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КРАТАК САДРЖАЈ 

 
Дирофилариоза је оболење изазвано нематодом Dirofilaria immitis, која  

паразитира у десном срцу и пулмоналним артеријама правих домаћина, ређе 
Dirofilaria repens, која насељава поткожно везивно ткиво. Прави домаћини су пси, 
лисице, вукови, којоти, мачке и др. Прелазни домаћини су преко 70 врста 
комараца. Микрофиларије бораве у крви већине, али не свих, инфицираних 
месоједа. Рикеција Wolbachia pipiens је ендоцелуларни симбионт свих врста 
филариа и неопходна је за дугорочно преживљавање, ембриогенезу и преображај 
развојних облика Dirofilarie immitis. Преноси се вертикално и може се наћи у свим 
развојним стадијумима Dirofilarie immitis. Инфекција срчаним црвима код паса 
изазива оштећење ендотела крвних судова плућа, вилозну пролиферацију интиме 
артерија, активирање и привлачење леукоцита и тромбоцита због живих црва, као 
и тромбозе и грануломатозне упале услед мртвих и/или умирућих паразита. 
Плућне артерије могу постати задебљане. Срчани рад се може смањити. Плућна 
хипертензија може довести до компензаторног повећања десног срца и затајења 
десног срца. Клинички знакови укључују кашаљ, диспнеју, губитак телесне 
тежине, асцитес, дистензију југуларне вене, нетолеранцију на физичку активност 
и аритмије. Сви пси, укључујући оне који се превентивно контролишу, требало би 
да се тестирају најмање једном годишње коришћењем антигених и 
микрофиларијалних тестова. У неким областима може се радити тестирање паса 
два пута годишње, посебно код оних који су високо изложени комарцима. Упркос 
великој пријемчивости паса за дирофилариозу, настанак ове болеси може да се 
спречи применом хемопрофилаксе. Штенад треба да добије прву дозу 
хемопрофилактичког лека најкасније са 8 недеља старости. У зависности од 
географске позиције, некада није потребно примењивати профилаксу током целе 
године, али важно обратити пажњу да успешност профилаксе има везе са 
правовременом применом. У регионима где се болест срчаног црва јавља током 
више од пола године, сезонско давање профилаксе можда није најбоље решење, и 
препоручује се давање током целе године. Опције за ефективну хемопрофилаксу 
укључују различите лекове који могу да се дају орално, топикално или 
парентерално, на дневном, месечном или шестомесечном нивоу. Пре започињања 
профилактичке терапије, сви одрасли пси који су могли бити инфицирани пре 
најмање седам месеци, треба да буду тестирани антигенским тестом, а углавном и 
тестом за одређивање постојања микрофиларијемије. Хемопрофилактички лекови 
се деле на макроцикличне лактоне, и диетилкарбамазин цитрат (DEC). Иако има 
протективни ефекат, DEC се готово ни не употребљава у пракси, јер зависи од 
непрекидног давања лека сваког дана. Ако се доза пропусти два или три дана, овај 
лек губи ефекат заштите. Макроциклични лактони се користе у пракси, и ту 
спадају: ивермектин, моксидектин, селамектин, и милбемицин оксим. Након  
утврђене дијагнозе, неопходно је спровести додатна испитивања која укључују 
рендгенски снимак плућа и  ултразвучни преглед срца и главних плућних 
артерија. Ови резултати омогућавају тачну процену озбиљности инфекције и 
правилан избор даљег начина неге и лечења. У зависности од стања пацијента 
примењују се и различити терапијски протоколи који ће бити главни предмет 
истраживања и анализе у оквиру овог дипломског рада. 

 
Кључне речи:дирофилариоза, при, мачке, терапијски протоколи 
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SUMMARY 

 
 

Dirofilariosis is a disease caused by a nematode Dirofilaria immitis, which 
parasitize in the right heart and pulmonary arteries of its definitive host, rarely 
Dirofiaria repens, which inhabits the subcutaneous connective tissue. Definitive hosts, 
which has more of 70 of it, are dogs, foxes, wolves, coyotes, cats, etc. Microfilariae live 
in the blood of the carnivore. Rickettsia Wolbachia pipientis is an endosymbiont of all 
the filarial species and it is necessary for the long-term survival, embryogenesis, and 
metamorphosis of the developmental stages of D. immitis. It is transmitted vertically 
and it can be found in all the developmental stages of D. immitis. Dirofilariosis in dogs 
causes endartheritis of pulmonary arteries, villous proliferation of the arterial 
endothelium, leukocyte and thrombocyte activation and diapedesis because of the live 
heartworms, and thrombosis and granulomatosis because of dead and/or dying worms. 
Pulmonary arteries can become thicker. Heart activity can be lessened. Pulmonary 
hypertension can lead to compensatory enlargement of the right side of heart and right 
sided heart failure. Clinical signs include cough, dyspnea, weight loss, ascites, jugulary 
vein distention, intolerance to exercise, arrhythmias. All dogs, including those who are 
being tested just for screening purposes, should be tested at least once a year, using 
antigen and microfilarial tests. In some areas, testing can be done twice a year, 
especially in those areas where the mosquito populations are big. Despite the high 
susceptibility of dogs to dirofilariosis, the occurrence of this disease can be prevented 
by the use of chemoprophylaxis. Puppies should receive their first dose of 
chemoprophylactic drug no later than at 8 weeks of age. Depending on the geographical 
position, sometimes it is not necessary to apply prophylaxis throughout the year, but it 
is important to note that the success of prophylaxis is related to timely application. In 
regions where heartworm disease occurs for more than half the year, seasonal 
administration of prophylaxis may not be the best solution, and year-round 
administration is recommended. Options for effective chemoprophylaxis include a 
variety of drugs that can be administered orally, topically, or parenterally, on a daily, 
monthly, or six-monthly basis. Before starting prophylactic therapy, all adult dogs that 
could have been infected at least seven months ago should be tested with an antigen 
test, and usually with a test to determine the presence of microfilariemia. 
Chemoprophylactic drugs are divided into macrocyclic lactones and diethylcarbamazine 
citrate (DEC). Although it has a protective effect, DEC is almost never used in practice, 
because it depends on continuous administration of the drug every day. If a dose is 
missed for two or three days, this medicine loses its protective effect. Macrocyclic 
lactones are used in practice and include: ivermectin, moxidectin, selamectin, and 
milbemycin oxime. After the established diagnosis, it is necessary to carry out 
additional examinations, which include an X-ray of the lungs and an ultrasound 
examination of the heart and the main pulmonary arteries. These results allow an 
accurate assessment of the severity of the infection and a proper choice of further care 
and treatment. Depending on the patient's condition, different therapeutic protocols are 
applied, which will be the main subject of research and analysis within this thesis.  

 

Key words: dirofilariosis, dog, cats, therapeutic protocols 
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1.0. УВОД 
 

 

 Савремене методе за детекцију дирофилариозе паса омогућавају лако 

откривање болести, па је спрам тих резултата могуће применити одговарајућу 

терапију, односно профилактичке мере. Терапија дирофилариозе може бити 

медикаментозна или хируршка. Због своје комплексности и ризика које носи са 

собом, хируршко лечење има ограничену терапијску вредност. Медикаментозна 

терапија може бити: адултицидна, микрофиларицидна и превентивна [1,2,3]. Циљ 

сваке врсте терапије болести срчаног црва је побољшање клиничких симптома пса 

и елиминација свих животних стадијума паразита (микрофиларије, ларвени 

стадијуми, јувенилни облици и адулти), уз минималне компликације настале 

након терапије [4]. Главни проблем у примени медикаментозне терапије је висок 

ризик од директног и индиректног штетног дејства које она може да узрокује. 

Директни штетни ефекти се односе на токсичност лекова који се примењују – 

органски арсен и макроциклични лактони, а индиректни на физичке и биолошке 

ефекте угинулих адултних паразита и микрофиларија у организму домаћина. Како 

би се смањиле шансе од настанка нежељених рекција на терапију, сваки пас који 

показује клиничке симптоме прво треба да прими симптоматску терапију, а тек 

након побољшања клиничке слике треба да се крене са специфичном терапијом за 

дирофилариозу. Од симптоматске терапије су врло битни глукокортикостероиди, 

који се дају у антиинфламаторној дози. У случају слабости десног срца се 

примењују и диуретици – фуросемид [3]. У смерницама Америчког друштва за 

болест срчаног црва (енгл. American Heartworm Society, AHS) [1], може се 

пронаћи препоручени протокол за лечење дирофилариозе. AHS препоручује 

мултимодални приступ терапији, који се заснива на информацијама датим у 

њиховим смерницама. На светском тржишту се налази само један комерцијални 

адулцидни препарат који је индикован за ову примену – меларсомин 

дихидрохлорид, органско једињење арсена. Он има деловање на адулте срчаног 

црва и L5 развојни стадијум микрофиларија (старије од 4 месеца) [5]. Овај лек се 

примењује дубоко интрамускуларно у епаксијалну лумбалну мускулатуру, између 

пршљенова L3 и L5. Могућа је појава благог бола на месту инјекције који траје 



Јадранка Бошњак                                                                                                        Дипломски рад  

2 
 
 

неколико дана, али то се може делимично спречити прецизним давањем лека у 

трбух мишића, новом оштром иглом. Такође се може дати и аналгетик као што је 

трамадол или хидрокодон. Произвођач у упутству каже да се протокол са две 

ињекције (две ињекције 2,5 mg/kg у размаку од 24 часа) примењује код паса који 

имају болест срчаног црва класе 1 и 2, а протокол са три ињекције (једна ињекција 

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

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

протокол са три ињекције користи увек, невезано за озбиљност клиничких 

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

начин се убија већи број адулта [1]. Плућна тромбоемболија је неизоставна 

последица успешне адултицидне терапије [6,4]. Црви угињавају споро, у периоду 

од неколико дана или недеља, и крвотоком бивају однесени до плућа, где 

привремено доводе до опструкције крвотока. После извесног времена, угинули 

црви бивају фагоцитовани [4]. Плућна емболија може довести до тешких 

симптома, ако је инфестација била јака и ако постоји развијена болест 

пулмоналних артерија. Микрофиларицидни лекови који се користе у терапији 

болести срчаног црва припадају класи лекова који се зову макроциклични 

лактони. Ови лекови убијају микрофиларије, L3 и L4 ларвене стадијуме, и код 

континуиране примене и јувенилне црве и адулте. У ову класу лекова спадају: 

ивермектин и милбемицин оксим, а осим њих, и селамектин и моксидектин 

[7,8,9], али они у превентивним дозама не испољавају задовољавајуће ефекте на 

микрофиларије, па се зато обично не препоручују у току микрофиларијемије [1]. 
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2.0. ЦИЉ И ХИПОТЕЗА РАДА 
 

 

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај дирофилариозе 

паса и мачака и правилне профилаксе и терапије која је веома важна јер се 

терапијски протоколи прилагођавају појединачно пацијентима у зависности од 

њиховог стања.  

