 

Обично се животиње држе појединачно из разлога да не би дошло до борбе 

између јединки, поготово ако има више мужјака на једном месту. За гуштере је 

потребно обезбедити најмање 4x3x3 дужине тела јединке (за арбореалне врсте 

гуштера висина треба да буде 3,5 дужине тела). За сваку додатну јединку простор 

треба проширити за 15%. За змије тераријум треба да је 1x0.5 дужине јединке, а 

арбореалне морају имати висину тераријума најмање 0,5 дужине тела, за сваку 

следећу јединку простор треба проширити за 20 % (табела 1). Животињама треба 

обезбедити неометано кретање и понашање као што оне раде то у природи, а 

унутрашњост тераријума треба прилагодити њиховом природном станишту [2]. 

Постоји више типова тераријума као што су абореални тип (тераријуми 

који иду у висину) за животиње које углавном проводе своје време на дрвећу, 

неарбореалног типа ( овакви тераријуми чешће иду у ширину) за животиње које 

углавном своје време проводе на површини земље или скривајући се у њој, 

акватераријалног типа за животиње које своје време проводе подједнако у води и 

на сувом. Дно тераријума треба да буде од материјала који је погодан за чишћење 

и дезинфекцију, тако да треба избегавати необрађене даске које су погодне за 

развој бактерија и гљивица. 

Осветљење у тераријуму зависи од врсте, тако да имамо животиње које 

захтевају имитацију дана и ноћи, што постижемо са кориштењем УВ лампи и 

других извора светлости. Најчешће се користе УВ неонке са 3-14% зрачења. 
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Сијалице могу бити са УВ-А и УВ-Б зрацима као и комбинацијом ова два зрака. 

Сијалице треба да буду ван домашаја животиња из разлога да не би дошло до 

опекотина и других механичких повреда. Неке сијалице могу имати улогу грејног 

тела где гуштер воли да се сунча, такве сијалице се називају спот сијалице. УВ-А 

и УВ-Б сијалице се требају редовно мењати по препоруци произвођача ( 

отприлике сваких 9 месеци) јер оне временом губе својство зрачења. УВ зраци су 

битни јер помажу код синтезе витамина Д као и код везивања калцијума. Код 

већине врста змија није потребно никакво осветљење из разлога што су оне 

углавном ноћне животиње. 

Температура зависи од врсте животиње и најчешће се постиже подним 

грејачима и спот сијалицама. Подни грејач треба да заузима 1/3 тераријума да би 

животиња имала и хладни део тераријумаи да не дође до прегрејавања и 

опекотина. У тераријумима треба избегавати грејно камење из разлога што змије 

иако се опеку остају на камену и више се повређују. Грејачи не смеју да буду у 

директном контакту са животињом. Температура у тераријуму не бих смела бити 

испод 15 степени Целзијуса из разлога што животиње могу ући у брумацију ( 

зимски сан ) а чест улазак и излазак из брумације може бити стресан и фаталан за 

животињу [12]. 

Влажност у тераријумима зависи од врсте животиње, тако да имамо 

јединке којима је потребан већи проценат влаге и животиње којима је потребна 

сува клима. У тераријумима се влага најчешће одржава помоћу супстрата који 

може бити: тресет, кокосов тресет, маховина, песак, каменчићи, кора дрвета као и 

убацивање живих биљака. Још један вид одржавање влажности ваздуха је 

убацивање посуда са водом које служе за пиће као и  за натапање животиња. 

Треба обезбедити довољно велику посуду са водом из разлога што већина змија 

одржава хидрираност преко коже. Вентилација је уско повезана са одржавањем 

влаге и температуре у тераријуму. Вентилациони отвори се најчешће постављају 

са бочних страна тераријума, а могу се ставити и на предњу страну тераријума као 

и на кров. За вентилационе отворе се најчешће користи нерђајућа челична жица, 

које има довољно ситно сито да инсекти не могу да уђу. Код неких врста као што 

су камелеони јако је битна прозрачност тераријума. Још један вид одржавања 

влаге је кориштење система за производњу магле, где се влага задржава на 
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декорацијии тако се омогућава арбореалним животињама да конзумирају капљице 

воде са декорације. 

