ЕПИЗООТИОЛОГИЈА

Епизоотиологија је наука која проучава узроке настајања, ширења,
кретања и престајања, као и методе сузбијања и искорењивања заразних
болести.

МИКРОБИОЛОГИЈА
Микробиологија је наука која проучава микроорганизме, њихову грађу,
физиологију, екологију у њухову улогу у живом свету.
Микробиологија се састоји из три латинске речи:
micros – мали, bios – живот, logos – наука
Према томе можемо рећи да је микробиологија наука о животу малих.

У микроорганизме убрајамо:
1.
2.
3.
4.

Бактерије
Вирусе
Протозое (животињско порекло)
Плесни, Квасце и Гљивице (биљно порекло)

Бактериологија је наука која проучава бактерије.
Вирусологија је наука која проучава вирусе.
Протозологија је наука која проучава протозое.
Микологија је наука која проучава плесни плесни, квасце и гљивице.

Роберт Кох је отац микробиологије. Он је поставио закон ( постулат ).
Кохов постулат : ако се узме материјал од болесне животиње и тај
материјал да здравој животињи, та здрава животња ће оболети од исте
болести.
Кох је пронашао бојење бактерија и култивисање бактерија ( узгајање на
храњивим подлогама.
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БАКТЕРИЈЕ
Бактерије су једноћелијски организми прокариотске грађе и уочавају се
микроскопом.
Представљају једне од најбројнијих организама на планети. Луј Пастер и Роберт
Кох, крајем 19. и почетком 20. века

ОБЛИЦИ БАКТЕРИЈА
Постоје три основна облика бактерија:
1. округле ( коке )
2. штапићасте ( бацилус )
3. спиралне бактерије

ОКРУГЛЕ БАКТЕРИЈЕ - КОКЕ
Реч chochus значи зрно

У округле бактерије убрајамо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МОНОКОКЕ – ако видимо под микроскопом једну округлу бактерију
ДИПЛОКОКЕ – ако су две заједно
СТРЕПТОКОКЕ – ако су у низу
ТЕТРАДЕ – ако четири заједно-две по две
СТАФИЛОКОКЕ – ако имају изглед грозда
САРЦИНЕ – ако стоје једна испод друге у групи од 6-8 и имају облик
пакета

Округле бактерије у неповољним условима могу имати облик бубрега или
пасуља, зрна кафе, пламена свеће, издуженог копља.
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ШТАПИЋАСТЕ БАКТЕРИЈЕ – БАЦИЛУС
У штапићасте бактерије убрајамо:
1.
2.
3.
4.

МОНОБАЦИЛЕ
ДИПЛОБАЦИЛЕ
СТРЕПТОБАЦИЛЕ
ПАЛИСАДЕ

Штапићасте бактерије могу имати изглед слова X, Y, V. Такође могу бити у виду
дугог и кратког, кончастог, полисавијеног облика.
Врхови могу бити заравњени, заобљени и задебљали.

СПИРАЛНЕ БАКТЕРИЈЕ
Спиралне бактерије могу имати један или више увојака – спирала

У спиралне бактерије убрајамо:
1. ВИБРИОН – ако има само један увојак, има изглед зареза (запете)
2. СПИРИЛИ – ако имају више увојака у виду спирале
3. СПИРОХЕТЕ – ако имају изглед изломљене линије

ВЕЛИЧИНА БАКТЕРИЈСКЕ ЋЕЛИЈЕ
Величина бактеријске ћелије изражава се у микронима. Микрон представља
хиљадити сео милиметра.
Округле – мери се пречник који износи 0,3 до 1,2 микрона
Штапићасте – мери се дужина и ширина и дужина износи 0,5 микрона, а ширина
1до 2 микрона.
Спиралне – мери се дужина која износи 8 до 15 микрона, па и више.
Величина бактеријске ћелије зависи од начина размножавања, на течним
подлогама су дуже, а на чврстим краће. Такође величина зависи и од саства
подлоге, ако подлога садржи више протеина, угљених хидрата и витамина
бактерија је већа
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ГРАЂА БАКТЕРИЈА
У грађи бактерија учествују:
1. ћелијски омотач – кога чине капсула, ћелијски зид и
цитоплазматична мембрана
2. цитоплазма
3. једро
4. рибозоми
5. инклузиона телашца
6. плазмиди
Капсула је спољашњи омотач, поседују је бактерије које за то имају генетску
предизспозицију. Улога капсуле је да штити бактерију од штетних спољашњих
фактора. Капсула смањује фагоцитозу и повећава патогеност бактерије.
Ћелијски зид даје облик бактерији, штити бактерију од штетних спољашњих
фактора. У свом саставу поседује липополисахарид МУРЕИН.
Према количини Муреина бактерије делимо на:
1. Грам позитивне ( + ) – у свом саставу имају од 60 до 90% муреина
2. Грам негативне ( - ) – у свом саставу имају од 10 до 40% муреина
Ћелијски зид се може оштетити дејством антибиотика (пеницилин) и средства за
дезинфекцију.
Цитоплазматична мембрана належе на цитоплазму.
Има улогу у исхрани, полупропусна је (селективна) и ради на принципу осмозе.
Цитоплазма је сложеног састава и у њој су растворене органске материје, вода,
минералне материје. Цитоплазма је хомогена, провидна материја у облику
желатина, која попуњава унутрашњост ћелије. У њој су потопљени једро,
рибозоми и инклузиона телашца.
Једро – нуклеус је прокариотско ( нема једарну опну ) тако да је оно расуто по
цитоплазми. Изграђено је од ДНК.
Рибозоми се налазе у цитоплазми, то су телашца која су изграђена из РНК.
Инклузиона телашца су округлог облика, у њих убрајамо метахроматинско зрно,
зрно скроба, масти.
Плазмиди су округлог облика и штите бактерије од антибиотика.
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СПОРЕ БАКТЕРИЈА
Споре су мала округла , светла телашца која се налазе унутар бактерије, па
се због тога зову и ендоспоре.
Бактерија ствара само једну спору и то када се нађе у неповољној средини где
нама хране, кисеоника, одговарајуће температуре.
Бактерије које стварају споре називају се спорогене бактерије. Само штапићасте
бактерије стварају споре.
Процес стварања спора назива се спорулација.