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај дирофилариозе 

паса и мачака као веома честе паразитске инфекције, са посебним освртом на 

профилаксу и терапију, која се препуручује и примењује у зависности од 

појединачног стања пацијената.  

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

каквим околностима се може употребити одређени терапијски протокол. 



 

3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1. ЕТИОЛОГИЈА И РАЗВОЈНИ ЦИКЛУС 
 

3.1.1 Морфологија 

 
Адулти D. immitis су филиформни и издужени паразити са глатком 

беличастом кутикулом. Предњи крај тела је благо сужен и заобљен. Усни отвор је 

без усана и окружен са 4 пара малих цефаличних папила и 2 латерална органа. 

Једњак је подељен на мишићни и жлездани део без јасног разграничења између 

тих региона [10]. 

Задњи крај мужијака је спиралан, нешто тањи и на њему се налазе, са 

стране, мала репна крилца. Обострано на постериорном сегменту налази се по 11 

папила, од којих је 6 иза ануса. Спикуле су неједнаке дужине. Задњи крај код 

женки је купастог облика, док се вулва налази на предњем крају тела у висини 

једњака. Женка је вивипарна и полаже живе ларвице .  

Женке су дужине 250 до 300 mm и дебљине од 1 до 1,3 mm док су мужјаци 

нешто краћи и тањи, дужине од 120 до 200 mm и дебљине од 0,7 до 0,9 mm [11]. 

 

 

Слика 1. Изглед мужијака и женке адулта D. immitis у срцу пса [12]. 
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Микрофиларије су дужине од 290 до 330 μm и дебљине од 5 до 7 μm са 

равним постериорним делом и вретенастим цефаличним делом [11]. 

 

Слика 2. Изглед цефаличног и постериорног дела микрофиларије паразита D. immitis 

(Кнотов тест, обојено метилен плавим, увећане х100) [13]. 

3.1.2 Развојни циклус 

 
Биолошки циклус развоја паразита Dirofilaria immitis одвија се у псима као 

дефинитивним домаћинима и комарцима као прелазним домаћинима, а приказан 

је на слици број 3. Заражени комарци у току хематофагне исхране, својом 

хемолимфом уносе ларвице трећег степена (Л3) у пријемчивог пса. Потом између 

3-ег и 12-ог дана након инфекције ларвице прелазе у стадијум Л4 да би потом за 

50 до 70 дана након инфекције настали преадултни паразити. Након 70-80 дана 

после инфекције они насељавају пулмоналну артерију и десну комору срца пса и 

потом стичу репродуктивну зрелост након 120 дана од инфекције. Женке почињу 

да стварају ларвице првог степена односно микрофиларије између 6 и 9 месеци 

након инфекције. Микрофиларије живе у крвотоку пса до две године, док адулти 

могу да буду живи и до седам година. Неки инфицирани пси не морају да имају 

присутне микрофиларије у крви иако су адулти присутни у организму пса што је 

познато као окултна или амикрофиларијемична инфекција. Она највероватније је 
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последица деловања фактора као што су старење женке адулта, једнополна 

инфекција и/или имунолошки одговор пса [12].  

Комарци се заражавају микрофиларијама у току хематофагне исхране на 

инфицираним (микрофиларијемичним) псима. Након приближно 24 сата унешене 

микрофиларије стижу из дигестивног тракта у малпигијеве тубуле комарца где се 

пресвлаче у ларвице другог степена за 8 до 10 дана након инфекције а потом 

сазревају у Л3 ларвице приближно 3 дана након тога. Температура околине је 

кључни фактор који одређује дужину развојног периода инфективних Л3 ларвица 

у комарцима. У комарцима инфективне Л3 ларвице мигрирају до усног апарата 

где бораве до следеђег крвног оброка. Оне су отприлике дужине 1 mm а нарасту 

до 1,5 mm у супкутаном ткиву пса након инокулације. Инвазија малпигијевих 

тубула и миграција паразита до усног апарата је критична за преживљавање 

комараца. Комарци могу да ограниче број ларвица које се развијају до 

инфективног стадиума Л3 путем препознавања антигена и механизма хуморалне и 

целуларне одбране. У хемолимфи комараца са Л3 ларвицама D. immitis 

идентификовани су антимикробни полипептиди и дефенсини. Надаље, вектори 

показују капацитет за меланизацију и инкапсулацију ларвица Л3. Меланин је 

пигмент D. immitis који се производи у хемоцитима преко конверзије тирозина у 

допамин поступцима хидроксилације и фенолоксидазом. Тирозин је 

ограничавајући фактор за цео процес и може се добити егзогено или се може 

произвести од фенилаланина помоћу ензима фенилааланин-хидроксилазе који је 

неопходан за потпуну реакцију меланизације у векторима. Меланизација се 

завршава формирањем структура које подсећају на мембрану која се налази на 

спољашњој зони целуларне капсуле. Ефикасност меланизације варира између 

врста и индивидуа комараца због разлика у активности фенолоксидазе која је 

снажнија током првих 14 дана живота комараца. Други механизми и структуре 

које доприносе уништавању ларвица D. immitis као што су букофарингеална 

арматура (цибаријална арматура) која може оштетити микрофиларије током 

крвног оброка; или излучивање молекула који лизирају епикутикулу паразита и 

доводе до коагулације крви што заробљава микрофиларије у дигестивном тракту 

комарца и спречава њихов прелазак у малпигијеве тубуле. Осетљивост и 

отпорност комараца на инфекцију су генетски одређени и под контролом су 
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рецесивног алела, са одвојеним генима који кодирају осетљивост и отпорност на 

D. immitis и Dirofilaria repens [12].  

Запажено је да су бактерије Wolbachia врста укључене у пресвлачење 

односно сазревање и ембриогенезу филарија и сматра се да су изузетно важне за 

развој различитих стадиjума ларвица као и дугогодишње преживљавање одраслих 

паразита код домаћина кичмењака [12].  

Путеви уношења хранљивих материја су различити код различитих 

стадијума D. immitis. Адулти D. immitis имају функционални дигестивни тракт, 

док га микрофиларије немају, а код ларвица Л3 стадијума дигестивни тракт није 

функционалан док су у комарцима али постаје функционалан код паса. Адулти 

хранљиве материје усвајају из дигестивног тракта у коме су нађени еритроцити 

или преко кутикуле. Код микрофиларија узимање хранљивих материја је 

искључиво транскутикуларно и само глукоза, неке аминокиселине и РНК 

прекурсори могу бити усвојени. Главни пут за стварање енергије је анаеробна 

гликолиза са лактатом као главним крајњим продуктом [12].  

Након сваког од четири пресвлачења код ларвица се развија нова кутикула 

са карактеристичном структуром и колагеним профилом. Код Л3 и Л4 ларвица 

кутикула је трослојног изгледа и има сложену структуру. За ослобађање старе 

кутикуле значајне су протеазе, трансглутаминаза и цистеин протеаза. Кутикула 

адулта је подељена на спољашњи и унутрашњи слој. Унутрашњи слој је сличан 

трослојним ћелијским мембранама док спољашњи слој садржи аморфни 

осмофилни слој. У простору између ових слојева налазе се влакна која подсећају 

на колаген окружен материјалом сличним кератину што обезбеђује 

флексибилност адулта која је неопходна за њихово преживљавање. Епикутикула 

је обложена течним гликокаликсом. Ово пресвлачење је регулисано 

екдистероидним хормонима [12].  

Обољење срчаног црва код мачака се потпуно разликује од обољења код 

паса. Мачка представља нетипичног домаћина D. immitis, а већина црва не 

преживи до адултног облика. Код оваквих инфекција у организму мачке обично 

се налазе 1 до 3 црва. Због оваквог циклуса инфекција обично пролази 

асимптомски, због чега је битно добро разумети развојни циклус паразита јер и 

незрели облици могу довести до озбиљних проблема. Развојни циклус паразита је 

исти као и код пса, са тим да кад сазру адулти у мачки живе обично 2 до 3 године, 
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а не 5 до 7 као код паса. Због једнополне инфекције адулти често нису ни 

присутни те је обољење тешко и детектовати [1].  

 
Слика 3. Биолошки циклус развоја паразита Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens код 

паса и мачака [13]. 

3.2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
 

Инфекција Dirofilariom immitis код паса и мачака је идентификована 

широм света у тропским и умерено климатским регионима [12]. Певаленца 

инфекције се знатно повећава широм земаља услед климатских промена и 

раширености комараца [14]. Међутим, у неким регионима као што је Јапан или 

Северна Италија преваленца се смањује због високог нивоа контроле и 

превентиве [15]. Такође, смањење преваленце посебно на Медитерану је 

условљено смањењем броја популације комараца. Генерална корелација између 

појаве обољења и смањеног броја комараца је битна, тако да данашње мере које се 

предузимају у виду инсектицида и урбанизације играју важну улогу у преваленци 

[16]. Процењено је да је преваленца код мачака 5-20 пута нижа него код паса [17].  

Први случај дирофилариозе код пса у Србији, са подручја Београда, 

саопштили су 1989. године Милосављевић и Кулишић који су доказали присуство 

паразита обдукцијом угинулог пса [18]. Преваленција чак и до 60 посто је 

присутна у тропским крајевима као што су Африка, Азија, Аустралија, Централна 
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и Јужна Америка и Пацифичка острва. Такође, често се јавља и на Медитерану 

(Шпанија, Грчка, Италија и Француска). Као ензоотија присутна је на Сардинији, 

Корзици и Румунији. [19].  Бројни аутори су доказали присуство паразита D. 

immitis код паса у Војводини и наводе различите вредности преваленције. При 

истраживању установљено је да је преваленција  D. immitis инфекције од 9,09% у 

популацији паса из Новог Сада [20], а у истраживању из 2014. године установили 

су нешто вишу вредност (16,78%) [21]. 2015. године се утврдило да укупна 

преваленција D. immitis инфекције код паса у Војводини износи 15,29% (а 

највиша вредност од 22,78% је забележена у групи ловачких и војних паса) [22]. 