Код декорације тераријума треба припазити о врсти о којој се ради. Од 

материјала који се могу користити може бити дрво (гране, пањеви), стене, 

камење, суво лишће, вештачко биље као и друге имитације околине. Пре самог 

уношења предмета у тераријум, треба их детаљно очистити и дезинфиковати. За 

дезинфекцију дрвета се користе разна хемијска дезинфекциона средства као и 

разне термичке обраде [12]. 

Пластични предмети се обично дезинфикују прањем и хемијским 

препаратима,и лакши су за одржавање. Декорација поред украсне улоге има и 

улогу за скривање животиња. Место за скривање треба да се налази на супротној 

страни од грејача.       

 

 

Слика 3. Тераријум за брадатку агаму или лопстастог питона. Извор: 

https://www.wayfair.com/pet/pdp/reptizoo-90-gallon-terrarium-rptz1049.html 
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Табела 1. Карактеристике тераријума намењених за различите врсте рептила. 

Фамилија или 
врста животиње 

Минималне димензије 
тераријума 

(cm)(дужина,ширина,висина)

Оптимална 
температура 

(°C) 

Оптимална 
влажност 
ваздуха 

(%) 

Осветљење 
и извори 
топлоте 

Типови   
подлоге 

Boidae) питони, 
бое и други удави 

150x75x75 25-33 50-90 подни 
грејач,   
UV-A 

тресет, 
песак, 
ситно 
камење, 

обезбедити 
водени део 

olubridae 100x50x40(80) 25-32 20-50 подни 
грејач 

тресет, 
камење 

Viperidae 50x30x30 28-33 20-40 Подни 
грејач, UV-

A, UV-B 

тресет 

Брадата агама 
(Pоgona Vitticeps) 

100x50x50 29-49 30-40 UV-A, UV-
B, спот 
сијалица, 
подне 
грејач 

песак, 
ситно 
камење 

Леопард гекон 
(Eublepharis 
Macularius) 

50x30x30 25-30 20-30 подни 
грејач 

тресет, 
песак 

Крестед гекон 
(Rhacodactylus 

ciliatus) 

30x30x50 23-28 50-80 / тресет, 
песак,   

Камелеони 
(Chamaeleontidae) 

50x50x100 21-35 70-100 UV-A, UV-
B, спот 
сијалица, 
подни 
грејач 

тресет 

Игуане  
(Iguanidae) 

120x80x50 30-39.5 80-100 UV-A, UV-
B, спот 
сијалица, 
подни 
грејач 

treset 
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3.4. ОБОЛЕЊА ГУШТЕРА 
 

3.4.1. Микотични дерматитис 
 

Једно од најчешћих оболења у тераријумских услова гуштера је ово 

оболење узроковано гљивичном етиологијом. Поред гљивичне етиологије ово 

оболење има и предиспонирајуће факторе као што су неадекватни услови држања, 

пренасељеност у тераријуму, нестручна манипулација, продужена антибиотска 

терапија, имунодефицијенција [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Узрочници овог обољења су Aspergillus, Penicilluim, Paecilimyces, 

Chrysosporium spp, Cryptococcusspp, Mucorcirnelloides, Candida guillermondii, 

Fusarium oxysporum, Trichophyton spp и Trichosporon beigelii [13]. 

Клиничка слика у почетку се јавља као дисколоризација коже као и 

компликације приликом пресвлачења. На послетку болести долази до 

хиперкератозе (hyperkeratosis), до системског ширења који доводи до фаталног 

исхода, као и до појаве субкутаних чворића дуж кичме и субкутаних хематома 

(слика 4) [14]. 

