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Примена антихелминтика у терапији и 

контроли паразитских болести паса и мачака  

 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

 

Паразитске инфекције представљају неке од најзначајнијих болести широм 

свијета и од огромног су друштвено-економског значаја. Паразити такође утичу 

на добробит животиња, а не треба занемарити ни зоонотски потенцијал појединих 

паразита, због чега је посебно значајна заштита кућних љубимаца од паразита у 

домаћинствима у којем живе дјеца и имунокомпромитоване особе. Паразити који 

се јављају код паса и мачака против којих је потребна превентивна заштита су 

нематоде (Toxocara canis, Toxocara felis, Toxascaris leonina), цестоде (Dipylidium 

caninum, Taenia spp., Echinococcus), плућни паразити (Angiostrongylus vasorum, 

Aelurostrongilus abstrusus), протозое (Isospora), срчани црв (Dirofilaria immitis), 

као и ектопаразити буве, крпељи и комараци. Заштита од ектопаразита је изузетно 

битна током њихове сезоне, која због климатких промјена обухвата период све од 

фебруара до новембра мјесеца. Такође, на територији Републике Србије сваке 

године се запажа све већи број паса обољелих од дирофилариозе или болести 

срчаног црва. Стога се посебна пажња посвећује превентиви овог обољења, као и 

едукацији власника о могућим ризицима и посљедицама неадекватне превентивне 

заштите. Заштиту од паразита, првенствено ендопаразита, је потребно започети 

код штенади већ са 2-3 седмице старости неким од препарата који као активну 

супстанцу садрже фебендазол/фебантел, флубендазол или пирантел. Заштита од 

интестиналних паразита се наставља на сваких 14 дана до 3 седмице након 

одвајања од мајке. Кује у лактацији примају средство против паразита у исто 

вријеме када и штенци, тачније 2 седмице након партуса. Гравидне кује ради 

спречавања преноса паразита на младунце добијају неки од препарата из групе 

макроцикличних лактона (моксидектин, милбемицин, ивермектин) у периоду од 

40. до 55. дана гравидитета. Са превентивном заштитом против унутрашњих 
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паразита код мачића се такође почиње са 2-3 седмице старости и наставља на 

двоседмичном нивоу до навршених 8 седмица старости. Након тога се редовна 

заштита против екто и ендопаразита наставља на мјесечном нивоу неким од 

доступних препарата на тржишту. Приликом апликације spot on препарата 

потребно је посебну пажњу обратити на мјесто апликације да мачка не би могла 

перорално да унесе препарат. Ако се то ипак деси, најчешћи симптоми су 

балављење и повраћање, на шта треба упозорити власника. Редовна заштита 

подразумева превентивну употребу одређених препарата на мјесечном или 

тромјесечном нивоу. Број препарата доступних на тржишту је велики, али не 

постоји ниједан који може да пружи апсолутну заштиту против свих ендо и 

ектопаразита. Из тог разлога могуће су комбинације различитих препарата. 

Различите су активне супстанце, спектар дејства и пут администрације (орални 

препарати, spot on, сируп, паста, огрлице). Препорука за адекватну заштиту и пут 

администрације даје се у зависности од присуства појединих паразита на 

одређеном географском простору, као и индивидуалних карактеристика љубимца. 

 

 Кључне речи: ендопаразити, ектопаразити, пас, мачка, активне 

супстанце, заштита. 
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The use of anthelmintics in the control and 

treatment of parasitic diseases in dogs and cats 
 

SUMMARY 

 

 

Parasitic infections represent some of the most significant diseases worldwide 

and one of enormous socioeconomic importance. Parasites also affect the wellfare of 

animals, and the zoonotic potential of certain parasites should not be ignored, which is 

why the protection of pets from parasites in households where children and 

immunocompromised people live is particularly important. Parasites that reports in dogs 

and cats against which preventive protection is required are nematodes (Toxocara canis, 

Toxocara felis, Toxascaris leonina), cestodes (Dipylidium caninum, Taenia spp., 

Echinococcus), lung parasites (Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongilus abstrusus), 

protozoa (Isospora), heartworm (Dirofilaria immitis), as well as ectoparasites of fleas, 

ticks and mosquitoes. Protection against ectoparasites is extremely important during 

their season, which due to climate changes includes the period from February to 

November. Also, on the territory of the Republic of Serbia, an increasing number of 

dogs suffering from dirofilariasis or heartworm disease is recorded every year. 

Therefore, special attention is paid to the prevention of this disease, as well as to the 

education of the owner about the possible risks and consequences of inadequate 

preventive protection. Protection against parasites, primarily endoparasites, should be 

started in puppies as early as 2-3 weeks of age with some of the preparations that 

contain febendazole/febantel, flubendazole or pyrantel as an active substance. 

Protection against intestinal parasites continues every 14 days until 3 weeks after 

weaning. Lactating bitches receive an antiparasitic agent at the same time as puppies, to 

be exact 2 weeks after parturition. In order to prevent the transmission of parasites to the 

puppies, pregnant bitches receive some of the preparations from the group of 

macrocyclic lactones (moxidectin, milbemycin, ivermectin) in the period from the 40th 

to the 55th day of pregnancy. Preventive protection against internal parasites in kittens 
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also starts at 2-3 weeks of age and continues at a biweekly level until they reach 8 

weeks of age. After that, regular protection against ecto- and endoparasites continues on 

a monthly basis with some of the preparations available on the market. When applying 

the spot on product, special attention should be paid to the application site so that the cat 

cannot ingest the product orally. If it does happen, the most common symptoms are 

drooling and vomiting, which should alert the owner. Regular protection implies the 

preventive use of certain preparations on a monthly or quarterly basis. The number of 

preparations available on the market is large, but there is no one that can provide 

absolute protection against all endo and ectoparasites. For this reason, combinations of 

different preparations are possible. There are different active substances, spectrum of 

action and route of administration (oral preparations, spot on, syrup, paste, collars). The 

recommendation for adequate protection and route of administration is given depending 

on the presence of certain parasites in a certain geographical area, as well as the 

individual characteristics of the pet. 

Key words:endoparasites, ectoparasites, dog, cat, active substance, protection. 



Вања Врљановић Дипломски рад Садржај 

 
 

 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

 
1. УВОД ........................................................................................................................................ 1 

2. ЦИЉ И ХИПОТЕЗА РАДА .................................................................................................... 4 

3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ ....................................................................................................... 5 

3.1. Најзначајније протозоалне болести паса и мачака ........................................................ 5 

3.1.1. Бабезиоза .................................................................................................................... 5 

3.1.2. Анаплазмоза ............................................................................................................... 6 

3.1.3. Токсоплазмоза ........................................................................................................... 8 

3.1.4. Лајшманијаза ............................................................................................................. 9 

3.2. Контрола и терапија протозоалних болести паса и мачака ........................................ 10 

3.3.  Најзначајније цестодозе паса и мачака ....................................................................... 13 

3.3.1. Цестодозе месоједа.................................................................................................. 13 

3.3.2. Ехинококозa ............................................................................................................. 14 

3.4.Најзначајније трематоодзе паса и мачака ..................................................................... 15 

3.5. Антихелминтици у контроли и терапији цесдтодних и трематодозних болести паса 
и мачака .................................................................................................................................. 18 

3.6. Најзначајније нематодозе паса и мачака ...................................................................... 20 

3.6.1. Аскаридиоза ............................................................................................................. 20 

3.6.2.Трихуриоза ................................................................................................................ 21 

3.6.3. Дирофилариоза ........................................................................................................ 22 

3.6.4. Ангиостронгилоза ................................................................................................... 24 

3.7. Антихелминтици у терапији и контроли нематодозних болести паса и мачака ...... 24 

3.8. Најзначајније артоподозе паса и мачака .......................................................................... 28 

3.8.1. Инфестација бувама .................................................................................................... 28 

3.8.2. Демодикоза .................................................................................................................. 30 

3.8.3. Инфестација вашима ................................................................................................... 31 

3.8.4. Инфестација крпељима ............................................................................................... 32 

3.8.5. Шуга ............................................................................................................................. 32 



Вања Врљановић Дипломски рад Садржај 

 
 

3.9. Контрола  терапија артоподозних болести паса и мачака .............................................. 34 

4. ЗАКЉУЧАК ........................................................................................................................... 38 

5. ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................................................... 40 

 

 

 
 

 



Вања Врљановић Дипломски рад Увод 

1 
 

 

1. УВОД 
     

Паразитске болести паса и мачака јављају се често, а нарочито код оних 

животиња код којих се не спроводи редовна контрола и дехелмитизација. Због 

своје често зоонотске природе, представљају претњу по здравље људи. Инфекције 

људи паразитским хелминтима спадају у најчешће заразне болести широм 

свијета, за које се процjењује да погађају до 25% свjетске популације, посебно у 

топлијим климама. Превенција паразитских инфекција код животиња није 

неопходна само за добробит животиња и везу између човјека и животиње, већ 

такође смањује ризик од преношења на људе [1,2]. Паразити се класификују као 

ендо или ектопаразити, у зависности од тога да ли живе у домаћину или на њему. 

Ектопаразити, као што су буве, крпељи, вашке или муве, сами по себи нису 

опасни по живот, али могу смањити унос хране, производити токсине и/или 

изазивају трауматска оштећења услед лезија, што доводи до значајног 

нарушавања добробити и перформанси. Поред тога, главна претња у вези са 

ектопаразитима је то што су многи од њих (нпр. крпељи) ефикасни вектори за 

преношење тешких болести [1,2]. Ендопаразити, као што су хелминти и протозое, 

изазивају како субклиничке болести, тако и клиничке манифестације са високим 

морбидитетом и морталитетом. Ендопаразитициди, попут макроцикличних 

лактона, циљају на главне гастроинтестиналне нематоде и псећег срчаног црва, 

док се пантљичаре лијече додатком празиквантела [3,4]. Значајан број активних 

састојака је развијен у производе за лијечење и контролу животињских паразита. 

Ендектоциди се могу заснивати на специфичним молекулима и дозама, или на 

специфичним комбинацијама. Проблеми отпорности с једне стране у различитим 

географским регионима и класама паразита, и потрага за активношћу широког 

спектра, с друге стране, све више су последњих година довели до развоја 

производа који комбинују два или више активних састојака из група ендо- и 

ектопаразитика [5,6,7].  

Ендопаразитициди који се данас широко користе обухватају 

бензимидазоле (нпр. фенбендазол), имидазотиазоле (тј. левамисол), 

тетрахидропиримидине (нпр. пирантел) и макроцикличне лактоне (нпр. 
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ивермевктин), који укључују авермектин и милбемицин, природне или синтетске 

деривате настале као продукти ферментације микроорганизама земљишта 

(Streptomices spp). Макроцикличне лактонске формулације могу имати активност 

и против нематода и артропода, и стога се могу користити као 

ендектопаразитициди. Ектопаразитициди обухватају пиретрине и синтетичке 

пиретроиде, органофосфате, карбамате, макроцикличне лактоне, формамидине, 

пиразоле, неоникотиноиде, спинозине, семикарбазоне, изоксазолине и регулаторе 

раста инсеката [6]. Најновија класа, уведена на тржиште 2014. године, су 

изоксазолини [5]. Иако су први пут идентификовани у агрохемијском сектору, 

изоксазолини представљају највећу и нову класу инсектицидних и акарицидних 

молекула уведених за контролу здравља животиња у 21. вијеку до данас [8]. 