Слика 4. Епидемиолошка ситуација болести срчаног црва код паса у свету (плава боја 

представља инфекцију паразитом D. immitis, зелена паразитом D. repens, док наранџаста 

присуство обе врсте) [12]. 

 

3.3. ПАТОАНАТОМСКИ И КЛИНИЧКИ НАЛАЗ 

 

3.3.1. Патогенеза и патоанатомски налаз 

 

Дирофилариоза паса је озбиљна и потенцијално фатална болест 

проузрокована примарно одраслим обликом паразита D. immitis и његовим 

антигенима, као и ендосимбионтом Wolbachia spp. Болест срчаног црва најчешће 

је хроничног тока, a први клинички симптоми се јављају као последица 

патолошких промена и поремећаја функције кардиоваскуларног система 

(примарно се односи на десну срчану комору, циркулацију и плућа). Прве лезије 
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се јављају на зидовима плућних артерија и оне су кључне за последично 

развијање плућне и срчане патологије. Присуство дирофиларија у плућним 

артеријама изазива увећане ендотелних ћелија tunicae intimae и последично 

сужење крвних судова плућа (endartеritis). Осим тога, повећавају се међућелијски 

простори, ћелије се деформишу и артеријски зид губи своју еластичност. Тако 

оштећен артеријки зид доприноси преласку албумина, плазме и крвних ћелија у 

периваскуларни простор који стимулушу пролиферацију глаткомишићних ћелија 

tunicae mediae крвног суда које мигрирају до лумена крвног суда градећи 

интраваскуларне вилусне формације (пролиферативни плућни еndartеritis). Степен 

пролиферације вилуса је у директној вези са дужином трајања инфекције, бројем 

паразита и имунолошким стањем инфицираног пса. Изглед артеријског зида се 

мења, постаје храпав и баршунаст. Болест плућа се развија као последица свих 

ових васкуларних промена. Течност и протеини који дифундују између 

оштећених васкуларних зидова доводе до едема и запаљења плућног паренхима. 

Васкуларне лезије могу да доведу до пуцања крвних судова плућа услед наглог 

повећања оптерећења срца и обимног крварења у плућима. Упоредо са хроничним 

током болести, угинуће паразита, било спонтано или услед лечења, може довети 

до нежељених компликација као што су тромбоемболија или тешко запаљење 

плућа. Наведена патолошка стања могу да проузрокују угинуће оболелог пса. 

Дакле, промене у зидовима артерија, смањење пречника пулмоналних артерија 

(вили, присуство паразита, тромби), присуство медијатора запаљења могу довести 

до појаве плућне хипертензије. Све набројано за последицу има промене у десној 

страни срца у виду конгестивне инсуфицијенције десног срца, хипертрофије и/или 

дилатације десне коморе (Cor pulmonale). Код конгестивне инсуфицијенције 

десног срца јављају се генерализована венска конгестија као последица повећаног 

системског венског притиска [12]. Срчани црви се углавном налазе у 

пулмоналним артеријама док при тежим инфестацијама и у десној страни срца.  

На обдукцији они се најчешће налазе у десном срцу због смањеног притиска у 

крвотоку након што престане доток крви у пулмоналне артерије. До емболије 

огранака пулмоналне артерије и инфаркта доводе мртви црви који су крвотоком 

однесени дубље у плућа, а редак случај је проналазак одраслог срчаног црва у оку 

пса [23]. 
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Слика 5. Основне карактеристике патогенезе D. immitis  [12]. 

 

3.3.2. Симбиоза срчаног црва и Wolbachie pipientis 

 

D. immitis је у облигатној ендосимбиози са рикецијом из рода Wolbachia. 

Wolbachia је неопходна за преживљавање и репродукцију многих патогених 

облика срчаног црва, преноси се вертикално, а преваленца инфекције код цврва је 

сто посто. Оне подстичу ембриогенезу црва, развој из Л3 стадијума до адулта, 

стварањем микрофиларија и дугорочно преживљавање адулта. Такође се сматара 

да игра битну улогу у имуном систему и патогенези дирофилариозе тако што 

индукује инфламаторни одговор, продукцију цитокина, поларизацију имуних 

ћелија, десензибилизацију урођеног имуног система и смањује осетљивост 

паразита на имуни одговор домаћина. Ослобађање бактерије је повезано са 

повећањем количине инфламаторних цитокина, регрутовањем неутрофила и 

повећањем специфичних имуноглобулина [24]. Wolbachia такође кодира ензиме 

који недостају геному D. immitis као што је биосинтеза хема, пурина и 

пиримидина. Упркос томе, са терапијског аспекта волбахиа представља адекватну 

мету при сузбијању паразитарне инфекције [25]. 

 При смрти адулта срчаног црва, Wolbachia излази из утеруса женке црва са 

микрофиларијама, она и њени продукти одлазе директно у крвоток ширећи се по 
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читавом организму. Предилекциона места за локализацију антигена ове бактерије 

су јетра, бубрези, плућа и слезина [26]. Пошто се бактерија филтрира преко 

бубрега, гломерулонефритис је честа компликација код дирофилариозе, при чему 

се у гломерулима може доказати Wolbachia [27]. 

 

 

Слика 6. Приказ могућих ефеката антигена Wolbachie на макрофаге после њеног 

отпуштања из црва [28]. 

 

3.3.3.Клиничка слика 

 

Клиничка слика зависи од тога да ли је пацијент пас или мачка, од дужине 

трајања обољења, локализације самог срчаног црва, као и од имуног стања саме 

животиње. У првих 6 до 7 месеци, док није доишло до развоја адулта,  

инфицирана животиња обично не испољава никакве клиничке знакове [29]. 

 

3.3.3.1.Клиничка слика код паса 

 

  Пси могу бити инфицирани са једним или  више срчаних црва (до 50 и 

више) који у организму могу да опстану годинама, од чије количине зависи и сама 

клиничка слика. Ток болести је обично хроничан, већина паса не показују ниакве 

симптоме месецима, па и годинама, док они постају све приметнији при физичкој 

активности. Болест постепено напредује, а први знаци се обично манифестују у 
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виду хорничаног кашаља са умереном диспнејом, слабост, па и синкопа после 

неке физичке активности. У овом стадијуму се обично могу чути абнормални 

звуци плућа у виду крепитација, као и поцепани други срчани тон. Уколико при 

напрдовању обољења дође до  конгестивне срчане слабости може се приметити 

оток абдомена, понекад и ногу, анорексија, губитак телесне масе и дехидрација. У 

овом стадијуму су присутн и срчани шумови услед трикуспидалне  

инсуфицијенције , као и аритмије услед атриалне фибрилације.  

Акутни облик обољења се обично јавља при угинућу адулта и појави 

тромбоемболије у виду јако исражене диспнеје.  Квални синдром се јавља када 

црви из пулмоналне вене мигрирагу назад у десни комору, па преткомору и 

доспевају до вене cave caudalis [24]. 

На основу овога обољење се може поделити на четири стадијума. Први је 

субклинички или асимптомски где животиња не испољава никакву клиничку 

слику, јер је присутна мала количина црва. Други стадијум је уимерено обољење 

када животиња испољава напор при физичкој активности, благи кашаљ, умор и 

умерени степен анемије. Трећи стадијум  је озбиљно обољење када се испољавају 

клинички симптоми и при мировању, кашаљ постаје све учесталији, јавља се 

интолеранција на физичку активност, смањење телесне масе, синкопа, диспнеја, 

као и бледило слузокожа услед озбиљнијег степена анемије. Четврти и најтежи 

тип је кавални синдром, који се јавља услед миграције црва, а испољава се 

изненадном појавом симптома, озбиљном летаргијом и слабости, 

хемоглобинуријом, слабошћу срца, понекад повраћањем, па и дисфункцијом 

јестре и бубрега [29]. 

 

3.3.3.2. Клиничка слика код мачака 

 

Учесталост инфестације D. immitis је много ређа него код паса, присутан је 

веома мали број адултних облика (1 до 8), најчешће 1 до 3 филарије у 

пулмоналним артеријама, а инфекције су обично једнополне. Разлог томе је 

велика смртност Л3 ларви код мачака, тако да се мали број њих развије у адулте. 

Међутим, с обзиром на малу величину тела мачке и овакве инфестације могу 

представљати озбињан здравствени проблем. Поред овога, микрофиларијемија је 



Јадранка Бошњак Дипломски рад Преглед литературе 

14 
 
 

такође ретка због једнополних инфекција и имунски посредоване супресије 

продукције микрофиларија. 

 

Обољење срчаног црва код мачака има непревидиви ток болести и 

неспецифичну симптоматологију. Није ретко да буду инапарентно инфициране и 

да до угинућа филарија, које живе у мачкама краће него у псима, дође без било 

какве појаве смптома. Такође може доћи до изненадног угинућа без било какве 

првобитне клиничке слике. Након настањивања одраслих облика  у пулмоналне 

артерије, долази до сличних промена у крвним судовима и плућном паренхиму 

као код паса. Најизраженији симптоми су кашаљ и отежано дисање , поред којих 

се могу јавити и неуролошки симптоми услед аберантне миграције паразита, као и 

наузеја и инапетенца. Угинуће адултних облика прате симптоме пулмоналне 

тромбоемболије или анафилакса који често доводе до угинућа. 

На основу овога обољење се дели у две фазе субклиничку и хроничну. Код 

субклиничке фазе која је веома честа, јавља се изненадна смрт, тахикардија, 

повраћање, конвулзије, па и слепило. Док код друге фазе хроничне су 

неспецифични симптоми у виду губитка телесне масе, депресије, кашља и 

диспноје [24, 29]. 

 

3.4. ДИЈАГНОСТИКА 

 

Према смерницама Америчког удружења за болест срчаног црва 

препоручује се годишњи преглед за све псе старије од 7 месеци истовременом 

применом лабораторијских тестова за доказивање микрофиларија и антигена 

одрасле женке паразита. Ово је посебно важно када постоји клиничка сумња на 

инфекцију или када не постоје доступни анамнестички подаци о претходној 

примени специфичне превенције (на пример када су пси усвојени из азила).  