Дијагноза се поставља на основу анамнезе,  клиничке слике, изолације и 

идентификације гљивице. Подлоге које се користе култивисање гљивца код 

рептила су Sabouraud и  Mycosel агар. Култивација се вриши на температури од 25 

до 28 °C. 

Терапија је дуготрајна и спроводи се најмање 4 недеље.  Користе се 

топикално антимикотични препарати као што су миконазол, кетоконазол, 

нистатин код суперфицијалних инфекција. Код системских инфекција се користе 

системски антимикоцити као што је перорална примена кетоконазола у дози од 

25мг по кг дневно. Антимикробна терапија треба да буде попраћена са адекватном 

исхраном и амбијеталним условим, као и потпорном терапијом ако је потребно. 

Уколико је дошло до гљивичних гранулома потребно је хируршки извршити 

њихову ексцизију [1,2,12]. 
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Слика 4. Микотичне промене по телу гуштера [13]. 

 

3.4.2. Сува гангрена (Dydecdysis) 
 

Dysecdysis представља поремећај пресвлачења и најчешће је 

мултифакторијалне етиологије (слика 5). Настаје као рузултаt неадекватног или 

неправилног држања гуштера. Фактори који утичу да пресвлачење прође без 

проблема су адекватна температура и влага средине (превисока или прениска), 

као и исхрана, паразитске инфестације, ожиљци од опекотина или хируршке 

операције [21,22,23,24,25]. 
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Ово облење је често код држања гушера у тераријумским условима из 

разлога што је птребно одезбедити амбијеталне услове сличне као што животиње 

имају у природи. Сува гангрена се најчешће јавља на репу или прстима гуштера 

као последица аваскуларне некрозе али може настати и спонтано. Поред 

амбијеталних услова узрок суве гангрене може бити и дејство интраваскуларних 

хелминта, разне трауме као и бактеријске тромбо-емболије. Најчешће се јавља код 

игуана и брадатих агама (отпадање репа) и код леопард гекона где долази до 

отпадања делова прстију [26,27,5,14]. 

Дијагноза се поставља на основу  карактеристичне клиничке слике. У 

терапији се подразумјева купање гуштера и мануелно уклањање заостале коже. 

Оболеле животиње треба држати у топлој води током 1-2 сата дневно, а затим им 

треба обезбедити одговарајући материјал за за трљање коже [12]. Уклањање коже 

може да се врши уз помоћ пинцете али треба пазити да се животиша не повреди, 

могу се користити и штапићи са ватом, као и натопљеном газом. У случају 

прогресивне суве гангрене неопходно је извршити и ампутацију захваћених 

делова тела. Потребно је и извршити и узорковање крви ради анализе како би 

утвдили тачан узрок оболења  или откривања евентално септикемије. Гуштери 

који имају могућност регенерације репа не сме се зашивати преостали патрљак 

након ампутације како би могао исти де се регенерише. 

Као превентивна мера код овог оболења је обезбећивање адекватних 

услова у тераријуму, пре свега оптималну температуру и благу, као и довољно 

абразивних површина и хигјенских мера у тераријуму [13,28,29]. 

 

 



Саша Станковић  Дипломски рад Преглед литературе 

21 
 

 

Слика 5. Проглемни са пресвлачењем код леопард гекона. Извор: 

https://aminoapps.com/c/leopard-geckos 

892720/page/item/dysecdysis/dm06_gZsaI1gRl2Yva480KeLGKZZLVldxz 

 

3.4.3.Метаболичка болест костију 
 

Метаболичка болест костију (МDB) je једно од честих оболења гуштера у 

заточеништву  повезано са лошим амбијенталним условима и неадекватне 

исхране. Најчешће  се  јавља као последица дисбаланса витамина Д3, калцијума и 

фосфора, али и као неадекватно осветљење (непотпун спектар UVB зрачења) у 

тераријуму. Ова болест доводи до слабљења костију и системских поремећаја као 



Саша Станковић  Дипломски рад Преглед литературе 

22 
 

што су тремор мишића, деформације структуре костију, успорен раст и развој, 

фрактуре и парализе [15, 23, 25]. 