Постоје следеће врсте спора:
1. БАКТРИЛИЈУМ – ако је спора мања или иста као тело бактерије.
2. ПЛЕКТРИДИЈУМ – ако је спора већа од тела бактерије и налази се на
крају, па има облик рекета.
3. КЛОСТРИДИЈУМ – ако је спора већа од тела бактерије и налази се у
центру и има изглед вретена.
Према положају спора може бити постављена у центру (централно), између
центра и пола (субтерминално) и на крају (терминално).
У спорогеном облику бактерија се не размножава, аметаболички процеси су
сведени на минимум.
Обрнути процес од спорулације је клијање споре – када се бактерија нађе у
повољним условима из спорогеног облика прелази у вегетативни облик.
Бактерија која има спору има мање воде у свом саставу, а више калцијума.
Садржи дипиколинску киселину коју нема у вегетативном облику, а то је чини
отпорном у спољашњој средини.
Узрочник болести која се зове антракс ствара споре које могу опстати у
земљисшту и до 30 година. Bacillus antracis
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ФЛАГЕЛЕ БАКТЕРИЈА

Флагеле (бичеви) су кончасти локомоторни органи који служе за кретање,
изграђенеи су од протеина.
Нежне су структуре, танке и веома дугачке, лако се разлагају при бојању,
мућкању.

Према броју флагела разликујемо следеће врсте бактерија:
1. АТРИХА – немају флагеле
2. МОНОТРИХА – имају једну флагелу на једном од полова
3. АМФИТРИХА – имају по једну или више флагела на оба пола
4. ЛОФОТРИХА – ако имају сноп флагела на једном полу (чуперак)
5. ПЕРИТРИХА – имају флагеле распоређене по целом телу

Према распореду флагеле могу бити:
1. ПОЛАРНЕ – на једном крају
2. БИПОЛАРНЕ – на оба краја
3. ПЕРИТРИХИЈАЛНЕ – по целој површини
Флагеле су заступљене код штапићастих бактерија.
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МОРФОЛОГИЈА И ГРАЂА КВАСАЦА

Квасци су једноћелијски организми еукаритске грађе, могу се посматрати
под микроскопом, најчешће су овалног и цилиндричног облика.
Разликују се од бактерија по величини и морфологији.
Расту на храњивим подлогама. На чврстим храњивим подлогама су окруклог
облика, а на течним храњивим подлогма цилиндричног облика.
Колоније које израсту на чврстим храњивим подлогама видљиве су голим оком,
и имају изглед скраме бледо-жуте боје.
Величина: ширина око 5 микрона
Дужина 10 до 30 микрона
Квасци живе на лишћу и плодовима биљака, на земљишту, на кожи људи и
животиња, у преджелудцима преживара.
Позитиван значај: користе се у фармацеутској индустрији, индустрији за
производњу витамина (Б), исхрани домаћих животиња, пекарској, млекарској и
алкохолној индустрији.
Негативан значај: изазивају кварење животних намирница, изазивају неке
болести код људи и животиња.
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Грађа:
Капсула је изграђена од полисахарида ( квасчева целулоза ) и има заштитну
улогу.
Ћелијски зид је код млађих ћелија танак, а код старијих чврст.
Цитоплазматична мембрана има улогу у исхрани.
Цитоплазма је бистра вискозна течност у којој се налазе грануле, митохондрије,
центрозом.
Једро је еукариотско (има једарну опну), у једру се налазе једарце и хромозоми.
Центрозом належе на једарну опну и има улогу при деоби квасца.
Центрохроматин је везан за једро и центрозом, за време деобе је у виду дугог
ланца.
Митохондрије се налезе на једарној опни или центрозому. Имају улогу у
респирацији и представљају складиште есенцијалних материја.
Вакуоле су испуњене ћелијским соком.
Грануле могу бити пореклом од гликогена, масти, метахроматина. Служе као
храњиве материје за време размножавања.

Квасци се размножавају пупљењем.

Квасци се разликују од бактерија по томе што имају
1.
2.
3.
4.
5.