Сви пси би морали бити прегледани на присуство микрофиларија јер доказ 

микрофиларијемије потврђује серолошке резултате и индетификује пацијента као 

резервоара инфекције. За доказивање микрофиларија најчешће се користе два 

теста која имају вишу осетљивост а заснивају се на концентрацији паразита и то 

су модификовани Кнотов тест или филтрациони тест, поред којих се користи и 

нативни крвни размаз за доказивање микрофиларија. Најраније време када могу 
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да се докажу микрофиларије је 6 месеци након инфекције. Око 20% инфицираних 

паса може да буде без присутних микрофиларија у циркулацији када живе у 

подручјима где је преваленција болести срчаног црва висока или када велики број 

паса прима макроцикличне лактоне ради специфичне превенције. Иако постоје 

различити тестови за доказивање микрофиларија најпоузданије резултате даје 

модификовани Кнотов тест. Применом наведеног теста, поред самог доказивања 

микрофиларија, могуће је извршити диференцирање D. immitis од непатогених 

врста филарија као што је Acanthocheilonema (претходно Dipetalonema) 

reconditum, због могућности микроскопског увида у морфологију и одређивањa 

димензија микрофиларија.  

Доказивње антигена је најосетљивија дијагностичка метода и може да се 

користи за скрининг паса без симптома болести или за потврду дијагнозе код паса 

сумњивих на D. immitis инфекцију. Најраније време када може да се докаже 

антиген D. immitis код пса је 5 месеци након инфекције. Уобичајено антигенемија 

може да се докаже пре појаве микрофиларија, мада код одређеног броја случајева 

позитиван антигенски тест се добија за неколико недеља након појаве 

микрофиларија. У случају малог броја женки паразита, присуство антигена може 

спорадично да се докаже или да тест у дужем временском периоду буде лажно 

негативан. Такође, антигенски тест може бити негативан и до 9 месеци након 

примене макроцикличног лактона код инфицираних паса. За доказивање антигена 

доступни су имуноензимски и имунохематографски тестови. Ови тестови 

доказују протеин који излучују одрасле женке паразита D. immitis. Садашња 

генерација тестова за доказивање антигена D. immitis може поуздано да 

индетификује већину окултних инфекција, са осетљивошћу доказивања најмање 

једне одрасле женке и специфичношћу која је близу 100%. Разлике у осетљивости 

антигенских тестова постоје у случајевима малог броја одраслих паразита или 

ниске антигенемије. Тренутно не постоје верификовани тестови који су способни 

да докажу инфекцију која је изазвана једино присуством одраслих мужјака D. 

immitis. Сви позитивни тестови на антиген морају бити потврђени додатним 

тестовима пре започињања лечења болести срчаног црва код паса. Потврђивање 

резултата теста се заснива на доказивању и индентификацији микрофиларија у 

циркулацији или применом другог типа антигенског теста. Негативан резултат 
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антигенског теста не потврђује да је пас слободан од паразита D. immitis него 

једино да антиген није доказан.  

Постоје ситуације када је пас инфициран одраслим паразитима D. immitis а 

да је резултат антигенског теста лажно негативан услед блокирања антигена 

имуним комплексима. У овим случајевима, тест за антиген може бити лажно 

негативан уз доказано присуство микрофиларија. Код примене антигенског теста 

у референтим лабораторијама користи се поступак загревања серума пса како би 

се ослободио евентуално блокирани антиген али ова процедура се не препоручује 

за рутинску употребу [1].  

 

3.4.1. Доказивање микрофиларијемије 

 

3.4.1.1. Размаз крви 

  

Количина микрофиларија у циркулацији није директно повезана са 

коиличином одраслих облика паразита у организму. Напротив , животиње са 

великон концентрацијом микрофиларија обично имају свега пар адулта. Такође 

проналазак и потврда микрофиларијемије не искључује могућност присуства 

обољења. Уколико животиње примају сезонску превентиву против D. immitis 

препоручује се да се поново тестирају сваке године пре почетка поновне сезонске 

заштите. 

Код ове методе вади се крв из вене, а кап крви се затим ставља на 

микроскопску плочицу коју прекиркавмо покровним стаклом. Тако направљен 

крвни размаз стављамо под микроскоп под којим ћемо приметити кретање које 

проузрокују микрофиларије црвеним крвним зрнцима. Уколико посгтоји велика 

количина микрофиларија постоји велика могућност проналаска микрофилаирја 

под микроскопом (ако има мање од 20 до 50 микрофиларија по једном милилитру 

крви неће бити видљиве). Предност ове методе је то што је брза и економична, 

међутим осетљивост је мала, често може да да лажно негативне резлтате и не 

може се вршити диференцијација микрофиларија.  Мана ове методе је и то што се 

је узета мала количина крви чиме се лимитира идентификација миктрофиларија. 

Такође ова мтода се не може примењивати код мачака [24, 30]. 
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Слика 7. Микроскопски приказ микрофиларије у преифрном размазу крви [31]. 

 

3.4.1.2. Кнотов тест 

 

Микрофиларије могу бити изоловане из крви мофидикованим Кнотовим 

тестом. Ова метода је осетиљива и може омогућити диференцијацију 

микрофиларија (Dirofilaria repens, Acanthocheilonema seu Dipetalonema 

reconditum) на основу морфолошких критетијума. Узима се једсн милилитар крви 

и помеша се са 10 ml 2 % раствора формалина, који се затим центрфугирају 3 до 5 

минута на 1500 обртаја у минути, па се одлије супернатант. У седимент се додаје 

онда кап 0,1 посто метилен плаве боје, измеша се и стави на стаклену полочицу, 

покрива покровним стакалцетом и гледа под микроскопом на увећању објектива 

х10. Микрофиларије ће бити фиксиране са нуклеусима обојеним у плаво [24]. 

Уколико желимо да извршимо диференцијацију врсте микрофиларије објектив 

ставимо на увећање x40 и посматрати детаљњије сам излед микрофиларије [27]. 

Овај метод је мноог поузданији од крвног размаза, међутим код мачака се  рло 

ретко користи [24]. 

Као алтернативни реагенс у модификобваном Кнoтовом тесту може да се 

користини сирћетна киселина. Сирћетна кислеина представља сигурнију опцију у 

извођењу Кнотовог теста. Формалин може бити канцероген за људете те је 

поотребно  предузети посебне мере преродрожниости при руковању. Она као и 
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формалин поседује хемолитичка и презервтивна својства , али ју је лакше наћи и 

има мања штетно дејтво. 

Табела 1. Морфолошке карактеристике микрофиларија у крви паса 

 
 
 

Слика 8. Микроскопски изглед микрофиларија D. immitis и A. reconditum концентрованих

применом модификованог Кнотовог теста

 

При узетој крви од шест паса чија крв се посматрала под микроскоп после 

урађеног Кнотовог теста са сирћетном киселином и упоређивали са тестом 

урађеним формалином, као и са дебелим

стандард за бројање микрофиларија

сирћетном киселином нађен је већи број микрофилариан него у другим узорцима.

Такође хемолиза мерена просечном концентрацијом нелизираних еритроцита је 

била мања после гтеста у

Утврђено је да и дужина микрофилафрија које су биле иложене сирћетној 
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формалин поседује хемолитичка и презервтивна својства , али ју је лакше наћи и 

Морфолошке карактеристике микрофиларија у крви паса [33

 

. Микроскопски изглед микрофиларија D. immitis и A. reconditum концентрованих

применом модификованог Кнотовог теста [1]. 

При узетој крви од шест паса чија крв се посматрала под микроскоп после 

урађеног Кнотовог теста са сирћетном киселином и упоређивали са тестом 

урађеним формалином, као и са дебелим крвним разазом који представља

стандард за бројање микрофиларија, дошли су до закључка да у узорцима са 

сирћетном киселином нађен је већи број микрофилариан него у другим узорцима.

мерена просечном концентрацијом нелизираних еритроцита је 

била мања после гтеста урађеног сирћетном киселином него формалином. 

Утврђено је да и дужина микрофилафрија које су биле иложене сирћетној 
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формалин поседује хемолитичка и презервтивна својства , али ју је лакше наћи и 

3] 

 

. Микроскопски изглед микрофиларија D. immitis и A. reconditum концентрованих 

При узетој крви од шест паса чија крв се посматрала под микроскоп после 

урађеног Кнотовог теста са сирћетном киселином и упоређивали са тестом 

крвним разазом који представља златни 

у узорцима са 

сирћетном киселином нађен је већи број микрофилариан него у другим узорцима. 

мерена просечном концентрацијом нелизираних еритроцита је 

него формалином. 

Утврђено је да и дужина микрофилафрија које су биле иложене сирћетној 
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киселини је била краћа од дужина микрофиларија које су биле под утицајем 

формалина. Узимајући у обзир све податке који су добијени током овог 

истраживања закључили су да је употреба сирћетне киселине за веђину 

истраживачких и клиничких потреба сигурнија и одговарајућа алтернатива у 

модифкованом Кнотовом тесту  [34]. 

3.2.1.3. Филтер тест 

 

Ова метода такође служи за проналазак микрофиларија у крви. Код ове 

методе узима се 1ml некоагулисане крви из вене у епрувету са ЕДТА или 

хепарином и додаје јој се 10ml раствора за лизу еритроцита. Ова мешавина се 

ставља у филтер комору. Затим се филтер уклони из коморе, стави на плочицу, 

боји са две капи боје и гледа под микроскопом под увећањем x10  на присуство 

микрофиларија. Ова метода се веома брзо изводи, није потребан апарат за 

центрифугирање и осетљива је код паса, међутим мкод мачака се ретко користи. 

Мана јој је што је скупа, а продаје се у воду дијагностичких китова( нпр. Дифил 

Тест). Уколико установимо присуствио микрофиларија овим тестом, потребно је 

урадити Кнотов тест како бисмо установили врсту микрофиларије [24]. 

 

3.4.3. Брзи серолошки тестови 

 

  Постоји више врста ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) и 

имунохроматографскиг китова за детекцију антигена одраслих облик паразита у 

плазми, серуму и крви паса и мачака. Они су веома прецизни , осетиљиви , брзи и 

лаки за извођење те се веома често користе. Заснивају се на откривању антигена 

који се претежно налази у репродуктивном тракту женки црва. Обично су 

једнокартни, мада постоје и ELISA testovi за више понављања. Резултати оваквих 

тестова су позитивни ако постоји један адулт женке присутан у организму, 

међутим много фактора може да утиче на осетљивост теста па се могу добити 

лажно негативни резултати. Мушки адулти се не могу доказати антигенским 

тестовима. Код паса, уочива антигенемија се јавља после 5 до 6 ипо месеци од 

инфекције.  
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Због брзе јасноће антигена после угинуђа црва, ови тестови се користе 

често као показатељ ефикасности адултицидне терапије, када се пси тестирају 

после 5 и 9 месец и од почетка терапије. Ако је тест после 5 месеци негативан , 

други тест није потребно радити. 