Оболење се јавља најчешће код зелених игуана и леопард гекона. У 

етиологији поремећаја зависи од правилног односа калцијума и фосфора у 

организму (нормална је унос 1:1 или 2:1 у корист калцијума). Код дисбаланса овог 

односа долази до компензације калцијума из костију, што доводи до њиховог 

размекшавања, фрактура и стварања веома болних депозита фиброзног ткива( на 

тај начин организам покушава да ојача кости на други начин). Калцијум је 

неопходан за одвијање многих физиолошких процеса као што су мишићне 

контракције и  коагулације крви који могу довести до поремећаја контракције 

срчаног мишића и крварења и фаталног исхода. Витамин Д је неопходан за 

метаболизам калцијума, јер постоје случајеви када у крви има довољна количина 

калцијума али због недостатка витамина Д не може да се искористи. Један од 

могућих узрока ове болести може бити и неадекватна количина протеина у 

оброку, обољења јетре, бубрега, танких црева, тиреодне жлезде, паратиреоидне 

жлезде. Неадекватна температура може бити један од узрока МDB , јер ниска 

температура успорава метаболизам организма [16]. 

Клиничка слика варира од тежине болести и од дужине самог трајања 

болести. Промене су обично изражене на костима и мишићима. Најчешћи 

симптоми су савијени и отечени екстремитети, чворићи на дугим костима ногу 

или дуж кичмениг стуба, свијена кичма , као и отицање и размекшавање вилице  

’’гумена вилица’’ (слике 6 и 7). Фрактуре настају као последица тремора мишића 

или грчевитих покрета у пределу зглобова и стопала. Поред ових симптома 

долази и до анорексије, констипације, летаргије, као и до деломичне парализе 

[2,16]. 

Дијагоза се поставља на основу анамнезе (начин исхране и услови држања 

животиње),клиничке слике, одређивањем концентрације калцијума у крви, али 

дефинитивна дијагоза се поставља рентгенолошким прегледом. Ниво калцијума у 

крви не сме да падне испод нормлне вредности која износи 2,3 mmol [2]. 

Крви код гуштера се вади на неколико начина. Избор места вађења крви 

зависи од искуства, величине животиње, врсте као и здравственог статуса јединке. 

Једно од најприступачнијјих места је вентрална кокцигеална вена (vena coccigea) 

која се налази у пределу вентралне стране средишње линије кокцигеалних 

пршљенова. Други начин је измање из вене југуларис (vena jugularis), a трећи 
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начин је из венталне абдоминалнe (cereus) вене. Кардиоцентеза није 

препоручљива код рептила. Максимална количина крви која се може узети је 

0,5% од укупне тежине гуштера [12]. 

Терапија у лакшим случајевима се своди на побољшање услова држања и 

кориговања исхране, а у тежим слућајевима је неопходна интравенозна 

апликација раствора калцијума уз исхрану богату калцијума. Може се прописати 

калцијум глубионат, калцијум лактат као и калцијум глуконат [17]. 

Метаболичку болест костију је лако спречити уз адекватне амбијеталне 

услове и балансирану исхрану. Од  амбијеталних услова треба обезбедити 

адекватно осветљење у виду  UV-A i UV-B зрачења као и адекватну температуруи 

влажност у тераријуму.  Исхрана мора бити добро избалансирана са довољном 

колицином оксалата који омогућава метаболисање и везивање калцијума [2]. 