еукариотско једро и у њему једарце и хромозом
центрозом
центрохроматин
митохондрије
квасчеву целулозу
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МОРФОЛОГИЈА И ГРАЂА ПЛЕСНИ

Плесни су микроорганизми који су изграђени од већег броја ћелија у
облику нити које се називају хифе.
Сплет хифа чини мицелијум – колонију.
Мицелијум може бити:
1. Базални-нутритивни-супстратни – служи за исхрану
2. Ваздушни-репродуктивни – служи за размножавање
Хифе могу бити једноћелијске ( несептиране ) и вишећелијске ( септиране).
Хифе расту врхом, расту на храњивим подлогама и развијају се у присуству
кисеоника.
Позитиван значај:
Плесни се користе за производњу органских киселина у фармацеутској
индустрији, користе се за производњу антибиотика, фермената ...
Негативан значај:
Плесни изазивају кварење намирница.
Мицелијум се може видети голим оком и величина му износи до 10 цм, може
бити зеленкасто сиве, црне, жуте и црвенкасте боје.
Цртеж:
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МОРФОЛОГИЈА И ГРАЂА ВИРУСА
Вируси су инфективне честице које се налазе у живој ћелији, живе на њен
рачун, па можемо да их сматрамо и паразитима.
Изван ћелије домаћина они не показују особине живих бића, чак могу и да
кристализују. Кристализовани вируси задржавају способност инфекције ћелије.
Величина вируса се изражава у нанометрима, 1нм = хиљадити део микрона
Према величини постоје могу се поделити на мале ( 1-50нм), средње (50-150нм),
велике ( 150-300нм).
Величина вируса може се одредити: ултрафилтрирањем, електронским
микроскопом, електрофорезом, x-зрацима.
Најмања честица вируса се назива ВИРИОН који је грађен из срдњег дела који се
назива НУКЛЕОТИД и омотача који се назива КАПСИД.
Нуклеотод је грађен само од ДНК или само од РНК, па према томе разликујемо
вирусе који припадају ДНК или РНК групи.
Капсид је грађен од капсомера, рећ капсид значи кутија.
Неки вируси могу имати још један омотач који се назива ПЕПЛОС који је грађен
од пепломера.
Цртеж

Вирус има најпростију грађу, али је хемијски састав сложен.
Према ћелији у којој се налази вирусе делимо на:
1. БАКТЕРИОФАГЕ – налазе се у бактеријској ћелији
2. ФИТОФАГЕ – налазе се у биљној ћелији
3. АНИМАЛНЕ – налазе се у животињској ћелији
Облик вируса може бити различит: штапић, сперматозоид, пушчани метак,
овалан, кончаст.
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ПРИОНИ

Приони су посебни протеини који изазивају неке болести код људи и
животиња. Настају мутацијом гена који кодира норамлан прион протеин.
Приони немају нуклеинску киселину. Уколико нормалан прион протеин дође у
контакт са патолошким прионом долази до промене његове конфигурације и он
постаје патолошки.
Патолошки прион је први пут откривен код болесних оваца, а болест је названа
скрепи. Код крава изазива болест лудих крава.
Приони су смештени унутар нерве ћелије мозга гед доводи до дегенерације и
некрозе-смрти нервне ћелије, па мозак изгледа избушен као сунђер.

ЗНАЧАЈ МИКРООРГАНИЗАМА

ПОЗИТИВАН:
 Учествују у кружењу азота у природи
 Користе се у фармацеутској индустрији
 Користе се у прехрамбеној индустрији

НЕГАТИВАН:
 Кваре животне намирнице
 Разарају органске материје
 Изазивају болести људи, животиња и биљака
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ХЕМИЈСКИ САСТАВ МИКРООРГАНИЗАМА
Хемијски састав ћелије микроорганизама прилично је сличан саставу других
живих ћелија. Хемијски састав је специфичан за сваку врсту микроорганизама,
на шта утиче исхрана и старост ћелије.

У хемијски састав убрајамо органске и неорганске материје. У органске
материје убрајамо протеине, маст и угљене хидрате, а у неорганске
материје убрајамо воду и минералне материје

Неогранске материје
Неорганске материје и вода заступљени су у ћелији до 85% и у њој су
растворене органске и минералне материје, без ње се не би могле одвијати
хемијске реакције, метаболизам, раст и развиће микроорганизма.
Вода – у ћелији може бити у везеаном и слободном стању. Вода везана за
органске материје теже испарава и теже мрзне, што је од великог значаја за
живот микроорганизама на вишим и нижим температурама.
Минералне материје – садржај варира код различитих микроорганизама и зноси
од 1 до 14% суве материје. Имају улогу активирању реакције фермената у
ћелији, регулишу осмотски притисак, регулишу киселост.
Минералне материје делимо на макро и микроелементе. У микроелементе
убрајамо манган, кобалт, цинк, бакар, а у макроелементе убрајамо угљеник, азот,
сумпор, калијум, натријум, калцијум, фосфор, магнезијум, гвожђе. Сви они улазе
у састав хемијских једињења ћелије или имају неку другу функцију.
Посебан значај има фосфор који улази у састав нуклеинских киселина,
фосфолипида и читавог низа фермената.

Огранске материје
Беланчевине (протеини) – заступљени су са око 60% суве материје. Улазе у
састав фермената, ћелијске мембране, ћелијског зида, капсуле и флагела.
Беланчевине могу бити везана за угљене хидрате или маст и образују једињења
протеиде као што су нулеопротеиди, липопротеиди ...
Микроорганизми су у стању да за своје потребе сами синтетишу аминокиселине
или их узимају из околине.
Угљени хидрати – улазе у састав ћелије, присутни су као моно, ди,
полисахариди. Служе као резерва храњивих материја и учествују у изградњи
ћелијско зида и капсуле, има их око 3%.
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Липиди (масти) – неутралне масти, више масне киселине, фосфолипиди.
Могу бити у везаном и слободном стању, најчешће се везују за беланчевине.
Улога: улазе у састав ћелијског зида и служе као резерва храњивих материја које
се налазе у цитолазми у виду масних капљица. У ћелији су присутни са око 15%.