 

Како се детекција антигена заснива на њиховом проналаску  у материци 

женскиг адулта, код мачака због честе инфекције само мушким адултима 

серолошки тестови не могу потврдити постојање обољења. Код јачих облика 

инфекције антигенемија код мачака се јавља после 5 ипо до 8 месеци када нам ови 

тестови могу дати позитивне резлтате. 

Количина антигена у циркулацији утврђена ELISA тестовима је директно 

али неопрецизно повезана са количином женских адулта у организму. Лажно 

негативни резултати се јављају када је су инфекције слабе, услед неправилно 

изведеног тестирања, када су женке црва још младе и када постоји само мушки 

облици црва. Лажно позитивни резултати настају када се тест очита превише 

касно или се не изведу сви кораци правилно. Резултати тестова увек треба да се 

тумаче пажљиво и да се узму у обзир све информације које поседујемо [24]. 

 

Слика 8. Комерцијално доступни ЕLISA антигенски тест. Показује негитав и позитиван 

резултат теста добијеног након топлотног третмана [35]. 

 

  Код тестова за брзу клиничку дијагностику се сваки корак мора 

испоштовати и правилно урадити. Комбинују лакоћу коришћења и брзину 

добијања резултата у условима клинике. При њиховом извођењу прати се 

упутство произвпђача али сви функционишу на сличном принципу. Овај принцип 

подразмева да се прво вади крв , уколико се користи серум или плазма треба их 



Јадранка Бошњак Дипломски рад Преглед литературе 

21 
 
 

одмах одвојити од крви како не би дошло до хемолизе. Затим се треба творити кит 

за брзу детекцију антигена и пластичну плочицу ставити на равну и сигурну 

подлогу. Пипетом узети крв и вертикално капнути 1 или две капи на поље на 

плочици, после чега се домах укапавају 3 капи реагенса, Резултати се очитавају 

након 5 до 10 минута. После 15 минута резултати се сматрају невалидним. 

Резултати се веома лако очитавају посматрајући контролну и тест линију на 

плочици. Контролна линија нам указује на саму исправност урађеног теста и 

уколико се она не појави тест се мора поновити. Уколико нам се поред и ове 

линије појави и линија поред тест ознаке значи да је тест позитиван и да 

животиња болује од срчаног црва. При апликацији узорка на сам тест, он тече у 

једном правцу, а пуфер и раствор супстрата су на супротној страни теста и теку 

један ка другом. Осетљивост ових тестова износи до 98 посто а специфичност до 

100 посто. Ови китови се држе на собној температури. 

 

Слика 9. Пример брзог серолошког теста, где нам под а приказује позитван резултат, а 

под б негативам [37]. 

 

Поред овога постоје и тестови који функционишу на основу принципа 

имунохроматографије тј. имуноесеји бочноиг тока LFA. Такође користе пуну крв, 

серум или плазу где се проналазе антигени, а састоји се од нитроцелулозне 

мембране и обојених наночестица. Код овог теста узорак се креће под утицајем 

капиларностио кроз зоне полимерске траке на којој се налазе молекули koji 

реагуују са антигеном. Узорак се креће са једне стране траке на други где се 

налази упијајући јастучић коњугата који упија вишак и спречава преливање. 
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Обично садрже контролну  линију која потврђује исправност теста, заједно 

са једном или више тест линија. Дизајнирани су такође тако да захтевају 

минималну обуку за њихово извођење, а резултати се визуелно очитавају. 

Изводи се на следећи начин: јастучић за узорке делује као прва фаза 

процеса апсорпције и у неким случајевима садржи и филтер како би се обезбедио 

тачан и контролисан проток узорка. Јастучић коњугата који чува коњуговане 

ознаке и антитела, примиће узорак. Уколико је присутан узрочник, 

имбоилизована коњугована антитела и ознаке ће се везати за мету и наставити 

миграцију дуж теста. При миграцији узорка дуж теста, везивни реагенси који се 

налазе на мембрани ће се везати за мету на тест линији. Тада се формира линија у 

боји, а густина саме линије варира у зависниости од количине самог узрочника. 

Код јачих инфекција линија ће бити јаче обојена, док код инфекција у раним 

фазама обољења ће бити слабије обојена. Узорак ће проћи кроз мембрану у 

упијајућу подлогу која ће апсорбовати вишак узорка. Спецификација упијајућег 

јастучића ће утицати на запремину узорка којитест може да прими [38]. 

3.4.4. Тестови на присуство антитела 

 

Постоји неколико врста китова зa детекцију антитела, који не могу да се 

користе код паса, већ се најчешће користе код мачака. Овакви тестови могу да 

детектују присуство и мушких и женских облика црва, као и ларви код мачака,  

чак и од 2 месеца после инфекције. Са тим да антитела могу да постоје већ са два 

месеца од почетка инфекције па до неколико година од инфекције, он нам указује 

да ли је мачка била изложена инфекцији ларвама и не говори са сигурношћу да ли 

тренутно постоји инфекција. Међутим тумачење резултата није једноставно, а 

позитивни резултати се могу добити услед угинулих ларви или латентних 

инфекција. Такође не постоје подаци да ли ће се ниво антитела смањити током 

живота адулта. 

Овакви тестови су веома осетљиви и омогућавају утврђивање инфекије 

D.immitis код мачака, као и да ли је мачка била изложена D. immitis.  Међутим 

скупи су и тешки за интерпетацију [24]. На основу овога препоручује се 

антигенски тест у комбинацији са детекцијом ангтитела код мачака ради 

јутврђивањ обољена како би се установило да ли је инфекција и тренутно 

присутна [39]. 
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3.4.5. PCR (Polymerase chain reaction) 

 
PCR је осетљив и прецизна техника утврђивања типа филарија које су 

присутне и њихове диференцијације. Утврђено је да је идентификација на основу 

PCR технике омогућила специфичну дијагнозу микрофиларија у узорцма крви, 

развоја ларви у вектору комарца и незрелих одраслих јединки у биопсијском 

материјалу чиме се превазилазе ограничења морфолошког одвајања ових 

филарисјких паразита . Осетљива је метода и применљива на узорцима који се 

чувају или суви или у различитим медијумима за конзервацију, са изузетком 

формалина. Могућност рутинске иднтификације ларви у развоју значајно 

доприноси епидемиолошким истраживањима [40, 24]. 

3.4.6. Рендгенска дијагноза   

 
Код паса  инфицираних D. immitis радиографија може  у узанпредовалим 

стадијумима обољења да покаже увећање пулмоналних артерија, промене у 

плућима и кардиомегалију. Промене плућног паренхима су израженије око грана 

плућних артерија и класификоване су у алвеоларне, интерстицијалне, 

бронховаскуларне и мешовите. Радиографија представља битну дијагностичку 

методу како би се утврдио степен инфекције и започео правилан третман [41]. 

Код мачака радиографске промене су веома варијабилне и често одсутне. 

Радиографско снимање нам може помоћи код утврђених инфекција како би 

пратили сам ток обољења. Честе промене се могу уочити у виду увећаних 

периферних огранака плућне артерије праћене са различитим пороменама 

плућног паренхима код јачих типова инфекција [24]. 
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Слика 10. Радиографија грудног коша

код мачке (означене белим стрелицама

инфекцијом срчаног црва ( слике Ц И Д) 

3.4.7.Електро

 

Ехокардиографија омогућава визеализацију комора срца и његових крвних 

судова. Такође омогућава визуализацију паразита у десној срчаној комори, 

каудалној шупљој вени, пулмоналној артерији и њеним огранцима. Адултни 

облик паразита је ехоген и живи 

линије дужине 0.5 до 1 cm

крвним судовима. Изводи се оби

подаци указују на озбиљну инфекцију. 

прецизности тока обољења и утврђивања степена инфестације 

потмомаже при утврђивању терапије и прогнозе 

Ехокардиографија се може примењивати и код мачакa

црва , али је битно да особа која врши 

треба прегледати пулмонална арте

јер се услед мале количине паразита лако може неуочити инфекција. Међутим 

због своје високе осетљивости и специфичности код мачака оболел

црвеа препоручује се извођење ехокардиографије као дијагностичке методе.
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. Радиографија грудног коша показује прстенасте промене у бронхијама плућа 

код мачке (означене белим стрелицама на сликама А И Б) и увећано срце пса

инфекцијом срчаног црва ( слике Ц И Д) [42]. 

3.4.7.Електрокардиографија и ехокардиографија 

окардиографија омогућава визеализацију комора срца и његових крвних 

судова. Такође омогућава визуализацију паразита у десној срчаној комори, 

каудалној шупљој вени, пулмоналној артерији и њеним огранцима. Адултни 

и живи адулти се виде као две кратке паралелне

cm које изгледају као да плутају у десној комори или 

крвним судовима. Изводи се обично код паса где нам  клинички и радиографски

подаци указују на озбиљну инфекцију. Ехокардиографија нам доприноси у 

прецизности тока обољења и утврђивања степена инфестације паразитом што нам 

потмомаже при утврђивању терапије и прогнозе [24]. 

Ехокардиографија се може примењивати и код мачакa оболелих од срчаног 

црва , али је битно да особа која врши преглед буде стручна и вешта. Пажљиво се 

треба прегледати пулмонална артерија, десна комора или ређе десна преткомора, 

јер се услед мале количине паразита лако може неуочити инфекција. Међутим 

због своје високе осетљивости и специфичности код мачака оболелих од срчаног 

црвеа препоручује се извођење ехокардиографије као дијагностичке методе.

Преглед литературе 

показује прстенасте промене у бронхијама плућа 

увећано срце пса са 

окардиографија омогућава визеализацију комора срца и његових крвних 

судова. Такође омогућава визуализацију паразита у десној срчаној комори, 

каудалној шупљој вени, пулмоналној артерији и њеним огранцима. Адултни 

виде као две кратке паралелне дупле 

које изгледају као да плутају у десној комори или 

радиографски 

ија нам доприноси у 

зитом што нам 

оболелих од срчаног 

преглед буде стручна и вешта. Пажљиво се 

ија, десна комора или ређе десна преткомора, 

јер се услед мале количине паразита лако може неуочити инфекција. Међутим 

их од срчаног 

црвеа препоручује се извођење ехокардиографије као дијагностичке методе. 
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Слика 11. Приказ ехокардиографског налаза D. immitis у виду две паралелне линије [43]. 