Изоксазолини инхибирају хлоридне канале γ-аминобутерне киселине и хлоридне 

канале инсеката и акарида (тј. крпеља и гриња), што их чини високо ефикасним 

ектопаразитицима [5]. До данас, четири производа изоксазолина на тржишту 

укључују Nexgard® (афоксоланер, Boehringer Ingelheim AH) [9,10,11], Bravecto® 

(флураланер MSD AH) [12], Simparica® (сароланер, Zoetis) [13,14 ] и Credelio® 

(лотиланер, Elanco) [15]. Nexgard® [11,12] и Bravecto® [12] су били први 

производи пласирани на тржиште 2014. који су користили одговарајући рацемат 

афоксоланер и флураланер као прву генерацију активних компоненти 

изоксазолина [5]. Ови производи су обезбједили преко потребну револуционарну 

иновацију, не само у вези са новом класом, већ и са оралном администрацијом на 

тржишту којим доминирају актуелни spot on препарати. Simparica® (улазак на 

тржиште 2016.) [13] и Credelio® (улазак на тржиште 2018.) [15] су на тржишту 

неколико година касније и садржавши изоловани (С)-енантиомер у производу. 

Примјетно је да је орални начин примјене код паса донео нове предности, посебно 

повећану погодност за купце, али и смањен потенцијал за излагање власника 

једињењима. Показало се да изоксазолини заобилазе унакрсну резистенцију 

циљајући посебан нови везни џеп у хлоридним каналима, постављајући терен за 

иновативни нови приступ у борби против инфестација ектопаразита, што је до 

сада довело до одобрења четири орално давана ветеринарска производа против 

ектопаразита на псима. Поред тога, лансирани су комбиновани производи, као 

што су NexGard Spectra® (афоксоланер + милбемицин) [17] и Simparica Trio® 

(сароланер + моксидектин + пирантел) [18]. С обзиром на овај развој догађаја, 

даљи деривати и комбинације су свакако у припреми како би се у потпуности 
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истражио потенцијал изоксазола. Након ових успјешних производа за псе, 

формулације изоксазолина су недавно лансиране за употребу код мачака. Ово су 

локални производи које је лакше давати мачкама у поређењу са оралним 

производима. Могу да садрже саме изоксазолине (нпр. Bravecto® spot on за мачке, 

флураланер) или у комбинацији (нпр. Bravecto Plus® за мачке, флураланер + 

моксидектин; Stronghold Plus®, сароланер + селамектин) [18,19]. Изоксазолини 

такође имају потенцијал за развој формулација са дуготрајним дејством, 

обезбеђујући више од тренутних 1 или 3 мјесеца контроле бува и крпеља. 

Коначно, изоксазолини су донели праву иновацију у лијечењу инфестација 

грињама као што су саркоптична шуга [20] и демодикоза код паса [21], те шуга 

ушију код мачака [19,22].  

Многи антипаразитски лијекови за локалну примјену на кожи морају да се 

апсорбују у крв љубимца да би дијеловали против паразита које би требало да 

контролишу. Ово је случај за све spot on препарате за кућне љубимце који садрже 

нпр. селамектин (Revolution®, Stronghold®), моксидектин (Advocate®, Advantage 

Multi®) или емодепсид (Profender®) [3,4,5]. Други локални антипаразитски 

лијекови не морају да се апсорбују у крв за контролу паразита, али се заиста 

апсорбују мање или више кроз кожу или лизањем. Ово је случај нпр. свих 

производа за кућне љубимце који садрже фипронил (нпр. Frontline®), 

имидаклоприд (нпр. Advantage®), спиносад (Comfortis®, Trifexis®), синтетичке 

пиретроиде (нпр. цифенотрин, етофенпрокс, перметрин, итд.), итд.  

Резистенција на производе који се користе за контролу паразита код паса и 

мачака такође се јавља, али се не сматра тако озбиљном као код примјене на 

фармским животињама. Постоје извештаји о недостатку ефикасности код 

ектопаразитика, посебно о скраћењу трајања ефикасности, али се често узрок не 

може приписати само једном разлогу, односно езостенцији или недостатку 

усаглашености. Ипак, истраживања указују на растућу отпорност на ектопаразите 

посебно у толијим пределима [23-25]. 

 Отпорност паса и мачака на ендопаразитике још увек није проблем, са 

изузецима за изолате псећег срчаног црва отпорног на лијекове [28].  

Паралелно, описана је отпорност изолата анкилостома (Ancilostoma 

caninum) у вези са употребом бензимидазола, пирантела, авермектина и 

милбемицина, код паса који потичу из одгајивачница [27].
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2. ЦИЉ И ХИПОТЕЗА РАДА 
 

 

 

 Због своје распрострањености и могућности настанка тешких посљедица 

по здравље паса и мачака, потребно је подробније истражити владајуће ставове и 

схватања у литератури како би се истакао значај редовне контроле и 

дехелминтизације паса и мачака, као и адеквтане терапије у случају појаве 

клиничких симптома паразитских болести код ових животиња.  

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

и дехелминтизације паса и мачака, те адекватне терапије паразитских болести. 

Ово је нарочито важно због зоонотског потенцијала значајног броја паразита паса 

и мачака и на тај начин спречавања инфекција паразитске етиологије код људи, 

нарочито осјетљивих категорија као што су дјеца и имунокомпромитоване особе.  

Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике када и у каквим 

околностима се може употрјебити одређени превентивни и терапијски протокол.   

 

 



Вања Врљановић Дипломски рад Преглед литературе 

5 
 

 

3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

3.1. Најзначајније протозоалне болести паса и мачака 

   

3.1.1. Бабезиоза  
 

 Бабезиоза представља веома често обољење паса док се код мачака 

ријетко јавља. Код паса је најчешће изазвано родовима Babesia canis vogeli, 

Babesia spp., Babesia vulpes (позната и као B. microti-like, Babesia cf. microti, B. 

annae, и Theileria annae), Babesia gibsoni, Babesia conradae. Инфекција бабезијама 

код паса укључују веће пироплазме које се заједнички описују као B.canis и мање 

пироплазме које се често описују као B. gibsoni. Три подврсте B. canis (Слика 1) 

као што су B. canis canis, B. canis vogeli, B. canis rossi разликују се на основу 

патологије, антигенских својстава, вектора крпеља и генетске карактеризације. B. 

canis vogeli, Babesia gibsoni преноси крпељ из рода Rhipicephalus sanguineus [28]. 

Инфекција паса са Babesia spp. је распростањен широм свијета. Инфекција је 

чешћа у областима гдје је инфестација крпеља висока и када се не практикује 

рутинска употреба акарицида [29]. Обољење се преноси преко инфицираних 

крпеља, који се убодом уносе у организам пса. Пси се заразе Babesia spp . када се 

у пљувачки крпеља инокулишу спорозоити. Спорозоити су стадијуми који су 

инфективни за домаћине кичмењака. Јатрогени пренос је такође могућ 

трансфузијом крви или крвљу контаминираним паса. Туча између паса је 

вјероватан  механички начин  преноса B. gibsoni који може дjелимично да објасни 

релативно високу преваленцију инфекције пријављених међу америчким 

стафордским и америчким питбул теријерима. Пироплазме Babesia spp . могу се 

наћи унутар еритроцита на обојеним крвним размазима. Babesia spp код паса могу 

се до извесног степена разликовати по њиховој величини и општој морфологији. 

[28,29]. 
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Слика 1. Babesia canis унутар црвених крвних зрнаца[30] 

 

Пси са бабезиозом често имају умјерену до тешку хемолитичку анемију и 

клиничку болест коју карактеришу грозница, анорексија, депресија, бледило, 

спленомегалија и ограничени пулс. Болест повезана са Babesia spp. је примећен 

само код имунокомпромитованих паса. Пријављени период инкубације од 

инфекције до првих појављених клиничких знакова је 10-28 дана. Важно је 

напоменути да ће се клинички знаци вјероватно појавити након одвајања крпеља. 

Стога може бити тешко повезати појаву клиничких знакова и присуство 

закачених крпеља. Иако се клиничка болест може повући, бабезиоза је често 

упорна код паса. Чак и након одговарајуће терапије, инфекција може трајати 

доживотно [29,31]. Коначна дијагноза се ослања на идентификацију пироплазми у 

еритроцитима на обојеним размазима крви [32]. 

 

3.1.2. Анаплазмоза  

 Анаплазма представља обољење паса изазвано протозоама Ehrlichia canis, 

Ehrlichia ewingi, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris-like agent, Anaplasma 

phagocytophilum, Anaplasma platys док је код мачака узрочник Ehrlichia spp., 

Anaplasma spp., Erlichia spp. и Anaplasma spp. [33]. Инфекција паса са Erlichia spp. 

и Anaplasma spp. је распростањено широм свијета. Инфекција је чешћа у 
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областима гдје је инфестација крпеља висока и гдје се не практикује рутинска 

употреба акарицида. Географска распрострањеност  Erlichia spp. и Anaplasma spp. 

блиско прати  векторске крпеље одговорне за преношење инфекција [33]. 

 Пси и мачке се инфицирају са Erlichia spp. и Anaplasma spp. приликом 

ком крпељ сише крв инокулисаног организма. Рикеције улазе у мононуклеарне 

леукоците (E. canis, E. chaffensis и E. muris), гранулоците (A. phagocitophilum и E. 

evengii), или вјероватно у тромбоците (A. platis), гдје преживљавају, размножавају 

се и шире на домаћине. Сматра се да Erlichia canis (Слика 2) паразитира  

првенствено код до паса а прелазни домаћин је крпељ Rhipicephalus sanguineus. 

Међутим, Dermacentor variabilis амерички псећи крпељ, такође се показао као 

компетентан вектор. Глодари се сматрају главним резервоаром домаћина A. 

phagocytohilum. A.platis није у потпуности потврђен, али су пси вјероватни 

домаћини резервоара, а сматра се да се преношење дешава путем храњења 

R.sanguineus [33,34,35]. 

Директан пренос са заражене животиње на пријемчиву животињу сматра 

се ријетким, али се може десити након трансфузије крви или јатрогене 

инокулације контаминираним иглама или хируршким инструментима. Крпељи се 

инфицирају хранећи се зараженим домаћинима [34]. Субклиничке инфекције са 

Erlichia spp. и Anaplasma spp. су чести међу псима. Симптоми се манифестују са 

грозницом, летаргијом, депресијом, анорексијом и губитком тежине. Пси могу 

имати и неуролошке поремећаје, повраћање или дијареју. Појављују се очне 

лезије укључујући увеитис, хориоретинитис и одвајање мрежњаче [34,35]. 

 

Слика 2. Морула Erlichia canis у моноцитима [36] 
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 Пријављено је да пси са E. ewingii и A. phagocytophilium развијају 

полиартритис и могу имати укоченост, отечене зглобове или. Болест узрокована 

инфекцијом Erlichia spp. и Anaplasma spp. је ријетко обољење код мачака, али су 

описани грозница, летаргија, анорексија, губитак тежине, петехије, бол у 

зглобовима, диспнеја, повраћање и дијареја [33,35]. Класична микроскопска 

дијагноза Erlichia spp и Anaplasma spp. се ослања на идентификацију морула у 

циркулишућим моноцитима, неутрофилима или тромбоцитима у брисевима крви 

обојеним по Гимзи [37].  

3.1.3. Токсоплазмоза 

Токсоплазмоза је значајно обољење мачака гдје је узрочник Toxoplasma 

gondii која представља једну од најважнијих зоонатских паразита. Токсоплазмоза 

је уобичајена инфекција широм свијета која погађа велики број сисара и птица 

[38]. Обољење изазвано Toxoplasma gondii је мултисистемска инфекција коју 

карактерише грануломатозно запаљење повезано са пролиферацијом тахизоита у 

ткивима. У пракси малих животиња, болест се најчешће примећује код мачака са 

ослабљеним имунитетом и не јавља се тако често код паса. Мачке и пси се 

инфицирају  T.gondii  гутањем брадизоита или гутањем спорулисаних ооциста из 

предмета контаминираних мачјим изметом (нпр. земља, вода, вегетација). Пренос 

тахизоита (Слика 3) са мајке на потомство се  дешава, иако је ријетко код кућних 

љубимаца [38,39]. 