ИСХРАНА МИКРООРГАНИЗАМА
У односу на начин коришћења храњивих материје бактерије можемо поделити у
три групе:
1. АУТОТРОФНЕ – користе азот и угљеник из неоранских једињења. Оне
спадају у групу сапрофитских бактерија и учествују у кружењу азота у
природи.
2. ХЕТЕРОТРОФНЕ – користе азот и угњеник из органских једињења. То су
патогене бактерије које изазивају болести код људи и животиња.
3. МИКСОТРОФНЕ – по правилу су аутотрофне, али могу да буду и
хетеротрофне што значи да се налазе између ове две групе бактерија.
Главну улогу у исхрани има цитоплазматична мембрана, која је полупропусна,
селективна и ради на принципу осмозе.
Транспорт храњивих материја у ћелији може бити пасиван и активан.
Пасиван транспорт – ту се изједначава концентрација јона између бактерије и
њене спољашње средине.
Активан транспорт – се врши путем енергије и фермената, где спољашњи
ферменти разлажу велике молекуле у мање молекуле, како би могли ући у
ћелију. Унутар ћелије такође постоје ензими који разлажу придошле молекуле
или их уграђују у своја органска једињења која користе за раст и разможавање.
Сам транспорт захтева потрошњу енергије.
Храњиве материје које бактерије користе за исхрану могу се поделити у две
основне групе:
1. материје које служе као извор енергије
2. материје које се користе као градивни материјал у репродукцији
У исхрани бактерија потребна су и таква једињења која директно не учествију у
стварању енергије, нити служе као материјал за репродукцију, али без њих
бактерије не би могле да опстану. Те материје се називају фактори раста у њих
убрајамо витамине из групе Б и материје које се означавају као Х и В фактори.
Фототрофне бактерије су оне које користе сунчеву енергију.
Хемотрофне бактерије су оне које енергију добијају оксидацијом огранских и
неорганских материја.
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Разможавање бактерија
Размножавање подразумева процесе делења (деоба) ћелије на двоје и процесе
пупљења.
За раст и размножавање потребне су храњиве материје, извор енергије и други
фактори који посредно или непосредно делују на процес размножавања.
Бактерије се размножавају бесполним и поним путем.
Код бесполног размножавања запажа се повећана активност ћелије, долази до
увлачења цитоплазматичне мембране која подели у једном моменту мајку ћелију
на две нове ћелије ћерке које имају исте особине као мајка. Генерацијско време
или време размножавања је период од настанка нове ћелије до њенњ поновне
деобе. Може да траје од 15 до 1000 минута и зависи од храњивих материја,
физичких фактора и средине у којој се налазе.Број бактерија се прогресивно
повећава, од 2 настају 4, од 4 настаје 8....
Фазе размножавања бактерија:
- ф. Прилагођавања
- ф. Убрзаног размножавања
- ф. Убрзаног раста и размножавања
- ф. Мировања – максималан број бактерија
- ф. Изумирања-најдужа фаза
Полно размножавање бактерија – сексуално – приближе се две ћелије, где из
једне ћелије сав генетски материјал пређе у другу ћелију путем коњугационог
канала и настаје нова ћелија са новом особинама.

Размножавање квасаца
Квасци се размножавају полно и бесполно.
Бесполно размножавање одвија се се деобом и пупљењем. Пупљење је најчешћи
начин, долази до повећане активности ћелије, центрозом се повећава, ствара
једну кончасту израслину која потискује цитоплазму при чему се образује
пупољак на ћелијској опни. Преко издуженог центрозома у пупољак прелази и
део једра, долази до деобе једра и настаје нова ћерка ћелија која има исте
особине као мајка ћелија.
Полно размножавање квасаца може бити:
1. Изогенетско – спајају се две сличне најближе ћелије помоћу копулационог
канала и стварају зигоспору. Долази до спајања једарне масе и
цитоплазме, па се затим једра одвајау и заокружују, зигоспора постаје
аскус, а споре аскоспоре.
2. Хетерогаметско – спајају се две различите ћелије, већа је женска ћелија
(мајка), а мања мушка. Садржај из мушке ћелиије прелази у женску
ћелију, настаје аскус и аскоспоре.
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3. Прелазни облик – спајају се две ћелије које неможемо разликовати, при
чему садржај једне прелази у другу ћелију у којо се развија аскус са
аскоспорама.

Размножавање плесни
Плесни се могу разможавати полно и бесполно.
Бесполно се плесни размножавају фрагментацијом – кидањем хифа.
Полно размножавање плесни може се вршити помоћу различитих спора и то:
1. Стварањем зигоспора – споје се врхови две несептиране хифе и настаје
задебљање зигоспора
2. Стварањем аскоспора – споје се две ћелије и настаје аскус у коме се налазе
два једра, затим долази до трипле деобе једра и настајања аскоспора.
3. Стварањем базидиоспора – на хифи се ствара једно проширење које се
назива базидиум на коме израстају стеригме короз које пролази једро и
стварају се базидиоспоре које се одвајау након сазревања.