 

Електрокардиографија приказује eлектричну активност срца, а 

абнормалмности се обично само јављају у последњим стадијумима обољења, када 

десна комора је озбиљно оштећена. 

3.5. ТЕРАПИЈА И ПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ 

 

Терапија обољења срчаног црва код пацијената са асимптомским 

обољењем или код оних који имају благ ток обољења обично не представља 

проблем и може се успешно излечити уколико се животињи ограничи физичка 

активност. Међутим лечење инфекција код пацијената са умереним или тежим 

обликом обољења је често изазовно. Лечење било ког облика обољена има за циљ 

да побољша клиничко стање животиње и да елиминише све фазе циклуса срчаног 

црва (микрофиларије, све стадијуме ларви, јувенилне и одрасле облике, како 

мушке тако и женске) уз минималне компликације након третмана. Пси који 

имају тежи ток обољења морају да се стабилизују симпроматском терапијом пре 

примене адултицидне терапије. Под симптомском терапијом се подраузмева 

примена глукокотрикоида, диуретика, вазодилататора, позитивних инотропних 

срестава и терапију течностима. Тачно познавање циклуса развоја D. immitis и 

њених вектора је кључно у одабиру терапије и њене ефикасности. На сам ток 
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обољења утиче количина црва у организму животиње али и знатан фактор јесте 

сама физичка активност која игра важну уллогу у опоравку животиње и 

ефикасности терапије. Терапија D. immitis може бити медикаментозна и 

хируршка. Хируршка терапија се ретко ради јер је ризична и тешка за извођење. 

Под медикаментозном терапијом се подразмева симптомска, адултицидна, 

микрофиларицидна и профилатичка терапија. Посебан вид терапије који је веома 

битан јесте примена доксициклина ради сузбијања Wolbachie [1,24]. 

 

Табела 2. Протокол лечена по препоруци AHS (American heartworm society) [1].  
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3.5.1. Адултицидна терапија 

 
Једини одобрени лек за примену лечење адулта D. immitis је меларсомин 

дихидрохлорид. Примењује се дубоком инзтрамускуларном апликацијом у 

епаксијални лумални мишић између Л3 И Л5. Благо отицање и бол на месту 

апликације могу бити присутни некиолико дана, што се може свести на минимум 

применом адекватне игле која одговара величини пса. Како не би дошло до 

кардиопулмоналних компликција ограничење физичке активноти је неопходно. 

Протокол који наводи да две ињекције овог лека у дози од 2,5 mg по kg телесне 

масе у размаку од 24 часа за лечење класе 1 и 2 боилести срчаног црва убија око 

90 посто опдраслих црва. Алтернитивни протокол са три дозе лека у истој дози 

као у првом протоколу где се наредне две ињекције дају после најмање месец дана 

у размаку од 24 часа за класу 3 убија 98 посто црва. (под првом класом сматрају се 

животиње без клиничких симптома, под другом оне животиње које имају благ 

кашањ, нетолеришу физичку актицност и испољавају абнормалне звуке дисања, 

под трећом класом су живтиње које испољавају симптоме као и из друге класе али 

јаче изражене, а јавњају се још и дипноја, синкопа, асцитес и хепатомегалија). 

Протокол са три дпозе има предност смањене стопе компликација и повећане 

безбедности због чега га америчко друштво за срчане црве препоручује.  

 

Како црви умру они се разграђују, а фрагменти црва се накупљају у 

дисталним плућним артериолама и капиларима у каудалним режњевима плућа, 

чиме блокирају проток крви. Ови фрагменти црва заједно са изазваном 

инфламацијом и агрегацијом тромбоцита доводе до тромбоемболије. Плућна 

тромбоемболија представља неизбежну последицу успешне терапије адултицида 

и може бити озбиљна уколико је инфестација била велика. Уколико дође до 

знакова емболије у виду благе пирексије, кашља и хемоптизе обично се јављају 10 

до 4 недеље након примања терапије. Блага емболија у релативно здравим 

деловима плућа може проћи без клиничкин симптома. Уколико се животиња не 

поштеди физичке активности  долази до појачаног протока крви у блокираним 

крвним судопвима чиме долази до руптуре и касније фиброзе крвних судова што 

може резултирати слабости десне стране срца. 
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Како би смањили клиничке знакове тромбоемболије примењујемо 

антиинфалманторне дозе глукокорикостероида. Преднизон се даје у дози од 0,5mg 

по kg телесне масе једном дневно сваке друге недеље, а затим сваки други дан 

иста доза током недељу или две дана. 

На тржишту постоје два лека Immiticide и Diroban који сu регистровани за 

примену само на животињама, међутим нису регистровани у Србији. Ови лекови 

садрже 50 mg меларсомина дихидрохлорида и 33,75 mg глицина. Не сме се давати 

код животиња које су алергичне на лек, не сме се користити код мачака, а може 

доћи до иритиације коже или мишића на месту апликације, отока па и бола. 

Остала нежељена дејства су кашаљ, летаргија, смањење апетита, повишена 

температура и повраћање. Како би се избегли ови симптоми потребо је давати 

симптомску терапију. Контраиндикован је код пацијанат 4 категорије (кавални си 

дром). Даје се интрамускуларно искључиво у горе наведене мишиће и мора се 

пазити на одговарајућу дозу [1]. 

3.5.2. Доксициклин 

 

Доксициклин је лек који се користи код обољења срчног црва ради 

сузбијана рикеције Wolbachie за коју смо рекли да је облигатно интрацелуарна 

рикеција која је у симбиози са дирофиларијом. Овај лек смањује број Wolbachia у 

сви стадијумимам срчаног црва. Студије су показале да експериментално 

инфицирани пси претхопдно третирани ивермектином и доксициклином пре 

примања меларсомина су имали мање плућних промена проузрокованих угинућем 

црва. Доксициклин се треба дати пре примене меларсомина како би се смањио 

број рикеција.  Примењује се у дози од 10 mg по kg телесне масе два пута дневно 

током 4 недеље. Доказано је да елиминише и преко 95 посто рикеција. Уколико 

доксициклин није доступан алтернатива може бити моноциклин који се даје у 

дози истој као и доксициклин [1]. 

3.5.2.1. Dovicin 

Dovicin 100 mg, капсула, тврда је лек који је регистрован у Србрији за 

примену у лечењу дирофилариозе. Садржи активну супстанцу доксициклин која 

припада гурпи лекова тетрациклинима. Даје се орално у виду таблете [45]. 

Нежељена дејства лека се могу јавити у виду повраћања, дијареје и смањења 
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апетита, а мoгу се ублажити давањен таблете са храном. У крвној слици се могу 

јавити повишене концентрације јетрених ензима. Такође може доћи до 

преосетљивости коже на сунце, те се на местима која нису покривена длаком могу 

видети опекотине. Од озбиљијих последица се може јавити ослабљење јетрене 

фукнције у виду жутице,  промене понашања, крварења, па и немогућности 

гутања. Не сме се користити код пацијента који су у првој половини гравидитета, 

док у другој половини се треба користити са опрежношћу. Код пацијената који 

имају рпоблеме са јетром треба се пажљиво користити, као и код младих 

животиња чији је скелет у развоју. Пошто се лек излучује путем млека,не треба се 

давати пацијентима који исхрањују младунчад. Лек се чува на собној температури 

и што даље од светла [46]. 

3.5.3. Макроциклични лактони 

 
Велика је вероватноћа да пас који је позитиван на срчаног црва носи у себи 

црве старе од 1 месец до 7 година. Непотпуна ефикасност меларсомина против 

младих црва могла би представљати проблем у елиминацији паразита. Како би 

елеминисали све црве препоручује се примена макроцикличног лактона 

(авермектини и милбемицини) 2 месеца пре примене меларсомина. Овако ће се 

сузбити нове инфекције, елеминисати постојуће ларве и омогућити старијим 

црвима да сазру до старости где ће бити подложнији меларсомину. Друга 

алтернатива предстаља истовремену примену доксициклина током 30 дана јер ће 

се тиме елеминисатисве ларве у развоју током првих 60 дана инфекције. 

Макроцилични лактони као микрофиларициди могу изазвати брзо 

смањење броја микрофиларија па их треба опрезно користити код паса са великим 

степеном микрофиларијемије. Претходно коришћење глукокортикостероида и 

антихистаминика ће минимализовати ризик нежељених реакција. Одобрено је и 

коришћење локалног моксидектина за сузбијање микрофилафијемије . 

Макроцикличне лактоне треба користити у комбинацији са споменутим 

доксициклином који заједно потискују ембриогенезу и ослабљују одрасле облике 

срчаног црва. Као што смо већ споменули доксициклин сузбија Wollbachiu у свим 

стадијумима срчаног црва. Комбинацијом ова два лека доказано је да долази до 

бржег угинућа црва и као мањег броја бактерије него код примене самог 

ивермкетина или доксициклина. Истраживања указују такође да применом других 
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макроцикличних лактона добијају се слични резултати међутим нису објављене 

потвдне студије. У случају да терапија арсеном није могућа или је 

контраиндикована може се размотрити примена месечне превентиве против 

срчаног црва заједноп са доксициклином од 10 mg по kg два пута дневно током 4 

недеље. Антигенски тест се ради на сваких 6 месеци, а пас се не сматра 

очишћеним док се не добију два узастопна негативна теста у том размаку. 

Уколико и после годину дана пас је позитиван терапију доксициклином треба 

поновити [1]. 