Слика 3. Приказ тахизоита [40] 
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Обично захваћени органи и ткива су лимфне чворове, јетру, плућа, мозак, 

кичмену мождину и око. Токсоплазмоза може изазвати фокални или 

генерализовани лимфаденитис, енцефалитис, пнеумонитис, миокардитис и 

ретинохороидитис. Може доћи до грознице, губитка тежине и летаргије. Мало је 

вјероватно да ће мачке са клиничком токсоплазмозом излучивати ооцисте у 

фецесу. Мачке обично не развијају ниједну клиничку болест повезану са 

излучивањем ооциста. Конгенитална инфекција са T.gondii изазива неуролошке 

поремећаје, урођене мане, мртворођеност и очне болести код људи и неких 

других животиња, посебно оваца и коза. Конгенитална инфекција је повремено 

пријављена код паса и мачака [38]. 

3.1.4. Лајшманијаза 

 

 Leishmania infantum је најчешћи и најважнији узрок лајшманијазе паса 

широм свијета. У Leishmania spp.  код паса укључују  L. mexicana, L. donovani, L. 

braziliensis. Код мачака се јавља  Leishmania spp.. Leishmania infantum је ендемска 

у већем делу медитеранског подручја (Италија, Шпанија и Португал), на Балкану, 

у централној и југозападној Азији, сјеверној и сјеверозападној Кини, сјеверној и 

подсахарској Африци и дијеловима Централне и Јужне Америке. У областима гдjе 

су ови паразити ендемични, мачке су у опасности од инфекције.Животни циклус 

Leishmania spp. укључује два домаћина, кичмењака (укључујући глодаре, каниде 

или људе) и инсекта (пјешчана мува). У регионима гдjе je ове инфекције 

ендемичнa, вектори су пјешчане мушице (род Lytzomiia) [41,42]. Инфекција не 

доводи увијек до болести. Већина заражених паса остаје асимптоматска и можда 

никада неће развити клиничке манифестације. У ендемским регионима, 

преваленција болести је често мања од 10% и сматра се да је вјероватно да ће 

развити клиничку болест само око 1 од 5 заражених паса. За одређене расе (нпр. 

њемачки овчар, боксери, кокер шпанијели) постоји већа вјероватноћа да ће се 

развити болест. Болест се најчешће јавља код паса млађих од 3 године и старијих 

од 8 година и може бити повезана са другим имунокомпромитујућим стањима 

[42]. 

Лезије коже су најчешћи знак повезан са клиничком лајшманијазом у 

ендемским областима и могу укључивати регионалну (често фацијалну) алопецију 
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и непруритични, улцеративни, нодуларни или папуларни дерматитис који могу, 

али не морају бити компликовани бактеријском пиодермијом. Остале клиничке 

манифестације укључују хронично исцрпљивање, епистакса, дијареју, 

коњуктивитис, очне знаке (предњи увеитис, ретинитис), тешку атрофију мишића, 

отечене удове и зглобове, хромост, лимфаденопатију, полиартритис и 

нефропатију са губитком протеина, што може довести до затајења бубрега. 

Процјена бубрежне функције код свих заражених паса је  важна. Анемија, 

тромбоцитопенија, лимфоцитоза, хипоалбуминемија, хиперглобулинемија, 

хиперамилаземија и азотемија су најчешће откривене лабораторијске 

абнормалности [42,43]. 

 

3.2. Контрола и терапија протозоалних болести паса и мачака  

 

 Протозое су узрочници великог броја обољења код разних врста 

животиња па и људи. Разни лијекови се користе у борби против протозоалних 

обољења паса и мачака. Најзначајнији протозоални лијекови су  диамдиди који 

спадају у групу хемиотерапеутских једињења који имају трипаноцидну активност. 

Једни од најзначајнијих диаминдних једињења диминазен, фемидин и њему 

слични пропамидин и пентамидин као и стилбамидин. Диамиди проузрокују 

дилатацију артерија и хипотензију, као и повећање тону са и покретање цријевне 

муслукатуре [44]. Диминазен испољева трипаноцидну, бабазиоцидну и 

бактерицидну активност. За терапијску примјену справљена је комбинација 

фенозона (8,75%) и диминазен-азетурата (7%) који се може примјенити 

интрамуслкарно или поткожно у току 5 дана од припреме раствора. Ишчезавање 

симптома се може очекивати 24 часа послије примјене лијека. Примјена 

фенамидина је ограничена на лијечење инфекција бабезија. Овај лијек се 

примјењује поткожно. У терапији инфекцију бабезијама код паса терапијска доза 

се мора примјењеивати дневно  току 5 до 6 дана [44]. 

 Пси заражени B. canis vogeli и другим великим Babesia spp. обично 

реагују на третман са имидокарб-дипроприонатом у дози од 6,6 mg/kg 

интрамускуларно или субкутано примјењивањем два пута у интервалима од 14 

дана. Имидокарб- дипроприонат не треба давати интравенозно псима. Babesia 
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gibsoni и мала Babesia spp. се сматрају тежим за лијечење од B.canis vogeli и 

велике Babesia. Препоручени протоколи лиjечења за B.gibsoni и друге мале 

бабезије укључују комбиновање атовакона (13,3 mg/kg p/о током 10 дана) са 

азитромицином (10 mg/kg p/о  током 10 дана). Бупарвакон (5 mg/kg i/m два пута са 

интервалом од 48 часова) и азитромицин (10 mg/kg p/о током 10 дана) у 

комбинацији су такође успјешно коришћени за лијечење малих Babesia spp. 

[31,44,45]. 

 Инфекције Babesia spp се могу лијечити диминазен ацетуратом (3,5 mg/kg 

i/m једном) и пентамидин изетионатом (16 mg/kg i/m за 2 дозе у 24 часа). Други 

антипротозоални лијекови или антибиотици као што су фенамидин, парвакон, 

деривати артемисинина, доксициклин, миноциклин, клиндамицин, 

енрофлоксацин и метронидазол су коришћени са промјенљивим успјехом [44,45]. 

Пси са дијагнозом Babesia spp. требају се сматрати сталним носиоцима 

инфекције. Строго придржавање рутинске примјене ефикасних акарицида је од 

суштинског значаја за спријечавање инфекције Babesia spp. [31]. Закачене крпеље 

пронађене на кућним љубимцима треба одмах уклонити како би се спријечило 

преношење било каквих патогена које могу да садрже. Да би се избјегла 

потенцијална изложеност зоонотским патогенима и случајна инокулација агенса у 

кућног љубимца током процеса уклањања, крпељи треба да се извуку помоћу 

пинцете или комерцијалног уређаја за уклањање крпеља, и треба водити рачуна да 

се избјегне контакт са садржајем крпеља, идеално ношењем рукавица . Такође се 

препоручује пажљиво прање руку након уклањања крпеља [45]. 

Све врсте инфекција са Erlichia spp. и Anaplasma spp. код паса и мачака 

реагују на лијечење доксициклином. Тренутно се препоручује режим лијечења од 

10 mg/kg током 28 дана. Неке студије су документовале неуспјех у уклањању 

инфекција код паса, посебно са краћим интервалима терапије [33]. Вјероватно  да 

се слабо развија заштитни имунитет, а након третмана може доћи до поновне 

инфекције, што захтева додатну терапију. Иако су потребна додатна истраживања 

у овој области, поновни третман може бити индициран у случајевима појаве 

клиничке болести или реинфекције од крпеља. Вакцине нису доступне за 

спречавање инфекције кућних љубимаца са Erlichia spp. и Anaplasma spp. [33,46]. 

Строго придржавање рутинске примјене ефикасних акарицида је кључно за 

спријечавање инфекција и болести изазваних овим организмима [46]. 



Вања Врљановић Дипломски рад Преглед литературе 

12 
 

Не постоји одобрени третман за токсоплазмозу код мачака или паса. 

Међутим, поједини лијекови и режими су успјешно коришћени. Клиндамицин 

хидрохлорид (10 до 12 mg/kg орално два пута дневно током 2 до 4 седмице) се 

може користити за лијечење дисеминоване токсоплазмозе. Пириметамин (0,25 до 

0,5 mg/kg) са сулфонамидом (30 mg/kg два пута дневно током 2 до 4 седмице) 

такође се могу користити за лијечење дисеминоване токсоплазмозе и за смањење 

излучивања ооциста. Комбинација триметоприм-сулфонамида се такође може 

користити у дози од 15 mg/kg орално сваких 12 сати током 4 седмице [38]. 

Лијекови против лајшманијозе који се користе код паса укључују 

петовалентне антимонијале и алопуринол. До данас, ниједан лијек се није показао 

као доследно љековит за висцералну лајшманијазу код паса [43]. Антимонијална 

једињења могу понекад и излечити инфекцију, таква једињења укључују 

меглумин антимона у Европи и натријум стибоглуконат у Сједињеним 

Америчким Државама. Иако може доћи до клиничког побољшања као одговора на 

хемотерапију, рецидиви су чести, а хемотерапијска елиминација [43]. L.infantum 

није постигнута ни са једним лијеком који је до сада тестиран. Терапија 

одржавања са алопуринолом (10 mg/kg) смањује паразитемију, одржава заражене 

псе у асимптоматском стању и смањује вјероватноћу директног или векторског 

пријеноса.У ендемским областима гдје је векторски пренос примарни начин 

преноса, векторска контрола ограничава преноса. Употреба упорних репелентних 

инсектицида као што су перметрин или делтаметрин помаже у заштити паса од 

контакта са векторима, смањујући ризик од преношења. У регионима гдје 

инфекција није ендемска, понекад се препоручује еутаназија заражених паса како 

би се спријечило да лајшманијаза постане ендемска [43]. 
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3.3.  Најзначајније цестодозе паса и мачака  
 

3.3.1. Цестодозе месоједа 

 

 Пси треба да се лијече од цестода комбинацијом ефикасних 

антихелминтика и како би се спречила поновна инфекција (контрола бува)  Код 

паса се јављају више различитих цестода. У Cyclophyllidае спадају Dipylidium 

caninum, Taenia crassiceps, Taenia hydatigena, Taenia multiceps, Taenia pisiformis, 

Taenia serialis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis,  Mesocestoides 

spp. У Diphyllobothriidеа спадају Diphyllobothrium latum, Spirometra spp.  Две 

главне групе цестода су паразити паса - Cyclophyllidea или „праве“пантљичаре и 

Diphyllobothriidае (раније Pseudophyllidае), које се понекад називају 

„примитивним“ пантљчарама [47]. Псеће пантљичаре имају индиректни животни 

циклус који захтева специфичне прелазне домаћине. Циклофилидне цестоде 

обично имају индиректни животни циклус који захтјева једног прелазног 

домаћина. Пси заражени одраслим циклофилидским пантљичарама излучују 

проглотиде пуне јаја у фецесу. Када се јаја конзумирају од стране одговарајућег 

кичмењака или прелазног домаћина односно артропода, развијају се цисте ларве. 