Кружење азота у природи
У природи се азот налази слободан, као амонијак, у облику нирата, нитрита или
везан за бројна органска једињења.
Органске материје биљог и животињског порекла разграђује се деловањем
микроорганизама и њеихових фермената, при чему се образује материја која се
назива хумус и тај процес се назива хумификација.
Хумус садржи проста органска једињења као што су аминокиселине,амиди и
амини која под дејством бактријских фермената прелазе у амонијак и тај процес
се назива аминификација.
Из амонијака процесом оксидације настају нитрити који прелазе у нитрате, тај
процес се назива нитрификација.
Биљке користе азот у олику нитрата којег узимају из земље. Зеленим биљкама се
хране животиње тако да азот из биљака доспева у животиње. У животињама се
један део азота излучује путем мокраће и фецеса у спољашњу средину, а други
део азота се уграђује у органске материје.
Када животиња угине поново долази до процеса хумификације, аминификације и
нитрификације, те на тај начин уз помоћ бактерија азот кружи у природи.
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Фермети – ензими
Ферменти су материје које учествују у хемијским реакцијама, али се при томе не
мењају. Састоје се из апофермената и кофермената.
Разлагање материје се врши тако што се прво за супстрат веже апофермент и
олабаве везе, а затим на те везе делује кофермент.
Бактерије имају две врсте фермента:
1. Ендоферменти – налазе се унутар бактерије
2. Егзоферменти – налазе се изван бактеријске ћелије
Материје које спречавају деловање фермената називају се инхибиторне матрије
(антибиотици, сулфонамиди, дезинфекциона средства)

Дисање бактерија
Под дисањем микроорганизама подразумевају се процеси у ћелијама при којим
долази до ослобађања енергије за животне потребе.
Према дисању бактерије можемо поделити на:
1. Аеробне – дисање се одвија у присуству кисеоника
2. Анаеробне – дисање се одвија без присиства кисеоника
3. Факултативно аеробне – анаеробне бактерије које се у одр.условима
понашају као аеробне.
4. Факултативно анаеробне - аеробне бактерије које се у одр.условима
понашају као анаеробне.
5. Микроаерофилне – захтевају малу количину кисеоника
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ЕКОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА
Екологија је наука која проучава међусобне односе између организама и
њихове животне средине.
Екологија микроорганизама проучава и анализира однос између
микроорганизама и абиотичких и биотичких фактора средине, који могу
деловати повољно и неповољно.

АБИОТИЧКИ ФАКТОРИ
Абиотички фактори су пореклом из неживе природе, делимо их на физичке
и хемијске факторе.
ФИЗИЧКИ ФАКТОРИ
У физичке факторе спадају: топлота, светлост, електрична струја, ултразвук,
јонизујуће зрачење, осмотски притисак, хидростатски притисак.

ТОПЛОТА
Минимална температура је она на којој микроорганизми још увек могу да расту
и размножавају се. Испод те температуре престаје раст и размножавање
микроорганизама.
Максимална температура је она на којој микроорганизми још увек могу да расту
и размножавају се. Изнад те температуре престаје раст и размножавање
микроорганизама.
Оптимална температура је она која је најбоља за раст и размножавање
микроорганизама.
Према температури постоје три групе микроорганизама:
1. ПСИХРОФИЛНИ – размножавају се на температурама од 0 до 30 C. У ову
групу спадају микроорганизми становници земљишта и воде, као и
микроорганизми који се налазе на површини животних намирница кје се
чувају у хладњачама.
2. МЕЗОФИЛНИ – размножавају се на температури од 30 до 55 C. У ову
групу спадају сапрофитни и патогени микроорганизми који могу да се
нађу у измету, мокраћи, крви.
3. ТЕРМОФИЛНИ – размножавају се на повишеним вишим температурама.
У ову групу спадају микроорганизми који жие у органским материјама
које се распадају.
Методе уништавања микрорганизама помоћу топлоте:
Стерилизација је процес у коме се уништавају сви вегетативни и спорогени
облици микрорганизама.
Стерилизација топлотом је једна од метода стерилизације и најчешће се користи
у микробиологији. Постији сува и влажна стерилизација топлотом.

17

У суву стерилизацију убрајамо:
1. Примена топлог ваздуха – помоћу сувог стерилизатора ( пећница).
2. Опаљивање – помоћу пламена шпиритусне лампе ( епрувете)
3. Жарење – инструменти се доводе до температуре од 400 C (усијање).
Суви стерилизатор – користи се температура од 160 C 120 минута или 170 C 60
минута или 180 30 минута. На овај начин стерилишу се инструменти од стакла,
метала, керамике, специјалне пластике (плексиглас). Претходно се оперу, осуше,
увију у белу хартију или ставе у металну кутију. Време се мери од момента
посигнуте температуре. Предности ове методе: сигурна, лака за руковање, мање
оштећење инструмената, могућност чувања инструмената до употребе.
Негативне стране ове методе: процес дуго траје, немогућност стерилизације
пластичних и гумених инструмената.
У влажну стерилизацију убрајамо:
1. Тиндализација или фракциона стрилизација. На овај се стерилишу
предмети који подносе температуру до 55 C (термолабилни), три дана
узаступно по 20 мин. 30 до 45 минута на 55 C.
2. Пастеризација : брза-15 мин на температури од 71C
спора- 30 мин на температури од 60 C
3. Кување – 15-30 минута на температури од 100 C
4. Кохов лонац – струјећа водена пара на темпер. од 90-100 C
5. Аутоклав – темпер. Од 120 C при притиску од 1,5-2,5атмосфере

СВЕТЛОСТ
Према начину на који светлост делује на МО они се могу поделити на:
1. Фотофобне – они на које светлост делује штетно
2. Фотофилне – они којима је светлост неопходна за раст и размножавање.
3. Фото индиферентне – они за које светлост није неопходна, али није ни
штетна.