Постоји и дуготрајни тремтман (slow killing) макроцикличним лактонима 

користећи континуирану месечнну администрацију профилктичке дозе. Адулти 

угињавају полако, током наредних месеци , тако да је опасност од озбиљне 

емболије плућа минимална. Ивермектин се код оваквог третмана апликује у дози 

од 6 до 12 μg  по kg перорално или субкутано на сваких 14 дана. Како би се овако 

мала доза могла правилно апликловати може се ивермектин разблажити пропилен 

гликолом. Уколико постоји висок степен микрофиларијемије препоручује се 

поменута симптомска терапија антихистаминицима и пренизолом пре давања 

ивермектина. Доксициклин се даје у дози од 10 mg по kg два пута дневно током 

30 дана. Код оваквог тремтама битна је посвећеност власника и редвно 

спроведена терапија како би у  наредних годину дана се добио негативан 

антигенски тест. Уколико је код пса била изражена промена плућа даје се 

пренизолон у дози од 0,5 mg по kg два пута дневно прве недеље терапије, затим 

дуге недеље једанпут дневно у дози од 0,5 mg по kg, а треће и четврте недеље 

дваки други дан иста доза. Недостатак оваквог третмана је то што код неких паса 

може дуго да траје чиме се могу даље развијати промене на васкуларном стаблу и 

плућима. Други недостатак је тај што се псу мора ограничити физичка активност 

током читавог трајања терапије чиме се смањујуе квалиутет живота. У 

истраживањима се спомиње и појава резистентности сојева D. immitis на 

ивермектин, међутим ово није потпуно дкоазано [44]. 

Клиничко побољшање је могуће без потпхног елеминисања одраслих 

срчаних црва. Јеиднке које преживе третмамн су обично одрасле женке које 

производе антиген, а већина микрофиларемичних паса са пост адултицидним 

женским анисекс инфекцијама постаје окултна у року од 6 до 9 месеци, са или без 

третмана микрофиларија, а поготово ако су лечени доксицилином и 
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макроциклиочниом лактонима. Сходно томе, клиничко побољшање и успешнои 

отклањање микролиларија из крви не представља потврду за потпуни успех 

адултицидне терапије. Поновна појава микрофиларијемије после  месеци може 

бити последица непотпуниг уклањања одраслих црва, сазревања незрелих црва 

уколико није дата превентива током адултицидне терапије или услед појаве ноие 

инфекције. Као што је већ споменуто, антигенски тест након 6 месеци представља 

најбољу потврду успешног третмана, међутим он нам указује на одсуство 

женских одраслих јединки, док још увек могу да постоје ларве или јувенилни 

облици јер они не производе довољну количину антигена који ће довести до 

позитувног теста. Ово је посебно важно ако су пси лечени само адултицидном 

терапијом, јер одрасле јединке могу да умиру више од месец дана наком примене 

терапије. 

Као што је већ споментуо, за убијање микрофиларија користе се 

макроциклични лактони који у великој брзини доводе до њиховог угинућа. Ова 

терапије се обавља око 3 недеље до месец дана након адултицидне терапије. 

Тренутно протокол који се користи у виду доксициклина са микроцикличним 

лактонима суштински је избацила потребу за копришћењем пост адултицидне 

елиминације микрофиларија. Давање ових лекова треба почети одмах при 

дијагнози на срчаног црва уз укључивање доксциклина на претходно описан 

начин [1]. 

3.5.3.1. Intermectin 

 

Intermectin injection, раствор за ињекцију је лек који у једном милилитру 

раствора садржи 10 mg ивермектина, а помоћне супстанце су глицеролформал, 

пропиленгликол. Примењује се код оваца, говеда и свиња.  Код нас не постоји 

регистровани лек са ивермектином, те се често користи овај лек у замену. 

Апликује се субкутано иза лопатице [47].  Пси га обично добро подносе и нема 

неких значајних нежењених ефеката. Међутим и поред тога може доћи до 

неуролошких симптома уколико се да у већим дозама. Неке врсте паса, као што је 

бордер коли, су осетљивији на ивермектин због специфичне генске мутације те им 

се мора давати у умереним доизама. Код неких паса такође може довести до шока. 

Од осталих нежељених реакција може се јавити бол у стомаку, повраћање, 

дијареја, проширене зенице, несигурноист при ходу или поремећаји понашања. Не 
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сме давати код млађих паса и паса негативних на срчаног црва. Чува се на тамном 

и хладном месту са собном температуром [48]. 

3.5.4. Хируршко лечење 

 

Хирурушко лечење дирофилариозе се ретко примењује јер је тешко за 

извођење и ризично. Обично се ради код појаве кавалног синдрома. Као што смо 

рекли кавални синдром се акутно развија код јако заражених паса када одрасли 

црви ометају проток крви кроз трикуспидлани залистак. Клинички ток се обични 

завршава фатално ако се у року од 2 дана не изврши хируршко уклањање црва. 

Они се уклањају из десне коморе и отвора трикуспидалног залистка. Користи се 

лагана седација, локална анестезија и ригидни или  флексибилни форцепс који се 

уводи преко десне спољашње југуларне вене. Уколико је флуороскоп доступан, 

наводи се инструмент док се сви црви не извуку. Шум би требао да се смањи или 

не чује, а хемоглобинурија да нестане у року од 12 до 24 сата након операције . 

Итравенска инфузија течностима може бити потребна код хиоповолемичних паса. 

После неколико недеља након хирургије препоручује се адултицидна хемотерпија 

како би се уклонили преостали црви ако их има, посебно ако се уоче 

ехокардиографијом. 

Хируршка интервенција се може извршити и код инфекције плућних 

артерија. Главној плућној артерији и лобарним гранама може се приступити 

такође флексибилним форцепсом, а показало се да је морталитет оваквом 

техником веома низак. Стопа опоравка паса са високим ризиком од плућне 

тромбоемболије се значајно побољшава уклањањем црва пре почетка терапије.  

Уколико је то доступно и могуће, код пацијената са израженом великим 

степеном инфекције и високоризичних пацијената, екстракција црва је поступак 

избора. Међутим пре хируршке интервенције, треба урадити ехокардиографију 

десног срца и плућних артерија [1]. 
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Слика 12. Приказ хируршке екстракције црва [1]. 

 

3.5.5. Профилакса 

 

 Профилакса представља веома битан део обољења дирофилариозе. 

Прописивање и примена лекова за превенцију срчаног црва захтева овлашћење од 

стране лиценцираног ветеринара. Како би се прописала превенција мора се 

разговарати са власником животиње и утврдити када је послењи пут добила 

превентивну заштиту. Ако не постоји евиденцију о претходном тестирању. И 

лечењу неопходно је тестирати пацијента пре издавања или прописивања 

преветивне терапије. Опције за ефикасну превенцију укључују неколико лекова 

који се примењују месечно, орално или локално, па и парентерално у интервалима 

од 6 месцеци. 

  Упркос великој пријемчивости паса на дирофилариозу, настанак ове 

болести се може успешно спречити применом хемопрофилаксе. Код штенаца 

треба започети превентивну терапију  која се састоји од макроцикличних лактона 

што је најраније могуће, а најкасније у доби до 8 месеци старости. Штенци који су 

започели превенцију након 8 недеља старости, треба да се тестирају 6 месеци 
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након почетне дозе и једном годишње након тога. Пре започињања третмана код 

старијих паса од 7 месеци и више, треба урадити тестирање. Оваквом праксом се 

избегавају кашњења у откривању субклиничких инфекција. Превентивна терапија 

се треба користити у сеозини комараца, мада је препорука да се она користи 

читаве године  јер се побољшава усклђеност и помаже у превенцији других 

паразитских обољења. У ендемским подручјима примена профилаксе је 

неопходна током читаве године.  

 Хемопрофилактички лекови се деле на макроцикличне лактоне и 

диетилкарбамазин цитрат. Диетилкарбамазин цитратсе готово ни неупотребљава 

у пракси, јер га је неопходно давати сваки дан иначе нема ефекта. У 

макроцикличне лактоне спавају ивермектин, селамектин, моксидектин и 

милбемицин оксид [1]. 

 

3.5.5.1. Milprazon 

 
 Милпразон је превентивни лек за псе у виду таблета. Састоји се од 12,5 mh 

милбемицин оксима и 125mg празиквантела. Узима се орално јендапут месечно у 

сезони комараца. Не примењује се код паса чија је телесна маса мања од 5 kg и не 

користи се код паса алергичних на неки састојак лека. Минимална препоручена 

доза је 0,5 mg милбемицин оксима и 5 mg празиквантела на kg телесне масе. 

Дозира се на основу телесне масе тако да псу од 5 до 25 kg  потрено је дати 1 

таблету, псу од 25 до 50 kg телесне масе две таблете, а псу од 50 до 75 kg телесне 

масе 3 таблете [49]. 

3.5.5.2. Advocate 

 
Advocate су ампуле у виду spot on раствора за накапавање на кожу. Постоје 

паковања са различитом количином лека у зависности од телесне масе пацијента. 

Постоје паковања за псе од 4 kg телесне масе, 4 до 10 kg телесне масе, 10 до 25 kg 

телесне масе и од 25 до 40 kg телесне масе. Размакне се длака између лопатица и 

од тог подручја две до корена репа се укапава раствор, а на сваком месту се длака 

размакне да кожа буде видљива. Врх пипете се стави на кожу и лаганои притисне 

како се не би цео садржај ампуле истиснуо. Активне супстанце су му  

имидаклоприд од 100 mg по ml и моксидектин од 25 mg по ml [49]. 
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3.5.5.3. Simparica TRIO 

 

Simparica TRIO је такође лек који служи за превенцију дирофилариозе. 

Треба користити одговарајућу јачину таблете у зависности од тежине пса, а 

долази у 6 различитих паковања ( за псе од 1,25 до 2,5 kg телесне масе, за псе од 

2,5 до 5 kg телесне масе, за псе од 5 до 10 kg телесне масе, за псе од 10 до 20 kg 

телесне масе, за псе од 20 до 40 kg телесне масе и за псе од 40 до 60 kg телесне 

масе). Користе се једном месечно. Таблете се дају са храном или независно од ње. 

Садржи три активне супстанце моксидектин у дози од 0,12 mg, пирантел у дози од 

25mg и сароланер у дози од 6 mg [49]. 

 

3.5.5.4. Nexgard spectra 

 

Ефикасан лек у превенцији дирофилариозе је и Nexgard spectra. Долази 

такође у виду таблета за пероралну употребу у различитим паковањима у 

зависности од телесне масе пса ( за псе од 2 до 3,5 kg телесне масе, за псе од 3,5 

до 7,5 kg телесне масе, за псе од 7,5 до 10 kg телесне масе, за псе од 15 до 30 kg 

телесне масе и за псе од 30 до 60 kg телесне масе). Доказано је да има сто посто 

ефикасности против дирофилариозе. Активне супстанце су му афоксоланер у дози 

од 75mg и милбемицин оксим у дози од 15 mg, а помоћна супстанца глицерол од 

400 mg [49]. 