 

Слика 6. Метаболичка болест костију код гекона. Извор:  

https://reptile-savvy.weebly.com/metabolic-bone-disease-mbd.html 
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Слика 7. Метаболичка болест костију код брадате агаме. Извор: 

https://reptile.guide/metabolic-bone-disease-bearded-dragons/ 

 

3.4.4.Опекотине 
 

 Као што је познато гуштери су поикилотермне животиње, што значи да 

зависе од температуре околине којa регулишe њихову телесну температуру. Они 

често захтевају додатне изворе топлоте у својим тераријумима, као што су разне 

сијалице, подни грејачи  и грејно камење. Неки од ових извора топлоте доводе до 

страшних опекотина. Опекотине узроковане директним приступом извору 

топлоте је најчешћи узрок.  Извор топлоте у тераријуму као што је топлотно 

камење се не препоручује из разлога јер се  често кваре и прегревају. Ако се 

користе топлотне лампе, оне треба да буду ван домашаја, са мрежастим 

покривачем који спречава гуштере да дођу у контак се њима [13]. 

 Постоје многе теорије о томе зашто гмизавци немају исту топлотну 

реакцију као сисари и зашто се не уклоне са топлоте пре него што се опеку. Неке 

од ових теорија укључују гмизавце који имају различите рецепторе за топлоту и 
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бол, као и гмизавце који не повезују осећај бола са предметима које додирују. 

Међутим, без обзира на разлог, опекотине су болне и треба их спречити [12]. 

Опекотине (слика 8) код гмизаваца се појављују другачије од опекотина 

код врста сисара. Може се појавити као црвенило крљушти до краста, као и 

отицање коже до губитка љуски са белим, црвеним или црним изгледом. Гуштер 

такође може бити мирнији него обично, имати проблема са кретањем, одбија да 

једе и  већину свог времена проводи скривајући се.  Пукотине на кожи 

проуроковане топлотом су погодно место за за раст и развој бактерија и гљивица, 

које могу довести до системских болести и брзог угинућа [13]. 

Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, нарочито се 

обраћа пажња на услове у тераријуму и клиничке слике. Опекотине могу бити 

различитог степена па треба обратити пажњу на третман који се користи. 

Терапија опеткотина се своди на утврђивању степена опекотине, обавезну 

накнаду течности као и укључивању превентивно антибиотика и антимикотика. 

Спаљено подручје је потребно очистити и третирати повидон јодом, 

антибиотским мастима (сребро суфадиазин) [2,13]. 

Превенција овог оболења је једноставна. Грејне сијалице требају бити ван 

домашаја животиња уз помоћ металних межа које онемогућавају контак 

животиње. Подни грејачи требају да имају довољну количину супстрата (тресет, 

песак) преко себе да животиња неби дошла у контакт са њим. Грејно камење није 

препоручљиво за држање у тераријуму иако изгледају јако декоративно и 

опонаша природно окружење. Треба водити рачуна и о исправности самих 

инсталација које доводе електричну енергију до грејних тела [12,13]. 
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Слика 8. Опекотина на леђима код зелене игуане. Извор: 

https://lafeber.com/vet/presenting-problem-burns-in-snakes-and-lizards/ 

 

 

3.5. ОБОЉЕЊА ЗМИЈА 
 

 
3.5.1. Бактеријски дерматитис- болест плихова (Blister disease) 

 

Болест пликова је најчешће повезана са влажном површином и повећаном 

влажношћу у тераријуму. Влажна кожа постаје погодно окружење за продирање 

бактерија и гљивица и може чак довести до септикемије. Најчешћи узрочници 

бактеријског дерматитиса су Фактори стреса као што су манипулација, транспорт 

и трудноћа могу бити предиспонирајући фактори за развој ове болести. Болест се 

често јавља у лоптастог питона (Python regius) [13]. 

На кожи вентралног дела тела појављују се лезије у облику везикула или 

пликова (пликова) (слике 9 и 10). У почетку, везикуле су испуњене течношћу, али 
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у одређеним случајевима, везикуле могу напредовати до некротичних промена и 

довести до поткожног апсцесирања. Ако се појави септикемија и не предузме се 

одговарајућа терапија, ово стање може довести до фаталног исхода [2]. 