ОСМОТСКИ ПРИТИСАК
Промене које настају у вези осмотског притиска могу се јавити у облику
плазмолизе и плазмоптозе.
Плазмолиза настаје када се ћелија на у хипертоничном раствору где вода из
ћелије прелази у околину. Цитоплазма се згрушава и успоравају се све ензимске
активности ћелије.
Плазмоптоза настаје када се ћелија нађе у хипотоничном раствору где вода из
околине прелази у цитоплазму и долази до прскања ћелијског омотача.
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ХЕМИЈСКИ ФАКТОРИ
Могу да делују корисно и штетно на микроорганизме.
Хемијске материје кој уништавају МО називају се микробициди. Уколико делују
само на бактерије називају се бактерициди, на вирусе вируциди, на гљивисе
фунгициди.
Хемијске материје које спречавају развој и размножавање бактерија називају се
бактериостатици, вируса виростатици, а гљивица фунгистатици.
Хемијске материје које служе за уништавање МО у организму људи и животиња
називају се хемотерапеутска средства. У њих убрајамо хемотерапеутике и
антибиотике.
Хемотерапеутици се добијају синтетским путем, служе за лечење болести. Ту
спадају сулфонамиди (сулфамидин, хемосул, боргал)
Антибиотици представљају производе метаболизма неких гљивица, користе за
лечење бактеријских болести.
Хемијске материје које уништавају МО на неким површинама називају се
дезинфицијенси, а поступак уништавања МО дезинфекција.
Особине дезинфекционог средства
 да делује у ниским концентрацијама
 да је растворљиво у води
 да није корозивно
 да није токсично за организам
 да је хемијски постојано
 да за кратко време убија МО
 да је без боје и мириса
 да је јефтино
У дезинфекциона средства убрајамо:
 киселине
 базе
 Алкохоле
 Детерџенте
 оксидоредуктивна средства,
 халогене елементе
 анилинске боје
 соли тешких метала.
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БИОТИЧКИ ФАКТОРИ

То су фактори који су органског порекла, стварају их макро или
микроорганизми који настају из њиховог узајамног односа.
У биотичке факторе убрајамо:
1. Симбиоза – заједница у којој сваки од удружених МО има корист
2. Синергизам – заједница између две врсте МО који се својим активностима
међусобно допуњују
3. Коменсализам - заједница између две врсте МО у којој само једна врста
има корист, а друга ни користи ни штете.
4. Антибиоза – заједница између две врсте МО где једна врста делује штетно
на другу до момента уништења.

АНТИБИОГРАМ

Представља методу за испитивање осетљивости микроорганизама према
антибиотицима и хемотерапеутицима.
Постије две методе извођења антибиограма: метода диска и дилуциона метода
Метода диска ради се тако што се на храњиву подлогу у петријевој шољи нанесе
чиста култура бактерија која је претходно растворена. Потом се нанесу дискови
који су натопљени различитим антибиотицима. Петријева шоља се стави у
термостат на температуру 37C 24 сата и гледа се зона без раста бактерија која се
ствара око диска. Најбољи је онај антибиотик који има пречник 28мм, а најгори
има пречник испод 10мм.
Дилуциона метода се изводи у епрувети.
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МЕХАНИЗАМ ОДБРАНЕ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЈА- ИМУНИТЕТ
Отпорност или резинтенција организма према патогеном деловању узрочника
представља збир различитих механизама којима се организам брани од
продирања, размножавања, ширења и штетног деловања патогених МО.
Отпорност организма дели се на неспецифичну и специфичну отпорност.

НЕСПЕЦИФИЧНА ОТПОРНОСТ ОРГАНИЗМА
Позната је и као урођени имунитет. Она је општа и није усмерена само према
једној врсти МО.
Неспецифичну отпорност чине:
1. Спољашњи фактори
2. Унутрашњи фактори
3. Хуморални фактори

Спољашњи неспњцифични фактори – њих представњају кожа и слузокожа
респираторног, урогениталног и дигестивног тракта.
Кожа представља заштитни омотач који спречава пролаз МО. У кожу МО могу
продрети кроз ране на кожи. Кожа сем што механички штити организам она
продукује одређене материје које негативно делују на МО. Те материју су
засићене масне киселине у лоју, млечна киселина у зноју, такође кожа производи
лизозим.
Коњуктиве штите организам тако што један део МО уклања из ока путем суза, а
други део путем лизозима.
Слузокожа УГТ – ствара се кисела средина, која је нповољна за МО.
Слузокожа РТ штити на следећи начин: длачице у носу на самом почетку
задржавају МО, затим путем секрета, кашљањем и кијањем избацују се МО у
спољашњу средину. Они МО који доспеју у плућа бивају фагоцитовани.
Слузокожа ДТ има сопствен механизам одбране и то пљувачком се избацују МО
спољну средину, они МО који доспеју у желудац униште се дејством киселине, у
дебелим цревима постоји велики број корисних МО који негативно делују на
патогене МО и на крају одређени број МО се избацује путем фецеса у спољашњу
средину.