3.5.5.5. Аdventix 

 

Adventix је spot on ампула за примену на кожи. Долази такође у 5 врста 

паковања у зависности од тежине пса( до 4 kg телесне масе, од 4 до 10 kg телесне 

масе, од 10 до 25 kg телесне масе, од 25 до 40 kg телесне масе и за псе преко 40 kg 

телесне масе). Апликује се као и претходно описан топикални лек размицањен 

длаке. Не сме се користити код штенади испод 7 недења старости и паса испод 1,5 

kg телесне масе. Активне супстанце су му имидаклоприд у дози од 100 mg по ml и 

перметрин у дози од 500 mg по ml, а помоћне супстанце су бутилхидрокситоулен, 

миглоил и лимуинска киселина. Минимална препоручена доза је 10 mg по kg 

телесне масе имидаклоприда и 50 mg по kg телесне масе преметрина [49]. 
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3.5.5.6. Stronghold 

 

 Stronghold је spot on препарат за превенцију дирофилариозе који садржи 

селамектин. Не сме се употребљавати код животиња млађих од 6 недеља. Долази 

у паковањима за псе од 5 до 10 kg телесне масе, за псе од 10 до 20 kg телесне 

масе, за псе од 20 до 40 kg телесне масе [49]. 

 

Табела 3. Приказ профилактичких лекова против D. immitis код паса [49]. 

Активни састојак Облик лека Доза код паса 

Ивермектин Раствор за ињекцију 6 до 12 μg по kg 

Моксидектин Топикално 2,5 до 6,25 mg по kg 

Селамектин Топикално 6 до 12 mg по kg 

Милбемицин Таблете 0,5 до 1 mg по kg 

   

   

 

Слика 13. Приказ доступних препарата за хемопрофилаксу против срчаног црва код паса 

[49]. 
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3.5.6. Терапија и профилакса код мачака 

 

 Уколико мачка не показује очигледне клиничке знаке обољења срчаног 

црва упркос радиографским доказима који указују на обољење, може се 

дозволити да дође до спонатног излечења. Ток инфекцијекод оваквих 

субклиничких обољења може се периодично пратити у интервалима од 6 до 12 

месеци поновљењим тестирањем и радиографским налазима. Код мачака којима 

се радиографски налаз побољшава или се добију негативни резлтати при 

тестирању ће највероватније доћи до спонатног опоравка. Преднизон често 

представљa адекватну терапију код мачака које показују промене на 

радиографским налазима. Његова препорука је да се користи и код мачака са 

клиничким знацима и без њих. Даје се орално 2 mg по kg телесне масе дневно, а 

доза постепено опада на 0,5 mg по kg током две недеље, па се потпуно прекида на 

две недеље. Тада треба утврдити на основу тестирања и радиографије да ли 

постоји ефекат лечења. Третман се може поновити код мачака које показују 

клиничке симптоме још увек. 

 Ако је мачка попримила акутни ток обољења мора се одмах стабилизовати. 

У зависности од самог стања пацијента примењују се интравенски 

глукокортикостероиди, интравенске инфузије течности и електролита, 

бронходилататори као и примена кисеоника. Диуретици су обично 

контраиндиковани, док нестероидни антиинфламаторни лекови нкису дали неку 

видљиву промену , чак могу и да погоршају стање пациејнта. Тренутно не постоји 

довољно података о примени меларсоим дихидрохлорида те се његова примена н 

епрепоручује код мачака. Неки подаци су указали и на то да у дозама чак од 3,5 

mg по kg може бити токсичан за мачке. Доказано је да ивермектин у дози од 24μg  

по kg телесне масе који се месечно даје током две године смањује оптерећење 

црвима за 65 посто у поређењу са нетретираним мачкама. До данас, не постоје 

студије који указује да било који облик адултицидне терапије је ефикасан код 

ових животиња. Могу се користити и хируршке технике које су описане код паса 

за уклањање срчаних црва међутим због своје инвазивности и тешкоће извођења 

код нас се не примењују. 

 Препоручује се тестирања у интервалима од 6 до 12 месеци ради праћења 

тока самог обољења за све заражене мачке, без обзира да ли показују занакове 
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инфекције који се лече емпиријски или им се даје медикаментозна и хируршка 

адултицидна терапија. Праћење  је најсигурније уколико се уради и антигенско 

тестирање и тестирање на присуство антитела. Када постану негативне на 

антигенском тесту и када престане појава симптома, поновно тестирање на 

присуство антитела је опционо јер она могу постојати неограничено време након 

престанка инфекције.  

 Месечна хемопрофилакса се препоручује као и код паса, поготово у 

ендемским областима и областима са великом количином комараца. Иако велики 

број мачака живи у затвореним кућним условима, постоји велика могућност од 

појаве инфекције. Као и код паса, препоручује се почетак профилаксе месец дана 

након сезонског почетка преношења и месец дана након завршетка тог периода. 

Поред овога, преопручује се годишња заштита која је ефикасније и штити од 

других паразита. Лекови који се примњују у профилакси су ивермектин или 

милбемицин оксим орално, а могу се примењивати и моксидектин или 

селамектин. Хемопрофилакса се може започети код мачића 8 недеља старости и 

давати је током сезоне комараца или током читаве године. Доза ивермектина је 24 

μg  по kg телесне масе, милбемицин оксима 2 mg по kg телесне масе, 

моксидектина 1mg по kg телесне масе, а селамектина 6 mg по kg телесне масе 

[50]. 

 На основу овога може се закључити да  је превенција код мачака 

најбитнији фактор у инфекцији срчаног црва. Адекватна терапија у Србији не 

постоји и ретко се изводи, док хируршка je терапија ефикасна код озбиљњијих 

облика обољења али у Србији се такође ретко изводи јер је операција ризична. 

Уколико се јављају респираторни или васкуларни проблеми препоручуије се 

преднизон у дози од 2 mg по kg телесне масе прве недеље, затим 1 mg по kg 

дневно друге недеље, а треће 0,5 mg по kg сваки други дан. Уколико не дође до 

побољшања третман треба поновити. 

 Као и код паса, и код чака постоје различити лекови за продају који 

обезбеђују адекватну профилаксу против срчаног црва. Лекови за мачке који 

постоје у промету су: 

 Advocate који је spot on препарат, чије активне супстанце су имидаклоприд 

и моксидектин. Помоћне супстанце су бензилалкохол и 

бутилхидрокситоулен. Накапава се на кожу локално, као и претходно 
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описано код паса. Не сме се користити код мачака млађих од 9 недеља. 

Долази у паковањима за мачке испод 4kg, за мачке од 4 до 8 kg и за мачке 

преко 8kg. 

 Милпразон таблете које садрже милбемицин оксим и празиквантел. Не 

смеју се користити код мачака које су испод 2 kg телесн емасе. Од 

нежељених реакција може се јавити летаргија, неуролошки симптоми, 

повраћање и дијареја. За мачке од 2 до 4 kg телесне масе даје се пола 

таблете, за мачке од 4 до 8kg телесне масе даје се 1 таблета, а за мачке од 8 

до 12kg телесне масе 1 ипо таблете. 

 Broadline је топикални лек за превенцију дирофилариозе. Садржи 

фипронил, с-метопрен, еприномецтин и празиквантел, а помоћна супстанца 

је бутилхидрокситоулен. Долази у више паковањау зависности од дозе (за 

мачке испод 2,5 kg телесне масе и за мачке од 2,5 до 7,5 kg телесне масе). 

 Stronghold spot on препарат који садржи селамектин и сароланер. Долази у 

виду три паковања за мачке испод 2,5 kg телесне масе, за мачке од 2,5 до 5 

kg телесне масе и за мачке преко 5 kg телесне масе. Не сме се 

употребљавати код животиња млађих од 6 недеља и код оних који болују 

истовремено од неке друге болести. Може довести до пролазне алопеције 

на месту апликције и иритације. 

 
Табела 4. Приказ профилактичких лекова против D. immitis код мачака [49]. 

 
Активни 
састојак 

Облик лека Доза код мачке 

Ивермектин Раствор за ињекцију 24 до 71 μg  по kg 

Моксидектин Топиклно 1 до 2 mg по kg 

Селамектин Топикално 6 до 12 mg по kg 

 

  



Јадранка Бошњак Дипломски рад Преглед литературе 

40 
 
 

4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

На основу прегледа литературе, могу се извести следећи закључци овог 

дипломског рада:  

 

1. Дирофилариоза или обољење срчаног црва је порузроковано нематодом D. 

immitis, која настањује десно срце и пулмоналне артерије паса и мачака. 

2. Преноси се преко прелазних домаћина комараца у којим се одвиоја део 

развојног циклуса паразита. 

3. Wolbachia pipientis је ендоцелуларна симбиотска рикеција која је 

неопходна за преживљавање, ембриогенезу и развој дирофиларија.  

4. Клиничка слика обољења зависи код количине нематода и фазе обољења, 

код паса се манифестује најчешће у виду кашља, брзог замарања, 

диспенеје, синкопе и губитка телесне масе. 

5. Код мачака инфекције су обично једнополне због чега постоји мала 

количина одраслих облика паразита у организму, упркос томе може доћи 

до наглног угинућа код мачака, док су остали симптоми у виду диспнеје, 

губитка телесне масе и депресије. 

6. Сви пси старији од 7 месеци требају бити тестирани на обољење срчаног 

црва, лабараторијским тестовима за доказ микрофиларијемије и 

антигенским тестовима за присуство адулта. 

7. Микрофилариојемија се дијагностикује применом модификованог 

Кнотовог теста, филтер теста и нативним размазом крви, док се адулти 

дијагностикују антигенским имуноензимским или имунохематографским 

тестовима. 

8. Сви пси пре почетка профилактичке терапије морају бити тестирани и то 

обично применом брзог серолошког теста. 

9. Профилакса педставља веома битан фактор у обољењу срчаног црва, како 

код паса, тако и код мачака, применом макроцикличних лактона једном 

месечно у сезони комараца или током читаве године. 

10. У Србији најчешће коришћени препарати за превентиву су Milprazon, 

Advocate, Simparica TRIO, Nexgard spectra. Adventix и Stronghold. 
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11. При лечењу микрофиларијемије користе се макроциклични лактони 

обично у виду slow killing методе где се они континуирано месечно дају у 

профилактичкој дози заједно са доксициклином (ради сзбијања Wolbachie) 

и преднизоном. 

12. Код мачака за сада није утврђена ефикасна терапија против срчаног црва, 

применом преднизона може доћи до побољшаља клиничке слике. 
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