Пси се заразе када прогутају цисте ларве [47,48,49]. Болест код паса због 

присуства одраслих циклофилидних цестода у танком цријеву сматра се 

неуобичајеном, иако пролаз проглотида може бити повезан са перианалном 

иритацијом [47]. Инфекција дифилоботриидним цестодама повезана је са 

гастроинтестиналним обољењем код паса.Пријављени клинички знаци укључују 

дијареју, губитак тежине и повраћање који се обично повлаче након одговарајуће 

антхелминтске терапије.[48,49] Дифилоботриидне цестоде имају индиректне 

животне циклусе који захтевају два прелазна домаћина. Одрасли у танком цријеву 

испуштају оперкулисана јаја из средњих гениталних пора, ова јаја се затим 

излучују изметом. Када јаје дође у контакт са водом, ембрион са пантљичарама се 

излеже и прогута га први прелазни домаћин, гдје се прва фаза ларве (процеркоид) 

развија за 2-3 седмице. Када га поједе други прелазни домаћин, развија се следећи 

облик ларве (плероцеркоид који се такође назива спарганум). Подаци о 

преваленци добијени само фекалном флотацијом скоро сигурно потцјењују 

учесталост инфекције циклофилидским цестодама јер су проглотиди (а самим тим 
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и јаја) фокално распоређени у фекалном материјалу и зато што су јаја тешка и не 

плутају лако. У једној студији, фекална флотација није успела да идентификује 

инфекцију код већине паса који носе одрасле јединке  Taenia spp. или  Dipylidium 

caninum [49]. 

Одрасле пантљичаре паразитирају у танком цријеву месоједа. Уобичајене 

циклофилдне цестоде обично не изазивају значајне болести код паса и мачака, али 

могу представљати здравствени ризик од зооноза,  па је лијечење је оправдано. 

Када пси постану средњи домаћини и развију метацестоде у трбушној или 

торакалној шупљини), може доћи до тешке болести и смрти. Иако не доводе све 

инфекције дифилоботридним цестодама клиничку болест, пријављено је 

повраћање, дијареја и губитак тежине који се повлаче након лијечења [49,50]. 

Mачке могу да почну да излучују проглотидe T. taеniaeformis, мjесец дана након 

инфекције, али препатентни период може трајати и до 3 мjeсеца. Јаја могу да 

преживе и до годину дана у идеалним условима, ниској температури и високој 

влажности, али су подложна исушивању у условима високе температуре или 

ниске влажностиђ У одсуству лијечења, одрасла  Taenia taenieformis преживљава 

у танком цријеву мачјег коначног домаћина чак 34 мjесеца [50]. 

Дијагноза инфекције се поставља идентификацијом проглотида у фекалном 

материјалу или препознавањем јаја на фекалној флотацији. Пошто проглотиди 

нису равномјерно распоређени у фекалном материјалу и јаја не плутају, фекална 

флотација сама по себи није поуздано средство за дијагностиковање инфекција 

пантљичарима код паса и мачака. Микроскопским прегледом аја Taenia се не могу 

разликовати од јаја Echinococcus spp. Остале врсте Taenia које представљају 

значајну забринутост за јавно здравље укључују T. saginata и T. solium али нису 

паразити  мачака и паса [51]. 

3.3.2. Ехинококозa 

Код паса се јављају  Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, 

док се код мачака јавља Echinococcus multilocularis. Echinococcus spp. су 

циклофилидне цестоде које имају индиректне животне циклусе који захтевају 

специфичне прелазне домаћине. Стални домаћини инфицирани одраслим 

Echinococcus spp. избацују проглотидна  јаја у фецес. Када одговарајући прелазни  
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домаћин поједе јаја, развијају се велике хидатидне цисте. Пси и мачке се обично 

заразе када прогутају ове цисте током предаторства или чишћења [47]. 

Одрасли E.granulosus  налазе у предњем делу танког цријева, док се  E. 

multilocularis налази углавном у средњем до дисталном делу дуоденума. Jаја која 

се налазе у проглотидима, преносе се у околину путем фецеса сталних домаћина и 

одмах су инфективна за прелазне домаћине. Једном када прелазни домаћин 

прогута јаја, ларве онкосфере се ослобађају и продиру кроз слојеве цријевног 

зида, гдје се затим транспортују кроз крвне или лимфне судове до јетре, плућа или 

других органа. Ларве онкосфере се затим развијају у хидатидне цисте (ларве 

метацестоде) [47,52]. 

Мултилокуларне (алвеоларне) хидатидне цисте E.multilocularis се развијају 

првенствено у јетри и агрегирају се из алвеоларних структура састављених од 

бројних циста неправилног облика. Није познато да адулт Echinococcus spp. у 

лумену танког цријева изазивају било какву болест код паса или мачака. Случајни 

случајеви алвеоларне ехинококозе, у којима пси служе као посредни домаћини и 

развијају мултилокуларне хидатидне цисте, пријављени су у централној Европи 

[53]. 

E.multilocularis може инфицирати и псе и мачке, након гутања глодара са 

мултилокуларним хидатидним цистама. Мачке и пси  као коначни домаћини се 

инфицирају од глодара. Познато је да E.granulosus инфицира само псе и дивље 

каниде.  Адулти Echinococcus spp. у танком цријеву паса или мачака обично не 

изазивају значајне болести. Ризик од зооноза који овај паразит ствара захтјева 

лијечење. Пси који развију мултилокуларне хидатидне цисте са хеморагичним 

лезијама и отказивањем органа имају лошу прогнозу [47,52]. 

     

3.4.Најзначајније трематоодзе паса и мачака 
 

 Најзначајније врсте трематодоза код паса и мачака су: Paragonimus 

kellicotti, Alaria spp., Nanophyetus salmincola, Heterobilharzia americana док су код 

мачака јавља и Platynosomum fastosum. Инфекција трематодама код паса и мачака 

је ријетка у поређењу са стопама инфекције за нематода и цестода. Међутим, због 

тешке болести повезане са неким трематодама, свијест и контрола ових паразита 
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је од суштинског значаја [54]. Трематоде паса и мачака имају индиректне животне 

циклусе који захтевају једног или два прелазна домаћина да би достигли 

инфективну фазу, не преносе се директно између паса и мачака. Животни циклуси 

већине трематода паса и мачака зависе од воде која подржава инфекцију првог 

прелазног домаћина пужа [54]. 

Јединствен животни циклус трематода је животни циклус Paragonimus 

kellicotti. Пси и мачке заражене одраслим Paragonimus kellicotti излучују јаја у 

фецес. Јаја се излегу у води и појављује се мирацидијум. Мирацидијум продире у 

првог прелазног домаћина пужа, гдје се развија до церкаријског стадијума. 

Церкарија затим напушта пужа и инфицира другог прелазног домаћина рака, гдје 

се развија до инфективног метацеркаријског облика. Пси и мачке се инфицирају 

са Paragonimus kellicotti када прогутају ове метацеркарије. Јаје трематода су 

карактеристичне за трематоде и псеудофилидене цестоде. Одрасла трематода 

(Слика 4) је карактеристична за ову групу хелминта [54]. 

Слика 4. Адулт метиља [55] 

Болест код паса и мачака узрокована трематодозама варира и зависи од 

врсте трематода који је укључен и захваћених органа и система органа. И пси и 

мачке су подложни инфекцији са P. kellicotti  након гутања ракова или 

паратеничних домаћина инфицираних метацеркаријама. Животиње инфициране 

са P. kellicotti могу бити асимптоматске или могу имати различите респираторне 

знакове, укључујући кашаљ, диспнеју, пнеумоторакс, бронхиектазије и хемоптизу 

[54]. Пси и мачке се инфицирају са Alaria spp.  гутањем широког спектра средњих 

или паратеничних домаћина (посебно жаба и змија) који носе незреле метиље. 
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Адулти Alaria spp. се развијају у танком цријеву и обично нису повезани са 

болестима цријева. Миграција незреле Alaria spp.  кроз плућа може довести до 

плућног крварења и накнадног респираторног компромиса. Незреле Alaria spp. 

мигрирају кроз плућа прије него што се прогутају и развију се у одрасле метиље у 

танком цријеву[55]. Метацеркарије Nanophietus salmincola су присутни у 

мишићима салмонидних риба, пси и мачке се заразе приликом гутања необрађене 

рибе. Адулти Nanophietus salmincola  налазе се у танком цријеву и паса и мачака. 

Инфекција са N. salmincola  сама није повезана са клиничком болешћу, али овај 

метиљ служи као вектор Neorickettsia helminthoeca  узрочника тровања лососом, 

вирулентне псеће болести на северозападу Пацифика. Болест изазвана 

N.salminocala се назива „тровањем лососом“ јер пси добијају инфекцију гутањем 

сирове рибе салмонида. Пси се инфицирају са H. americana  када церкарије у 

слаткој води директно продру у њихову кожу. Адулти Heterobilharzia americana 

присутни су у мезентеричним и хепатичним венама, гдје производе јаја која 

мигрирају директно преко цријевног зида у лумен, процес који изазива 

грануломатозно запаљење [55,56,57]. 

 Клинички знаци код инфицираних паса укључују дијареју (која може бити 

крвава), повраћање, губитак тежине, летаргију и повремено хемоперитонеум. 

Platinosomum fastum је јетрени метиљ мачака на Флориди, у другим областима 

југоисточних Сједињених Америчких Држава и на Хавајима. Хронична инфекција 

са P.flastum доводи до развоја проширених жучних путева и жучне кесе, 

хиперплазије билијарног епитела и на крају отказивање јетре. Код мачака које 

имају клиничку болест у касној фази, могу се видети жутица, губитак тежине и 

повраћање[56]. Инфекције трематодама је тешко лијечити а патологија јетре и 

удружена болест перзистирају или се погоршавају након смрти метиља. 

Метацеркарије Platinosomum fastosum се обично преносе на мачке преко гуштера 

или другим гмизавцима. Болест коју изазива ова трематода код мачака обично се 

назива „тровањем гуштером“[57]. Јаја трематода су мање плутајућа од нематода 

или протозоа осим ако се не користи флотација сахарозе високе густине, 

дијагноза инфекције фекалним прегледом захтева концентрисање јајних ћелија 

присутних у фецесу седиментацијом уместо флотацијом [51]. 
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3.5. Антихелминтици у контроли и терапији цесдтодних и 

трематодозних болести паса и мачака 

 

Празиквантел је изразито ефикасно цестоцидно средство са широким 

антипаразитским спектром дјеловања. Ефикасно убија адултне и ларвене облике 

цестода код животиња и људи [44]. У Србији је регистрован лијек за псе и мачке 

који се назива Tenivet®. Tenivet®садржи 50,00 mg празиквантела као активне 

супстанце и друге помоћне супстанце. Користи се за превенцију и лијечење 

паразитских инфекција код паса и мачака које су изазвали зрели и незрели облици 

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia 

pisiformis, Taenia ovis, Taenia taeniaeformis (Hydatigera taeniaeformis),Taenia 

multiceps (Multiceps multiceps), Dipylidium caninum, Joyeuxiella pasqualei и 

Mesocestoides spp.. Овај лијек се не даје штенцима и мачићима који сисају из 

разлога што те категорије ријетко бивају заражене пантљичарама. Могуће 

нежељено дејство је повраћање. Лијек се апликује p/о, 5mg/kg тjелесне масе.. 

Измет третираних животиња у првих седам дана након дехелминтизације мора 

бити нешкодљиво уништен. Код затворених животиња које су третиране 

празиквантелом се морају спроводити добре зоохигијенске и зоосанитарне мjере 

како би се избегла реинфекција. Код инфекције са Dipylidium caninum  третман 

треба поновити послије 2-3 седмице од примјене лијека, уз обавезно уклањање 

бува са животиње и њене непосредне околине. У ендемским подручјима са 

присутним Echinococcus granulosus, T.ovis, и T.hidatigena препоручује се 

понављање третмана након 6 седмица, а код E.multilocularis након 4 седмице. 

Сувише честа и понављана употреба антихелминтика исте класе може довести до 

развоја резистенције код паразита и смањења или изостанка ефикасности 

терапије[58]. 