Унутрашњи неспецифични фактори - чине их физички и хемијски фактори.
Температура тела – има важну улогу у одбрани организма и представља реакцију
организма на присуство МО.
Производи ткива – нормално се стварају у процесу метаболизма и негативно
делују на МО (кисеоник – анаеробне бактерије).
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Хуморални неспецифични фактори – многе супстанце које се налазе у ткивној
течности могу да делују инхибиторно на МО и да спрече њихово даље
продирање нпр. Лизозим који разграђује полисахариде грам+ и грам- бактерија и
налази се у гранулоцитима из којих се ослобађа.
Пропредин је компонента глобулино крвног серума, то је протеин велике
молекулске тежине и у присуству комплемента делује бактерицидно.
Комплемент је протеинска супстанца која се налази у крвном серуму и посредује
у везивању антигена и антитела.
Ћелије ретикуло ендотелног система: макрофаги и микрофаги. Фагоцитоза је
прождирање МО, у процесу фагоцитозе учествују макро и микрофаги.
Хистамин – продукт ткива који настаје при запаљенском процесу, има улогу да
шири крвне судове.

СТЕЧЕНА ОТПОРНОСТ ОРГАНИЗМА – ИМУНИТЕТ
Под имунитетом подразумевамо способност огранизма
1. да се брани од штетног дејства микроорганизама и њихових токсина
2. да уклања оштећене ћелије из организма
3. да спречи појаву ненормалних ћелија које настају спонтаним
мутацијама (туморске ћелије).
Ове улоге организам може да оствари само ако у организму постоји нормалн
имунолошки систем, који је способна да разликује стране од сопствених
антигена.
Имунолошки систем чини лимфоретикуларно ткиво чије ћелије се налазе у
следећим органима: тимус, коштана срж, слезина, лимфни чворови, тонзиле,
пајерове плоче и бурза фабрици код птица.
Присуство антигена у организму изазива двоструку реакцију организма:
1. синтезу антитела која представлја хуморални одговор
2. синтезу сензибилисаних лимфоцита који доводе до целуларне реакције.
Антитела и сензибилисани лимфоцити имају особину да се специфично везују за
антигене који изазивају њихову појаву у организму. Она слободно круже у
крвотоку и лимфним судовима, где при сусрету са антигеном изазивају реакцију
у којој антиген пропада.
Антитела то постижу захваљујући својој структури, а сензибилисани лимфоцити
уз помоћ лимфокина.
Лимфокини представњају протеине мале молекулске тежине, има их неколико
врста и свака врста има одређену функцију у имунолошкој реакцији
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АНТИГЕНИ
Антигени су супстанце које изазивају реакцију имунолошког система,
хуморалну, целуларну или обе заједно.
Антигени реагују са специфичним антителима и сензибилисаним лимфоцитима.
Способност антигена да изазову имунолошку реакцију назива се имуногеност.
Способност антигена да реагују са антителима и сензибилисаним лимфоцитима
назива се антигеност.
Антигени који поседују обе ове особине називају се прави или комплетни
антигени, док се насупрот њих налезе хаптени или полуантигени који имају само
особину антигености.
Антигени су строго специфичне материје, што значи да сваки антиген унет у
организам представља подражај за организам да производи искључиво оне врсте
антитела са којима само он реагује.
Специфичност антигена одређена је једним делом антигена и који се назива
антигенска детерминантна група.
Сви антигени се деле на:
1. Хетерогене антигене – који су у правом смислу страни организму, ту
убрајамо бактеријске антигене.
2. Изофилне антигене – карактеришу се сродним детеминантским групама и
могу да буду антигени за више различитих индивидуа едне врсте, ту
убрајамо антигене крвних група.
3. Изоантигене – супстанце пореклом из неког организма, али су у исто
време њему стране и понашају се као антигени, аутоимуна обољења
(Мултипла склероза, Реуматодни артритис).
Антигеност слабих антигена може да се појача употербом одређених супстанци
које се називају ађуванси, они успоравају разградњу антигена. Те супстанце су:
каолин, парафинско улје, животињски угаљ, ланолин и др.
АНТИГЕНИ БАКТЕРИЈА
Могу да буду саставни делови бактеријски ћелија или њихови продукти.
У телу бактерија се налазе соматски или О-антигени
Антигени флагела се називају Х(H)-антигени.
У омотачу се налазе К-антигени.
Ендотоксини грам негативних бактерија си у исто време и њихови соматски
антигени. Такође и егзотоксини грам позитивних бактерија су исто време
антигени, али су јачи и користе се у нетоксичном облику као анатоксини за
призводњу вакцина против клостридијалних болсети (Шуштавац, парашутавац,
ентеротоксемија оваца)
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АНТИТЕЛА
Антитела имају основну улогу и имунолошкој реакцији. То су специфични
имуноглобулини.
Имуноглобулини (Иг) су специфичне врсте беланчевина које се налазе у
телесним течностима кичмењака.
Имуноглобулини се састоје од четири пептидна ланца, од којих су два лака, а два
тешка. Лаки ланци се називају Л, а тешки Х(H) ланци. Између тешких ланаца
налази се сулфидна веза.
Распоред ланаца имуноглобулина има изгед слова Т, а када се веже за антиген
ланац добија изглед слова Y.
На основу карактеристика тешких ланаца извршена је класификација
имуноглубулина на пет класа: Иг М, Иг Г, Иг А, Иг Е, Иг Д.
Иг М (IgM) – синтетишу се у почетку инфекције, присутни су у организму око
20 дана.
Иг Г (IgG) – синтетишу се између 7 и 10 дана инфекције, а задржавају се у
организму неколико месеци.
Иг А (IgA) – налазе се у крвном серуму, секрету, пљувачкој, колоструму,
слузокожи органа за варење и дисање. Називају се још секреторни
имуноглобулини. Синтетишу се у плазма ћелијама, један део одлази у
циркулацију, а други део пролази кроз ћелије епитела и остаје у секрету
слузокоже. Имају важну улогу у локалном имунитету.
Иг Д (IgD) – слабо су проучени.
Иг Е (IgE) – представљају реагине у алергијским реакцијама
Антитела у организму могу да буду веома реазличита и зависе од врсте
антигена.
Ако се у организму налази токсин образоваће се антитела коа су њему хомолога
и називају се антитоксини.
Антитела која су пореклом од ћелија и доводе до слепљивања ћелија називају се
аглутинини.
Антитела која у присуству комплемента доводе до лизирања, распадања ћелије
називају се лизини.
Нека антителаделују на рстворене антигене тако да их обарају (преципитуу), па
се називају преципитини.
Антитела која се налазе у алергијским реакцијама називају се реагини.
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ОБЛИЦИ СТЕЧЕНЕ ОТПОРНОСТИ