Да би се дијагностиковао и изоловао патоген који је довео до болести, 

потребно је урадити културолошки преглед и тест осетљивости са садржајем 

везикуле који је узет асептички. Третман до добијања резултата културолошког 

прегледа састоји се од купања змије у повидон јоду једном дневно, системске 

антибиотске терапије на основу искуства и уклањања неспецифичних фактора 

средине. Неопходно је кориговати температуру у тераријуму ако није адекватна и 

обезбедити да је подлога сува (најбоље је користити новине). Протеус вулгарис и 

Псеудомонас аеругиноса били су узрочници болести код кугластих питона, а 

змије су системски лечене амикацином, цефалоспоринима и хинолонима на бази 

антибиотика. У терапији треба користити и јодне облоге и локалне 

антибактеријске креме [5,13]. 

 

Слика 9. Бактеријски дерматитис на вентралној страни. Извор: 

https://ball-pythons.net/forums/showthread.php?258521-Blister 
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Слика 10. Бактеријски дерматитис на дорзалној страни. 

https://www.facebook.com/tropicalvetservices/posts/could-your-snake-have-blister-

diseasecauses-high-humidity-conditions-in-reptile-/2034956376560295/ 

 

3.5.2. Поремећај пресвлачења змија (Dysecdysis) 
 

Dydecdysis најчешће је мултифакторске етиологије, а углавном настаје као 

последица неадекватног или неправилног држања тела. Фактори који утичу на 

промену процеса су температура и влажност у окружењу, исхрана, паразитске 

инфекције, ожиљци од старих повреда, операција или опекотина, системске 

болести, основне болести које доводе до дехидрације или ометају кретање, као 

што су срасли пршљени [30,31, 32, 33, 34]. Поремећај настаје ако змија не скине 

длаку 7 или више дана након последње фазе есдиса (промена у шестом стадијуму 

траје 4 до 7 дана након што наочаре постану потпуно бистре). Један од разлога за 

дисекдизу може бити ниска влажност (50-60% је идеална влажност за већину 

змија), тада може доћи до поремећаја процеса облагања услед ниске температуре 

околине, стреса или повреда коже изазваних неправилним руковањем змијама, 
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због недостатка предмета у тераријуму о којима змија може да трља (камење, 

шљунак, грање), као и лоше исхране. Гране и камење су неопходне у тераријуму 

да би змија могла да трљада одбацим стару кошуљу [2]. Медицински разлози за 

настанак дисекдизе могу бити бактеријски, микотични илипаразитски дерматитис 

или системске болести. Лезије на кожи као што су опекотине или стари ожиљци 

могу ометати нормалан ток процеса превијања [14]. 

Преостали делови длаке, најчешће каудално од клоаке, могу код змија 

довести до аваскуларне некрозе дисталног дела репа. Да ли је ткиво још витално, 

односно да ли је дошло до аваскуларне некрозе, проверићемо убодом игле на 

промењено место испитивањем васкуларности [5]. 

Дијагноза се поставља на основу клиничких симптома и анамнезе, са 

посебном пажњом на услове средине у којој змија живи. У случајевима када је 

дошло до развоја инфекције, неопходно је применити антибиотску терапију, 

најбоље на основу културолошког прегледа и антибиограма. Да бисте убрзали 

процес мењања змије, требало би да се окупате у топлој води. За купање треба 

користити пластичне посуде или умиваонике, у зависности од величине саме 

змије. Ако се развила секундарна бактеријска инфекција, у воду се може додати 

јод. Након купања и враћања змије, мокре пешкире треба ставити у тераријум и 

протрљати змију о њу и тако уклонити остатак кошуље. Поступак треба 

понављати док се не уклоне сви преостали делови облоге. Комади коже се могу 

уклонити и ручно уз помоћ клешта. Постављање змија и гуштера у јастуке са 

чистим влажним фротирним пешкиром на топлу подлогу (30˚C) ће у већини 

случајева резултирати успешном променом у року од 24 сата [13]. 