Абамектин представља активну супстанцу која је прво коришћена као 

пестицид у пољопривреди, а затим је регистрована као антихелминтик за 

парентералну примјену. Абамектин је нематоцидни лијек али се користи и за 

уништавање ваши и шугараца код паса. Абамектин припада групи авермектина и 

има широк антипаразитски спектар деловања. Парентерално примењен, 

абамектин делује и против ендо и против ектопаразита [44]. У Реублици Србији 
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су регистрована два лијека за примјену код паса (Prazimec- D) и мачака (Prazimec- 

C) [59,60]. Лијек Prazimec-D представља комбинацију двије активне супстанце.  

Једна таблета  као активне супстанце садржи: абамектин (2mg) и празиквантел 

(50mg). Индикације за терапију овим лијеком код паса су инфекције ендо и 

ектопаразитима који су осетљиви на ове две активне супстанце (абамектин – 

празиквантел комбинација). Битно је напоменути да је овај лијек 

контраиндикован за псе расе: коли, шкотски овчар, шетландски овчар, 

староенглески овчар (бобтејл). Такође, лијек не треба давати штанцима млађим од 

два месеца и гравидним кујама. Као нежељена дејства су напоменута могућа 

појава саливације, дилатације пупиле и поремећаји у ходу у случају предозирања. 

Лијек се апликује п/о, помешан са чврстом храном [59]. Prazimec-C као активне 

супстанце садржи: абамектин (0,250 mg) и празиквантел (6,250 mg). Лијек се 

користи код мачака које су инвадиране ендо и ектопаразитима а контраиндикован 

за гравидне мачке, мачиће који сисају и мачиће млађе од 2 мјесеца. Нежељена 

дејства се могу јавити као посљедица предозирања у облику мидријазе, атаксије, 

благих тремора, хипотермије, миорелаксације, губитка апетита и опште депресије. 

Лијек се апликује п/о, са чврстом храном.  

Псе треба истовремено третирати и против бува из разлога што су оне 

извор инфекције паса са Dipylidium caninum. Измет третираних паса треба 

скупити и нешкодљиво уклонити (Toxocara cati (sin. mystax), Ancylostoma 

tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Echinococcus multiocularis, Dipylidium 

caninum, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp.). 

Овај лијек се не примењује код гравидних мачака и код мачића млађих од 3 

седмице (пре треће седмице се не појављује инфекција цестодама код мачића). 

Што се тиче нежељених ефеката, они нису познати. Таблете се апликују p/о, 

директно или у храну. Код инфекција аскаридидама, нарочито код мачића, не 

може се очекивати потпуна елиминација паразита, тако да и даље може постојати 

ризик од инфекције људи. Поновљене третмане би зато требало спроводити 

одговарајућим производом против нематода у интервалима од 14 дана, до 2-3 

седмице након одвикавања од дојења [60]. 

Лек Dehinel® Plus Flavour је регистрован у Републици Србији и налази се у 

облику  таблете. У једној таблети се налази 59 mg празиквантела, 50 mg пирантел-

ембонат и 144 mg фибантела. Лијек се користи за превенцију и лијечење 
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мјешовитих паразитских инфекција дигестивног тракта паса проузрокованих 

паразитима Toxocara canis, Toxascaris leoninа, Ankilostomatide, Uncinaria 

stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. Лијек се може давати 

гравидним кујама током последње трећине гравидитета, као и током лактацијеДа 

би се обезбједила примјена тачне дозе, тјелесну масу пса треба утврдити што је 

тачније могуће.Штенад се могу лијечити овим лијеком од 2 седмице старости и на 

сваке 2 седмицедо узраста од 12 седмице. Након тога, треба их лијечити у 

интервалима од 3 мјесеца. Препоручује се да се лијек кујама даје у исто вријеме 

кад и штенади. За рутинску контролу препоручује се појединачна доза у 

интервалима од 3 мјесеца. У случају тешке инфестације ваљкастим црвима, 

поновљену дозу треба дати након 14 дана [62]. 

Не постоје производи означени за лијечење трематода код паса и мачака, 

међутим, пријављено је да су празиквантел, епсипрантел и фенбендазол ефикасни. 

Иако је пријављено да је албендазол ефикасан у лијечењу трематода код паса и 

мачака, његова употреба код малих животиња се не препоручује због 

потенцијалних повезаних нежељених ефеката као што је токсичност коштане 

сржи. Кортикостероиди кратког дејства могу се користити као подршка [54]. 

 

3.6. Најзначајније нематодозе паса и мачака 

3.6.1. Аскаридиоза 

 

Узрочник аскаридиозе паса  је Toxocara canis, код мачака узрочник је 

Toxocara cati док се код и паса и мачака јавља Toxocara leonina. Toxocara spp. je 

изузетно чест паразит паса и мачака широм свијета. Пси се инфицирају путем 

гутања ларвираних јаја из контаминираног окружења и гутања других кичмењака 

домаћина који су конзумирали ларвина јаја и тако имају ларве у својим ткивима 

[63]. Инфективна, ларвирана јаја Toxocara spp. налазе се у фекално 

контаминираном земљишту. Одрасли аскариди у танком цријеву зараженог пса 

могу се идентификовати по њиховој величини, дебелом изгледу и присуству три 

усне на предњем крају [63,64]. Миграција ларви аскарида унутар домаћина је 

сложена. Ларве Toxocara spp. мигрирају кроз јетру и плућа, све до 
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мукоцилијарног апарата, а затим се развију у танком цијереву. Када се ова 

миграција догоди код феталних младунаца, мигрирајуће ларве чекају у јетри и 

плућима док се младунци не роде, тада настављају своју миграцију преко плућа 

до дисајних путева. Toxocara leonina се разликује од Toxocara spp. јер не долази 

до миграције ван цријевног тракта [64]. Штенци заражени in utero неће избацити 

јаја прије 2,5 до 3 седмице старости [65]. Болест код паса узрокована инфекцијом 

T.canis је најтежа код младих штенади. Овај паразит се ријетко примећује код 

паса старијих од годину дана. Штенци инфицирани in utero могу имати неуспјех 

да добију на тежини и  имају лошу длаку, такође се често примећује трбушасти 

изглед. Тешке инфекције новорођенчади могу довести до акутне смрти у доби од 

неколико дана. Штенци са тешким инфекцијама могу избацити велику масу црва 

у повраћању у доби од 4 до 6 мjесеци [63,64,65]. Инфекције одраслом Toxocara 

leonine нису обично повезане са клиничком болешћу код паса. Међутим, лијечење 

је и даље оправдано. Крварење и запаљење који се јављају као одговор на 

трауматску миграцију ларви кроз плућне алвеоле могу довести до очигледне 

плућне болести, посебно код младих штенади који су добили велики број ларви од 

куја у материци. Одрасли аскариди у танком цријеву паса могу изазвати мукоидни 

ентеритис и понекад благу дијареју [65]. 

Уклањање јаја из контаминираног окружења је тешко, а уобичајена 

средства за дезинфекцију нису ефикасна у њиховом убијању. Брзо уклањање 

фекалија из околине су суштинска помоћ у превенцији инфекција аскаридима. 

Спречавање контаминације животне средине рутинском дехелминтизацијом 

заражених животиња је још једна кључна компонента у постизању ефикасне 

контроле. CAPC (Companion Animal Parasite Council) препоручује тестирање свих 

паса на аскариде фекалном флотацијом са центрифугирањем. Показало се да 

фекални тестови на специфичне антигене паразита у комбинацији са 

центрифугалном фекалном флотацијом код кућних љубимаца помажу у 

идентификацији инфекције. Штенад треба тестирати чешће од одраслих паса [51]. 

3.6.2.Трихуриоза 

  Трихуриоза представља обољење цријева изазвано нематодама  подреда 

Truhuroidea, фамилије Trichuridae а род Trichuris. Изазивач код паса Trichuris 

vulpis (Слика 5) а је а код мачака Trichuris felis.Трихуриоза код паса има свијетску 
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дистрибуцију [66]. Домаћини се инфицирају уносом ембрионалних јаја из земље 

или других супстрата у којима се налазе јаја.

танком цријеву) и продиру у слузокожу. 

субклиничке. Неке инфекције доводе до хеморагичног тифилитиса или колитиса 

који карактерише дијареја која је често прошарана

Тешке инфекције доводе до крваве дијаре

анемије, а у најекстремнијим случајевима и смрти

Parasite Council) препоручује тестирање свих паса и мачака фекалном флотацијом 

са центрифугирањем. Показало се да фекални тестови за специфичне а

паразита у комбинацији са центрифугалном фекалном флотацијом код кућних 

љубимаца помажу у идентификацији инфекције 

Слика 

Комбинација тестова може помоћи у идентификацији

узорка нађе мало или нимало

инфекције само младим црвима или инфекције код једног пола.

чешће да се тестирају на цревне паразите него одрасли пси. CAPC (

Animal Parasite Council) препоручује тестирање на цревне 

четири пута у првој години живота и најмање два пута годишње код одраслих у 

зависности од здравља пацијената и фактора начина живота 

Болест изазвана срчаним црвом подразумјева патолошке и 

поремећаје које се доведе у везу са инфекцијом паразита 

 Дипломски рад Преглед литературе

Домаћини се инфицирају уносом ембрионалних јаја из земље 

или других супстрата у којима се налазе јаја. Ларве се излегу из јаја (обично у 

еву) и продиру у слузокожу. Често су инфекције  асимптоматске или 

Неке инфекције доводе до хеморагичног тифилитиса или колитиса 

који карактерише дијареја која је често прошарана са слузи и свjежом крвљу.

Тешке инфекције доводе до крваве дијареје, губитка тежине, дехидрације, 

у најекстремнијим случајевима и смрти [66]. CAPC (Companion Animal 

препоручује тестирање свих паса и мачака фекалном флотацијом 

са центрифугирањем. Показало се да фекални тестови за специфичне а

паразита у комбинацији са центрифугалном фекалном флотацијом код кућних 

идентификацији инфекције [51]. 

Слика 5. Адулт T.vulpis [67] 

Комбинација тестова може помоћи у идентификацији, гдје се из фекалног 

узорка нађе мало или нимало јаја због присуства неколико одраслих црва, 

инфекције само младим црвима или инфекције код једног пола. Штенци треба 

чешће да се тестирају на цревне паразите него одрасли пси. CAPC (Companion 

) препоручује тестирање на цревне паразите,

четири пута у првој години живота и најмање два пута годишње код одраслих у 

ијената и фактора начина живота [51]. 

3.6.3. Дирофилариоза 

Болест изазвана срчаним црвом подразумјева патолошке и 

поремећаје које се доведе у везу са инфекцијом паразита Dirofilaria immitis.
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Болест се преноси преко комарца који представља облигатног прелазног домаћина 

[68]. Развој микрофиларија може бити спорији на нижим температурама и 

престати на температурама испод 57°С. Развој у комарцу напредује у односу на 

температуру околине, ако се температура околине повећа, развој ће се наставити. 

Ларве настављају са развојем када се развој комараца настави. Већина Л3 прелази 

у ларве четврте фазе (Л4) у поткожном ткиву паса у року од 1-3 дана након 

инфекције (слика 6). Л4 мигрирају кроз ткива и васкуларни систем неколико 

седмица.Млади одрасли  црви (2-3 cm дужине) улазе у васкуларни систем и 

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

сазревање и размножавање се дешава у плућним судовима [69]. 

 

Слика 6. Циклус развоја срчаног црва [70] 

Срчани црви код пса изазивају оштећење плућног ендотела, пролиферацију 

ресица и активацију и привлачење леукоцита и тромбоцита. Плућни судови могу 

постати задебљани и вијугави. Срчани волумен може бити смањен. Плућна 

хипертензија може довести до компензационог увећања десног срца и 

инсуфицијенције десног срца. Клинички знаци укључују кашаљ, диспнеју, 

губитак тежине, асцитес, проширење југуларних вена, нетолеранцију на вјежбање 

и аритмије [69,71]. Срчани црви могу да изазову гломерулонефритис и 

протеинурију као секундарну депозицију комплекса антиген-антитело. Кавални 

синдром се јавља у малом броју случајева и обично је повезан са великим бројем 

одраслих црва у плућним артеријама. Црви присутни у десној преткомори ометају 
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функцију трикуспидалног залистка. Додатни налази укључују бледило, слаб пулс, 

тахикардија и изненадни колапс, хемоглобинемија и хемоглобинурија. Све псе 

треба тестирати једном годишње користећи тестове на антиген и микрофиларије. 

[71]. У неким областима може бити индиковано је тестирање паса двапут сваке 

године, посебно код паса који су дуго изложени великом броју комараца. 

Доступни су бројни комерцијални дијагностички тестови. Ови тестови се такође 

могу користити за идентификацију и одабир одговарајућих терапија, праћење 

тока инфекције или болести и одређивање успјеха било ког лијечења [69,71]. 

3.6.4. Ангиостронгилоза 

 Angiostrongylus vasorum је метастронгилидна нематода која паразитира 

код паса и дивљих карнивора. Овај паразит је познат и као француски црв, због 

ендемске распрострањености у дијеловима Европе [68]. Пси се инфицирају 

гутањем прелазног домаћина пужа. Пужеви поједу ларве прве фазе док се хране 

изметом заражених канида. Путем гутања пужева, пси се могу заразити и гутањем 

паратеничних домаћина жаба. Када пас поједе ларве треће фазе у пужу или жаби, 

оне продиру у зид цријева и развијају се у трбушним лимфним чворовима прије 

него што уђу у циркулацију и пређу у плућне артерије и десну комору. У 

плућима, црви сазревају, размножавају се и производе јаја која се смештају и 

развијају у капиларама. Болест узрокована A.vasorum је инфламаторна реакција са 

накнадним захватањем околног плућног ткива која може бити праћена 

интерстицијском пнеумонијом, емфиземом, тромбоартеритисом, коагулопатијом, 

анемијом, меленом, хемоптизом и конгестивном инсуфицијенцијом десног срца. 

Ларве A.vasorum  се откривају у фецесу применом Берманов тест или фекалне 

флотације [72]. Ларве се мање поуздано откривају на фекалној флотацији. У 

појединим случајевима ће бити потребно испитати више узорака фекалија [51]. 

3.7. Антихелминтици у терапији и контроли нематодозних 

болести паса и мачака 

 

Пиперазин je препарат који се користи се у облику разноврсних соли 

против аскарида код паса и мачака. Спада у мање ефикасна антинематодна 

средства. Пиперазин се налази у облику различитих соли (пиперазин адипат, 
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цитрат, фосфат, сулфат, тартарат и хидрохлорид) и све соли се лако растварају у 

води осим пиперазин-фосфата (максимално растварање до 5%) и зато се даје у 

храни. У терапији паса, мачака и зоо канида и фелида, пиперазин делује против: 

Toxocara canis, T. cati, Toxocaris leonina i  Ancylostoma. Пиперазин се псима и 

мачкама даје у облику прашка (храна/вода) или најчешће у облику таблета. 

Терапијска доза пиперазина код паса и мачака износи 110-220 mg/kg [44]. 

Пирантеле је активна супстанца која се у промету налази у облику соли 

пирантел-памоата, пирантел-тартарата који се разликују само по степену 

ресорпције из дигестивног тракта. Најчешће се користи против нематода код паса 

и има врло широк антипаразитски спектар дјеловања. Код паса се често користи 

комбинација пирантела са празиквантелом како би се постигао ефекат и на 

цестоде и њихове развојне облике у дигестивном тракту.  Пирантел-тартарат се 

добро ресорбује после p/о примjене и брзо се метаболише, нарочито код паса. 

Пирантел-памоат се врло слабо ресорбује из дигестивног тракта тако да се највећи 

део примјењене дозе излучи преко фецеса [44]. 

У Републици Србији је регистрован лијек Pyrantel  који се у продаји налази 

у облику пасте за мачке и псе. Pyrantel паста за мачке у 1 g садржи 93 mg 

пирантел-ембоната као активну супстанцу. Намјењена је мачкама, апликује се p/о 

и индикована је код лијечења инфекција  узрокованих одраслим облицима 

нематода (Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria 

stenocephala). Контраиндикације нису познате. Да би се избегла реинфекција, све 

животиње које се држе заједно треба третирати у исто вријеме. Мјесто гдје живе 

животиње треба темељно очистити након сваког третмана. Излучевине 

третираних животиња треба нешкодљиво уклонити. Као нежељене реакције могу 

се јавити мучнина и повраћање код младих животиња. Овај препрат се може 

користити у току гравидитета и лактације. Лијек се апликује p/о (шприцем или у 

храни). Цjелокупан садржај шприца је довољан за лијечење две мачке тешке по 4 

kg [73]. 

Фенбендазол је ефикасан против свих значајних врста нематода 

дигестивног тракта и респираторног тракта. Убија одрасле и ларвене облике 

паразита. Такође дјелује и на ларве Toxocara код куја што представља одличну 
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профилактичку мјеру против инфекција код штенади (инфекција 

трансплацентално или лактогено). Није ембриотоксичан [44]. 

У Републици Србији је регистрован лијек Panacur, у облику гранула чија је 

главна активна супстанца фенбендазол. 1 гранула садржи: 222 mg фенбендазола и 

помоћне супстанце (лактоза, монохидрат; кукурузни скроб; повидон К25). 

Индикован је за лијечење животиња инфицираних ларвама нематода, има 

овоцидно дејство на јаја нематода и делује против неких цестода. Фенбендазол се 

не даје истовремено са бромсаланима. Од нежељених дејстава код паса и мачака 

може се јавити повраћање и дијареја. Дозирање Panacur гранула код паса и мачака 

је обично у дози од 50 mg фенбендазола по kg тjелесне масе на дан у току три 

узастопна дана или једнократно 100 mg фенбендазола/kg тjелесне масе код 

одраслих паса и мачака. Лијек се даје помешан са храном за животиње [74]. 

Фебантел је антихелминтик који се код паса и мачака примјењује заједно 

са празиквантелом како би се проширио антипаразитски спектар дjеловања. 

Фебантел се брже апсорбује из цријева од фенбендазола. Третиране животиње 

добро подносе овај лијек без појаве нежељених дејстава [44]. 

 Левамизол је релативно стари антихелминтик али се и данас примјењује. 

Апликује се перорално и парентерално. Максимална концентрација левамизола у 

циркулацији постиже се већ 1 до 2 часа од парентералне апликације. Такође се и 

брзо елиминише (око 46% примењене дозе излучиће се преко мокраће а 32% 

преко фецеса у првих 48часова) [44]. У Републици Србији је регистрован Stozzon-

L20%. У једном граму оралног прашка налази се 200 mg левамизол-хидрохлорида 

као активна супстанца и сахароза као помоћна супстанца. Индикације за употребу 

Stozzon-L20%. код паса и мачака су инфекције са Toxocara spp., Toxascaris 

leonina, Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala, Ollulanus tricuspis, Capillaria 

aerophyla, Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrusus, Filaroides osleri. 

Левамизол ефикасно дјелује и на микрофиларије Dirofilaria immitis док на 

Trichurus vulpis не дјелује. Лијек се не даје животињама преосјетљивим на 

левамизол, код оштећења јетре и бубрега као  и гравидним јединкама у 

последњем мјесецу гравидитета. Не даје се истовремено са другим 

антихелминтицима и ектоантипаразитицима на бази ортофосфата. Такве 

препарате не давати 14 дана прије или послије примјене левамизола. Од 
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нежељених реакција на лијек код паса и мачака могу се приметити поремећаји у 

моторној функцији (мишићни тремор, трешење главом, појачана саливација) који 

су пролазног карактера. 6-10% паса после узимања левамизола могу повраћати, 

али ово нема ефекта на ефикасност деловања левамизола зато што се веома брзо 

апсорбује и достиже максималне концентрације у крви 12 минута послије 

апликације. Не смије се апликовати органохлорна једињења 72 часа од посљедње 

апликације лека Stozzon-L 20%. Органофосфорна, карбаматна или по дејству 

никотина слична једињења као што су пирантел и морантел појачавају токсично 

деловање левамизола. Не смије се примјењивати заједно са лијековима као што су 

фенотиазин, метридин и прокаин. Пошто препарат не дјелује овоцидно, након 

примјене препарата треба нешкодљиво уклонити измет. Примјена лијека не 

препоручује се код кахектичних, исцрпљених или животиња под стресом [75]. 

Милбемицин je природни продукт добијен из стрептомицете Streptomyces 

hygroscopicus spp., aureolacrimosus и користе се против инфекција 

проузрокованих нематодама Ancylostoma spp. и код паса и као профилакса против 

ларви D. imitis [44]. У Републици Србији је регистрован велик број лијекова на 

бази милбемицина. Milpro у различитим дозама за псе и мачке. Лијек Milpro се 

налази у продаји у облику таблета. Milpro 2,5 mg/25 mg филм таблете за мале псе 

и штенце су овалне таблете смеђе до светло-браон боје, испупчене са обе стране и 

као активну супстанцу садрже 2,5 mg милбемицин оксима и 25,0 mg 

празиквантела, док лијек Milpro 12,5 mg/125 mg садрже 12,5 mg милбемицин 

оскима и 125,0mg празиквантела. Овај лек је индикован за терапију мјешовитих 

паразитских инфекција паса изазваних незрелим и адултним облицима цестода 

(Dipylidium caninum, Taenia spp.,Echinococcus spp., Mesocestoides spp.) и адултним 

облицима нематода (Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, 

Thelazia callipaeda, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum). 

Овај лијек се такође користи за превенцију дирофилариозе (Dirofilaria imitis). 

Уколико је индикована истовремена терапија против цестода. Што се тиче 

контраиндикација за овај лијек, Milpro 2,5 mg/25 mg филм таблете за мале псе и 

штенце се не користи код штенади млађих од две седмице и/или лакших од 0,5 кg. 

Milpro 12,5 mg/125 mg филм таблете за псе се не користи код паса чија је тjелесна 

маса мања од 5 kg. Нежељена дејства су веома ријетка, могу се појавити 

системски знаци (летаргија), неуролошки симптоми (атаксија и тремор 
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мускулатуре), гастроинтестинални симптоми (повраћање и дијареја). Лијек се 

апликује p/о, током или послије уноса мале количине хране. У случајевима када 

се врши превенција дирофилариозе а да се у исто вријеме захтјева и третман 

против пантљичаре, овај лијек може да замјени моновалентни препарат за 

месечну превентиву дирофилариозе [76]. 

Емодепсид је најпознатији представник октодепсипептида. Ова активна 

супстанца има веома високу антинематодну активност, дјелује на нематоде које су 

резистентне на друге антихелминтике. Ефикасно дејлује на одрасле и ларвене 

облике облике гастроинтерстиналних нематода (Ancylostoma tubaeforme, Toxocara 

catu, Toxocara leonine) код мачака. Мачкама се емодепсид не даје сам већ у 

комбинацији са празиквантелом да би се постигла ефинасност и против цестода. 

Овај лијек је одобрен за примену само код мачака. Комбинација емодепсида и 

празиквантела припремљена је у облику раствора који се примјењује локално 

накапавањем на кожу [44].  