Као што је већ речено, змије одбацују целу кошуљу (слика 11) у једном 

комаду, што значи да се чаше одбацују истовремено са осталим деловима. 

Наочаре су прозирне креације, које спајају капке и имају улогу заштите очију, а 

одбацују се као део кошуље приликом пресвлачења. Веома је важно знати 

нормалан изглед наочара. Питхон Региус има суморне и наборане наочаре, које не 

треба мешати са задржавањем наочара. Неправилно или непотребно скидање 

наочара може довести до оштећења ока. Власници треба да обрате пажњу и да 

провере да ли на одбаченој кошуљи има наочара. Ако је до задржавања наочара 

заиста дошло, оне се могу омекшати наношењем мазивих капи за очи (Viscotears® 
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или Likuifilm®). Након наношења мазива неколико пута у току дана, преостале 

наочаре се могу уклонити влажном ватом или селотејпом (трака) на очима и 

нежним уклањањем. Остаци чаша могу довести до развоја апсцеса испод самих 

наочара [7]. 

 

Слика 11. Поремећај пресвлачења код бое констриктор. Извор: 

https://en.wikivet.net/Snake_Dysecdysis 

 

3.5.3. Опекотине 
 

Опекотине најчешће настају директним контактом са извором топлоте, као 

што су грејни камен, топлотни јастучићи и извори светлости (слике 12 и 13). Није 

познато зашто гмизавци остају у контакту са извором топлоте упркос томе што су 

их повредили [13]. Власници гмизаваца морају бити свесни тога и стога треба да 

заштите своје љубимце и спрече директан контакт са извором топлоте (нпр. много 

је боље грејаче поставити на страну тераријума него на под). Такође треба 

напоменути да опекотине могу изгледати слично бактеријским и гљивичним 

инфекцијама [12]. Опекотине могу бити површинске или могу захватити дубља 

ткива, а ако је захваћена већа површина тела, потребно је започети терапију 

течностима, јер ће у том случају особа изгубити течност и електролите. 

Неопходно је наношење влажно-сувих премаза и наношење антибактеријских 

масти, као што су сулфадиазин-сребро или повидон јод, које треба уградити у 

саме облоге. Постоје одређени спрејеви који доводе до бржег зарастања рана. Ови 

полиуретански филмови спречавају продирање бактерија и истовремено 

омогућавају лако праћење ране. Pseudomonas aeruginosa може колонизирати ране 

од опекотина и довести до фаталних компликација. Системска примена 

антибиотика против грам-негативних бактерија заснована на тесту културе или 
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тесту осетљивости, као и употреба одговарајућих аналгетика треба да прати 

локалну терапију. Када се укаже граница између здравог и девитализованог ткива, 

неопходно је предузети хируршку интервенцију. Након зарастања опекотина 

редовно остаје ожиљак који касније може пореметити нормалан процес 

пресвлачења (dysecdyzis) [12,13]. 

 

Слика 12. Опекмотина узрокована неадекватним подним грејачем. 

Извор:https://reptifiles.com/ball-python-care-guide/ball-python-diseases-health/ball-python-

burn/ 

 

Слика 13. Опекотина узрокована топлотним камењем. Извор: 

http://forums.kingsnake.com/viewarch.php?id=14626,14626&key=2003 
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3.5.4. Aпсцеси 
 

Апсцеси (abscesses) су веома чести код гуштера и змија и морају се 

диференцијално дијагностиковати одвојено од различитих поткожних острва. 

Обично се јављају као последица трауме (уједа или продорне ране) или 

хематогено. Поткожни оток је најчешћи код змија. Обично се јављају као резултат 

узлазне инфекције из претходног некротског стоматитиса. 