3.8. Најзначајније артоподозе паса и мачака  
 

3.8.1. Инфестација бувама 

 

Буве су чести паразити мачака, паса и других малих сисара смjештених у 

домаћинствима са више кућних љубимаца. У Европи, најчешћа врста бува 

пронађена на псима и мачкама су Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, 

Archaeopsylla erinacei  Ceratophyllus gallinae, Echidnophaga gallinacea, Spilopsyllus 

cuniculi, Pulex irritans. Oпстанак и развој незрелих стадијума бува у животној 

средини у великој мјери зависе од услова животне средине [77]. Циклус развоја 

приказан је на слици 7. Буве се добро прилагођавају у затвореним срединама 

зграда или кућа са централним гријањем или подовима који су прекривеним 

теписима могу омогућити развоја бува независно од сезоне. Ипак, од прољећа до 

јесени, могу се размножавати на отвореном, што може објаснити повећану 

преваленцију током топлих сезона [78]. Клинички знаци због инфестације бувама 

зависи од следећих фактора као што су учесталост излагања бувама, трајање 

инфестације бувама, присуство секундарних инфекција или друге истовремене 
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болести коже, степен преосјетљивости.  Животиње без алергијских реакција могу 

имати мало или нимало клиничких знакова и показују само повремено гребање 

због иритације изазване бувама или њиховим уједима [78,79]. Алергијска реакција 

се може јавити код животиња које развију имунолошку реакцију на пљувачку 

бува. Може се видјети влажни дерматитис типично у дорзалној лумбалној и 

репној регији. Лезије се могу проширити на бутине и стомак. Секундарно се често 

примећују пиотрауматски дерматитис, пиодерма и себореја. У хроничним 

случајевима кожа се показује задебљање дермиса са акантозом, хиперкератозом и 

лихенификацијом [78]. 

 

Слика 7. Циклус развоја бува [80] 

Ако су одрасле буве присутне у великом броју, могу се открити 

макроскопски. Чешљање животиње је најосетљивија метода за откривање 

инфестације бувама. Чешљање се може обрисати влажним белим папиром или 

марамицом гдје постају црне тачке измета бува окружен црвеним прстеном 

несварене крви. Постоји велики број тестова на алергију, а ниједан тест није 

признат као златни стандард. Ови тестови могу помоћи у постизању дијагнозе 

[77]. 
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3.8.2. Демодикоза 

Демодикозу паса изазива врста Demodex canis, која се обично назива 

фоликул гриња [81]. Демодикозу мачака изазива Demodex cati. Demodex се сматра 

дијелом нормалне кожне фауне и налазе се у малим случајевима  код многих паса 

без икаквих клиничких знакова [82]. Већином живот проводе у лумену фоликула 

длаке и, у тешким инфестацијама, такође нападају лојне жљезде. Demodex ниje у 

стању да преживи далеко од домаћина. Новорођени штенци обично инфестирају 

од куја преко директног контакта у првих неколико дана живота, најчешћи 

контакт је преко коже током дојења [81]. Прва мјеста инфестације и лезија су 

горња усна, капци, нос, чело и уши. Демодикоза мачака је ријетка паразитска 

болест. Демодикоза се генерално јавља или као локализована или генерализована 

болест коже. Локализована демодикоза код паса се обично јавља са највећом 

инциденцијом код паса млађих од 6 мјесеци али се такође може видјети код 

одраслих паса. Врло често, капци и уски периорбитални прстен су захваћени 

узрокујући изглед лезија „са наочарима“.Већина случајева локализованих 

демодикоза са јувенилним почетком појављује се као сквамозна демодикоза и 

карактеришу је мрље сува алопеција, љуштење, еритем, фоликулитис и 

задебљање коже. У већини случајева, овај облик је без свраба. Локализована 

демодикоза генерално није озбиљан проблем и често се спонтано повлачи у року 

од 6-8 седмица без лијечења [82]. Форма генерализоване демодикозе код одраслих 

паса обично се јавља код старијих од 4 године и  а иако може бити веома тешка,  

ријетко се јавља. Препоручује се да се не наставља у приплод кује које су имале 

легло обољеле штенце. Генерализована форма се у почетку може представити као 

сквамозна демодикоза, али често напредује до тешке пустуларне демодикозе 

након секундарне бактеријске инвазије лезија, што узрокује дубоку пиодерму, 

фурункулозу и целулитис. Кожа постаје наборана и задебљана са много малих 

пустула које су испуњене серумом, гнојем или крвљу, ово је резултирало 

уобичајеним називом "црвена шуга" за овај облик демодикозе. Погођени пси 

често имају непријатан мирис и овај облик се врло често развија у тешку болест 

опасну по живот која захтјева продужено лијечење. Демодикоза је ријетка болест 

код мачака. Обично се јавља као локализована, сквамозна форма са ограниченом 

алопецијом око очних капака и периокуларне регије Дефинитивна дијагноза се 

поставља налазом паразита у кожном скарификату (Слика 8) [81,82]. 
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3.8.3. Инфестација вашима

 

Ваши су дорзовентрално спљоштени инсекти без крила. Могу да изазову 

директно оштећење коже животиње а могу бити  посредни домаћин за 

пантљичару Dipylidium caninum

свијету припадају подредовима 

су раније  биле класификоване као 

Вашке су веома специфичне за домаћина,  дв

Trichodectes canis и Linognatus setosus

Ваши нису зоонозе. Животни 

вашима се јавља спорадично у већем дијелу Европе. Јака инфестација ваши 

обично карактерише лоше његована длака и присуство јаја или „гњиде“.Јака 

инфестација може изазвати екцем и алопецију. За 

лезије коже као што су екскоријација, милијарни дерматитис или су описане 

лезије сличне уртикарији, па чак и некротичне лезије коже. Инфестације вашима 

је генерално јако иритантан због лутајућих активности вашки и заражене 

животиње могу бити немирне, лоше ћу
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Слика 8. Demodex canis [83] 

3.8.3. Инфестација вашима 

Ваши су дорзовентрално спљоштени инсекти без крила. Могу да изазову 

директно оштећење коже животиње а могу бити  посредни домаћин за 

Dipylidium caninum. Ваши су од значаја за псе и мачке свуда по 

свијету припадају подредовима Anaplura и Ischnocera која је подгрупа ваши које 

су раније  биле класификоване као Mallophaga [84].  

Вашке су веома специфичне за домаћина,  двије главне врсте паса 

Linognatus setosus.  Док је код мачака Felicola subrostratus

Ваши нису зоонозе. Животни циклус траје отприлике 4-6 седмица. Инфестација 

вашима се јавља спорадично у већем дијелу Европе. Јака инфестација ваши 

обично карактерише лоше његована длака и присуство јаја или „гњиде“.Јака 

инфестација може изазвати екцем и алопецију. За L. setosus, који се храни крвљу, 

лезије коже као што су екскоријација, милијарни дерматитис или су описане 

лезије сличне уртикарији, па чак и некротичне лезије коже. Инфестације вашима 

је генерално јако иритантан због лутајућих активности вашки и заражене 

у бити немирне, лоше ћуди и показују прекомјерни свраб [84]
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Ваши су дорзовентрално спљоштени инсекти без крила. Могу да изазову 

директно оштећење коже животиње а могу бити  посредни домаћин за 

Ваши су од значаја за псе и мачке свуда по 

која је подгрупа ваши које 

главне врсте паса 

Felicola subrostratus. 

Инфестација 

вашима се јавља спорадично у већем дијелу Европе. Јака инфестација ваши 

обично карактерише лоше његована длака и присуство јаја или „гњиде“.Јака 

који се храни крвљу, 

лезије коже као што су екскоријација, милијарни дерматитис или су описане 

лезије сличне уртикарији, па чак и некротичне лезије коже. Инфестације вашима 

је генерално јако иритантан због лутајућих активности вашки и заражене 

[84]. 
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3.8.4. Инфестација крпељима  

 

Крпељи паса и мачака припадају породици Ixodidae. Крпељи су ендемични 

у скоро цијелој Европи, а постоји на десетине различитих врста, са различитом 

биологијом и географску распрострањености. Ixides Ricinus је широко 

распрострањен осим у сjеверној Скандинавији. У Европи, крпељи пронађени на 

мачкама и псима су углавном из родова Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor, а рјеђе 

Haemaphisalis и Hialomma .Крпељи су привремени паразити који се хране крвљу и 

проводе вријеме на својим домаћинима. Генерално, крпељи су најважнији као 

вектори бактерија, вируса, протозоа и нематода, који утичу на животиње и људе. 

Инфекције се могу пренети пљувачком док се крпељи хране или, ређе, након што 

се крпељ прогута у случају Hepatozoon spp. Крпељи се могу наћи по цијелом 

тијелу, али главна предилакциона мјеста су области  без длаке и танке коже  као 

што су лице, уши, аксиле, интердигитални, ингвинални и перианални региони. 

Рана изазвана убодом крпеља може се заразити или се може развити микроапсцес. 

Клинички знаци који се односе на болести које преносе крпељи могу се уочити, 

било док још увек постоје докази о инфестација крпељима или накнадно. Главни 

значај крпеља је њихова улога као вектора патогених агенаса које изазивају низ 

болести које преносе крпељи. Неки патогени се могу преносити између 

различитих генерација крпеља и/или фаза животног циклуса, а неки може се тако 

пренети у свакој фази животног циклуса током храњења. Дијагноза инфестације 

се обично поставља идентификацијом крпеља на животињи [85]. 

 

3.8.5. Шуга 

  

 Шуга изазива обољење коже паса и мачака. Шуга је специфична у односу 

на домаћина што представља важну карактеристику. Најзначајнији шугарци код 

паса и мачака су Sarcoptes scabiei var.canis и Notoedres cati. Код паса се јавља у 

отодектоза, када се шугарци у великом броју налазе у церумену у ушном каналу 

[86]. Трансмисија на нове домаћине са заражених јединки је директним или 
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индиректним контактом, највероватније путем ларви са површине коже. 

Клиничка болест код људи након контакта са оболелим псима је веома честа 

[87,88]. Уши, нос, лактови и скочни зглобови су предилективна места за S.sabiei 

али у тешким инфестацијама, лезијамe се могу проширити на цијело тело. 

Интензиван пруритус је карактеристичан за саркоптичне шуге и то може довести 

до самотрауматске лезије. Пси могу почети да се чешу пре него што лезије 

постану очигледне. Без лијечења болест напредује и лезије се шире по целој 

површини коже. Интензиван свраб који прати болест је најкориснија клиничка 

дијагностичка карактеристика паса [86,87,88]. 

 Notoedres cati веома личи на Sarcoptes y морфологији. Инфестација код 

мачака није лако преносива на друге животиње, али случајеви имају забележено 

код паса, зечева, хрчака, дивљих мачака и канида. Нотоедроза мачака се такође 

може јавити код људи а изазивају пролазни дерматитис [86]. Пренос је преко 

директног или индиректног контакта, вероватно преношењем ларве или нимфе 

између домаћина. Болест се брзо шири у групама мачака или мачића. Рани знаци 

инфестације су локална подручја алопеције и еритема на ивицама ушију и лицу. 

Затим следи сивкасто-жута, сува кора и љуштење коже, које напредује до 

хиперкератозе са задебљање и борање коже у тешким случајевима. Ови клинички 

знаци су праћени интензивним сврабом и гребањем, што често резултира 

екскоријацијама коже и секундарном бактеријском инфекцијом Нетретиране 

животиње могу озбиљно ослабити и угинути [87]. 

 Otodextes cynotis je узрок иритације и нелагодности у ушима код паса, 

мачака и творова. Инфестација може захватити једно или оба уха. Животни 

циклус се одвија на домаћину, прелазак са животиње на животињу (такође са пса 

на мачка или мачка до твора) вјероватно се јавља кроз близак контакт. За разлику 

од Sarcoptes или Notoedres шуге, Otodectes може да преживе у окружењу неколико 

седмица. Шуга се може појавити у било којој старосној групи мачака или паса, 

али су чешћи код штенаца и мачића.Секундарне бактеријске или гљивичне 

инфекције често јављају и могу погоршати симптоме [86,89]. 
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3.9. Контрола  терапија артоподозних болести паса и 
мачака  

 

Селамектин представља један од најзначајнији препарата који се користи 

за контролу и терапију паразитских обољeња паса и мачака. Користи се за 

спречавање и лијечење екто и ендо паразита. Припада групи макроцикличних 

лактонских ендектоцида, односно авермектина. Дjелује на нематоде мачака 

(Ancylostoma tubaeforme и Toxocara cati), буве паса и мачака (Ctenocephalides felis 

var.canis) и шугарце (Otodectes cynotis и Sarcoptes scabiei) паса и мачака. 

Ефикасно дjелује на крпеље (Dermocentor variabilis ). Селамектин се користи за 

спречавање инфекције са Dirofilaria immitis код паса и мачака. Селамектин делује 

на адултне, развојне облике и јаја паразита [44]. У Републици Србији је 

регистрован лијек чија је активна супстанца селамектин, Selehold® У продаји се 

налази као раствор за локално накапавање по кожи у различитим дозама. Овај 

препарат се користи за лијечење и превенцију инфестацију (Ctenocephalides spp.), 

лијечење инфестације ушним шугарцијама (Otodectes cynotis), лијечење 

инфестације вашима (Trichodectes canis/ Felicola subrostratus), лијечење саркоптес 

шуге (узрокована са Sarcoptes scabiei), лијечење инфекција одраслим облицима 

ваљкасти црва (Toxocara canis/ Toxocara cati), лијечење инфекција одраслим 

облицима кукастих (Ancylostoma tubaeforme), превенција срчаног обољења 

узрокованог са Dirofilaria immitis, примjеном лијека једанпут мјесечно. Овај лијек 

се не употребљава код животиња млађих од 6 седмица, такође се не употребљава 

код исцрпљених животиња и животиња које су преосјетљиве на неку од активних 

или помоћних супстанци лијека. Веома ријетко, као и код других макроцикличних 

лактона, након употребе селамектина примјећени су реверзибилни неуролошки 

знаци, укључујући и епилептичне нападе [90]. Код мачака је могућа појава слабе 

пролазне алопеције на месту апликације лијека. У врло ријетким случајевима 

може доћи до пролазне иритације коже. Уколико третирана животиња полиже 

већу количину лијека, у ријетким случајевима може доћи до хиперсаливације која 

кратко траје. Лијек се апликује локално, на кожу између лопатица. Лијек треба 

примјењивати једнократно у дози од минимум 6mg селамектина/кг тјелесне масе 

[91]. 
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 Милбемицин оксим је регистрован у великом броју европских земаља за 

лијечење демодикозе у једномесечним интервалима у дози од 0,5 до 1 mg/kg 

тjелесне тежине per os. Моксидектин (2,5 mg/kg тjелесне тежине) у комбинацији 

са имидаклопридом је регистрован као мjесечни или седмични spot on за лијечење 

демодикозе [92]. Већина изоксазолина, лансираних последњих година за лијечење 

крпеља и бува, такође је одобрена употреба у генерализованој демодикоз [93].  

Амитраз и два макроциклична лактона моксидектин и милбемицин оксим су у 

неким земљама регистровани за лијечење демодикозе. Амитраз као 0,05%  се 

примјењује локално сваких 5-7 дана. Амитраз у комбинацији са метафлумизоном 

је регистрован у Европи као spot on  препарат за лијечење демодикозе. Локални 

облик демодикозе код мачака у већини случајева пролази спонтано, док 

генерализовна демодикоза захтева лијчење. Не постоји регистрован производ за 

употребу у случајевима демодикозе код мачака, али студије случаја су показале да 

изоксазолини као што су флураланер и сароланер могу бити ефикасни. 

Демодикоза мачака је често повезана са другим основним болестима које треба 

третирати на одговарајући начин. Амитраз је регистрован само за псе и не треба 

га користити код мачака због ризик од токсичности [93,94]. Митицидни третмани  

укључују употребу производа који садрже изоксазолин на начин са додатном 

ознаком (нпр. афоксоланер, флураланер, лотиланер или сароланер) или 

макроцикличне производе који садрже лактон на начин са екстра ознаком (нпр. 

високе дозе орални ивермектин, орални милбемицин оксим, локални моксидектин 

и дорамектин за ињекције). Производи који садрже изоксазолин су aфоксоланер 

(Nexgard®; 2,5 mg/kg), лотиланер (Credelio®; 20 mg/kg) и сароланер (Simparica®; 

2 mg/kg).Ови производи су намјењени да се дају орално једном мјесечно псима за 

лијечење и сузбијање бува и крпеља. Флураланер (Bravecto®; 25 mg/kg) је 

намјењен да се примјењује орално или локално сваких 12 седмица псима или 

мачкама за лијечење и контролу бува и крпеља. Сва четири доступна једињења 

изоксазолина су се показала безбедна и ефикасна у постизању клиничке 

резолуције код паса који пате од генерализоване демодикозе. Орални флураланер 

се показао безбедним и ефикасним у лијечењу генерализоване демодикозе код 

мачака. Неки пси, посебно овчарске расе као што су шкотски овчари, шетландски 

овчари, аустралијски овчари и староенглески овчари, могу имати мутације у 

својим генима и стога имају повећан ризик од токсичности за макроцикличне 

лактоне. Лијечење треба прекинути ако се развију било какви неуролошки знаци.  



Вања Врљановић Дипломски рад Преглед литературе 

36 
 

Елиминација постојеће инфестације одраслих бува коришћењем одобреног 

ектопаразитицида. Важно је да се не лијечи само заражена животиња већ сви 

остали кућни љубимци који живе у истом домаћинству (пси и посебно мачке). 

Утврђена инфестација одраслих бувама обично чини само веома мали део 

укупног броја бува популација која укључује незреле фазе присутне у окружењу 

кућног љубимца. Контрола животне средине се такође морају узети у обзир, 

посебно у случају јаких инфестација. Редовна употреба производа који 

елиминишу одрасле буве на животињи ће прогресивно допринети смањењу 

незрелих фаза у околина. У случајевима тешке инфестације бувама, комбинација 

или истовремена употреба еколошких и производи који се дају животињама су 

обично неопходни и брже ће контролисати инфестацију [93,94,95]. 

 Одређене формулације инсектицида против бува садрже регулаторе раста 

инсеката. Прије свега формулације укључују луфенурон, метопрен и 

пирипроксифен, а спречавају излегање јаја бува и убијају ларве или ране лутке. 

Друга стратегија укључује уградњу као што је луфенурон у производе за 

превенцију срчаних црва широког спектра и производе за контролу цревних 

паразита. Такве комбинације дају ефикасност против јаја и ларви бува, а 

истовремено спречавају болест срчаног црва и лијече и контролишу цријевне 

паразите [77]. 

Инфестације вашима се лако третирају многим производима за сузбијање 

бува. Активне супстанце као што су фипронил, имидаклоприд и селамектин су 

сви ефикасни. Локални перметрин се може користити на псима са добрим 

ефектом. Третиране животиње треба ставити у чист, дезинфикован кавез или 

животни простор. Мјесечни третман са фипронилом, имидаклопридом или 

селамектином за контролу бува ће такође бити ефикасни за контролу ваши [84]. 

Видљиве крпеље треба уклонити што је прије могуће након откривања 

како би се смањио могући пренос многих болести. Потребно је пажљиво одлагање 

уклоњених крпеља, како не би било могућности да пређу на другог домаћина. 

Поред тога препоручљиво је примјенити акарицид. Синтетички пиретроиди 

одобрени за локалну употребу код паса који могу бити токсични за мачке, али 

неки су безбједни и одобрени за употребу код мачака. Препарате који су токсични 

за мачке треба избегавати код мјешаних домаћинствима са псима и мачкама. Када 
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су пси јако заражени, хемијски третман акарицидом брзог дејства као што је 

пиретроид или пиретрин спреј праћен ручним вађењем неколико преосталих 

крпеља може бити ефикаснији од самог ручног вађења. Редовна употреба 

акарицида је често неопходна за заштиту паса од крпеља и патогена које преносе. 

Мачкама не треба давати производе за псе, а псима не давати производе за мачке. 

Повремено се крпељи могу наћи на кућним љубимцима чак и када се акарициди 

дају рутински. Овај очигледан неуспјех у контроли крпеља обично је посљедица 

велике инфестације крпеља у окружењу што доводи до високе стопе поновне 

заразе. У овим ситуацијама, додатне мјере контроле, укључујући третман животне 

средине, често су потребне Tретирање спољашњег окружења производима као 

што су карбарил, цифлутрин, перметрин или с-фенвалерат може помоћи у 

контроли крпеља [96]. 

Регистровани третмани шуга укључују изоксазолине афоксоланер, 

флураланер и сароланер. Осим флураланера, који захтјева један третман, 

препоручују се два третмана за мјесец дана после првог третмана. Остали 

третмани укључују селамектин и моксидектин, који су доступни у локалној 

употреби комбинација имидаклоприд/моксидектин, оба као појединачни третмани 

поновљени након четири недеље. Милбемицин оксим такође се може користити. 

Нажалост, доступност ефикасних акарицидних једињења за употребу код малих 

животиња је ограничена код многих Европске земље. Саркоптична шуга је веома 

заразна и оболеле псе треба изоловати од других животиња док на лечењу. У 

домаћинствима са више паса и одгајивачницама препоручљиво је третирати све 

животиње у контакту. Системска употреба еприномектина и моксидектина 

(доступног у локалној комбинацији имидаклоприд/моксидектин) је одобрен за 

лечење нотоедрозе  Неки изоксазолини су се показали ефикасним у лијечењу N. 

cati, као и тиголанер (биспирозол) [20,97,98]. 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 

На основу прегледа литературе, могу се извести следећи закључци овог 

дипломског рада:  

1. Паразитске инфекције паса и мачака представљају значајне болести 

које се јављају широм свијета и од огромног су друштвено-економског 

значаја. 

2. Најзначајнији паразити који се јављају код паса и мачака против којих 

је потребна превентивна заштита су протозое (Babesia spp. и Isospora), 

нематоде (Toxocara canis, Toxocara felis, Toxascaris leonina), цестоде 

(Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus), плућни паразити 

(Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongilus abstrusus), срчани црв 

(Dirofilaria immitis), као и ектопаразити буве, крпељи и комараци. 

3. Пси заражени од  Babesia spp.  као најчешће протозое, обично реагују 

на третман са имидокарб-дипроприонатом у дози од 6,6 mg/kg 

интрамускуларно или субкутано примјењивањем два пута у 

интервалима од 14 дана. 

4. За лијечење трематода су ефикасни празиквантел, епсипрантел и 

фенбендазол. 

5. Један од најзначајнији антицестодних лијекова је празиквантел који се 

користи или сам или у комбинацији са још неколико антипаразитика. 

Ефикасно убија адултне и ларвене облике цестода код животиња. 

6. Пирантел се најчешће користи против нематода код паса и има врло 

широк антипаразитски спектар дјеловања.  

7. Фенбендазол је ефикасан против свих значајних врста нематода 

дигестивног тракта и респираторног тракта. 

8. Фебантел је антихелминтик који се код паса и мачака примјењује 

заједно са празиквантелом како би се проширио антипаразитски 

спектар дjеловања. 

9. Емодепсид има веома високу антинематодну активност, дјелује на 

нематоде које су резистентне на друге антихелминтике. 
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10. Селамектин представља један од најзначајнији препарата који се 

користи за контролу и терапију паразитских обољeња паса и мачака, и 

примјењује се најчешће топикално. 

11. Изоксазолини представљају највећу и нову класу инсектицидних и 

акарицидних молекула уведених за контролу здравља животиња. 

12. У Републици Србији постоји и велики број регистрованих препарата 

који се користе у комбинацијама против унутрашњих и спољашњих 

паразита. 
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