Уобичајени изолати из апсцеса и гранулома укључују следеће врсте: 

Pseudomonas spp, Аeromonas spp, Staphilococcus spp, Citrobacter spp, Pasteurlla spp, 

Ecsherichia coli, Proteus spp, Salmonella spp, Seratis spp, Neisseria spp, Streptococcus 

[13]. 

Апсцеси се могу јавити скоро било где на површини тела, али се ипак 

најчешће јављају на глави и екстремитетима, а манифестују се у виду чврстог 

поткожног отока (слика 14). Као последица пуњења ових поткожних острва 

получврстим гнојним садржајем, улцерације настају тек када апсцес постане 

веома велики. Већина апсцеса има фиброзну капсулу. Усамљени апсцеси ретко 

изазивају проблеме осим ако се инфекција не шири и не утиче на кост. Стога, када 

се око главе и у њеној околини појави апсцес, захваћено подручје треба 

рендгенски прегледати. Ако је оток близу кости, што посебно важи за гуштере, 

потребно је направити рендгенски снимак из безбедносних разлога како би се 

искључила могућност прелома. Методом аспирационе биопсије танком иглом 

можемо диференцијално дијагностиковати неоплазме. Културолошки преглед 

садржаја апсцеса обично није потребан ако се за лечење примењује хируршки 

третман [14]. 

Операција са потпуном ексцизијом апсцеса и рутинским затварањем ране 

је метода избора, која је знатно ефикаснија од пункције садржаја апсцеса. 

Апсцеси који су казеозне природе уклањају се хируршки у целини, а настале ране 

се обично шију. За лечење апсцеса треба користити антисептике и локалне 

антибиотике у облику праха или масти. Садржај апсцеса се може предати на 

културу и испитивање осетљивости, а пре добијања резултата треба започети 

терапију антибиотицима. Најчешће се користе бактерицидни антибиотици који 

делују против грам-негативних бактерија [12,2,4]. 
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Слика. Апсцес код змија. https://www.reptileforums.co.uk/threads/the-abscess-on-my-

snake-and-its-horrific-healing-pictures.1270321/ 

 

3.5.5. Ростралне абразије 
 

Ростралне абразије су узроковане трљањем, гурањем или ударањем 

абразивних површина или зидова у тераријуму. Неопходно је избегавати 

пренатрпаност и држање агресивних јединки у истом тераријуму [13].  

У блажим случајевима, када још није дошло до оштећења костију, проблем 

се може решити отклањањем недостатака у тераријуму, раздвајању животиња. 

Локални третман подразумева чишћењ захваћене регије повидон јодом и 

наношењем антибиотске масти на рану. У тежим случајевима може доћи до 

секундарних бактеријских дерматитиса, целулитиса, апсцеса и др.[30]. 

 Да би се спречила појава ростралних абразија, потребно је обезбедити 

довољно склоништа у тераријуму, посебно ако се у истом тераријуму држи већи 

број јединки. Тераријум не сме имати абразивне површине, а стаклени зидови 

морају да буду пресвучени са фолијама да би животиња имала лакше видљиву 

баријеру.
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. У данашње модерно време, рептили пре свега гуштери и змије, су 

све чешћи кућни љубимци. Стога је потребно основно знање о 

условима држања, начину узгоја и лечењу болести.  

2. Потребно је познавати разлике између врста, њихове алиментарне 

потребе, врсте тераријума и климатске услове.  

3. Потребо је познавати како се манипулише са њима, начине хватања 

и храњења, које су најчешћих болести које се могу јавити у 

терариумским условима. 

4. Најчешћи проблеми су заостала кошуљица, опекотине, неадекватна 

влага и проблеми са неисбалансираном исхраном. 

5. Велики проблем представља неодговорност и неинформисаност 

власника и одгајивача. Стога би било потребно да се што више 

поради на обучавању и информисању ветеринара, одгајивача и 

власника, ради што одговорнијег и стручнијег држања и лечења 

животиња. 
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