Стечена отпорност организма или имунитет може да настане активним или
пасивним путем. Активни и пасивни имунитет може бити природни и
вештачки.
Активни природни имунитет – онај који настаје када животиња под
природним околностима оболи од неке заразне болести, а после пребољења
постаје имуна (отпорна) према тој болести. Овај имунитет траје дуго месецима, а
у неким случајевима и више година. Прм. Заушци, Богиње.

Активни вештачки имунитет – стиче се вакцинацијом животиња. У организам
животиња се уносе живи, ослабљени или убијени микроорганизми. Животиња
активно учествује у изградњи имунитета. Трајање овог имунитета је различито и
зависи од више фактора, као што су квалитет и врста антигена, старост
животиња, кондиција. Углавном може траје од неколико месеци до годину дана.

Пасивни природни имунитет – настаје уношењем готових анитела путем
феталног крвотока или колострума. Од великог значаја је да младунче посиса
колострум у првих 36 до 48 сати, јер после тог времена престаје способност
ресорбовања антитела.

Пасивни вештачки имунитет – постиже се тако што се у животињски
организам уноси имуни серум који сдржи готова антитела против одређеног
узрочника. Имунитет настаје веома брзо, већ после неколико часова по уношењу
серума и теаје 3 до 4 недеље, док се анитела не излуче из организма.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ИМУНОЛОШКОГ СИСТЕМА
Имунолошки систем организма чини лимфоретикуларно ткиво. Ћелије овога
ткива налазе се у органима: тимусу, бурзи фабрицији код птица, коштаној сржи,
слезини, лимфним чворовима, тонзилама и Пајеровим плочама, које се налазе
дуж органа за варење.
На унети антиген организам реагује стварањем хуморалног и целуларног
имунитета.
Целуларни имунитет се заснива на ћелијама типа лимфоцита који су
информисани да реагују на специфичан начин. Разликујемо Т и Б лимфоците.
Лимфоцити који настају у тимусу називају се Т лимфоцити. Лимфоцити који
настају у бурзи фабрицији називају се Б лимфоцити.
Код сисара се Б лимфоцити формирају у јетри, слезини и лимфним чворовима.
Т лимфоцити пошто успоставе контакт са антигеном трансформишу се у
сензибилисане Т лимфоците. Они су одговорни за целуларни имунитет.
Б –лимфоцити се после успостављања контакта са антигеном трансформишу у
плазмоците, који синтетишу специфична антитела. Они су одговорни за
хуморални имунитет.
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РЕАКЦИЈА АНТИГЕН – АНТИТЕЛО
Реакција која настаје између антигена (имуногена) и антитела назива се антиген
– антитело реакција и представља вид имунолошке реакције.
Суштина ове реакције је у подударности детерминантних група антигена и
реактивних група антитела.
Реакција се одвија у две фазе.
У првој фази антиген и антитело се приближавају и овај део реакције је
невидљив.
У другој фази реакције могу се уочити видљиви агрегати , крупније честице које
образују талог на дну епрувете. Зависно од врсте антигена и антитела ове
реакције се називају преципитација, аглутинација и лиза.
Преципитација је реакција између антитела и антигена. Антигени се називају
преципитогени, налазимо их растворене у колоидном стању. Када се течност у
којој се налазе антигени (преципитогени) измеша са серумом у коме се налазе
невидљива антитела (преципитини), на додирном слоју настале реакције
образоваће се талог који се назива преципитат. Преципитат има облик мрежице.
Реакција се одвија само у присусутву електолита.
Аглутинација је реакција између антигена који се налазе везани за бактеријску
ћелију или друге ћелије и њима хомологних антитела. Антигени који доводе до
аглутинације називају се аглутиногени, а антитела су аглутинини. Реакција која
настаје манифестује се појавом талога који се назива аглутинат. Аглутинација
настаје као резултат слепљивања ћелија са антителима
Реакција аглутинације може бити брза реакција аглутинације (на предметном
стаклу) и спора реакција аглутинације (у епрувети).
Бактериолиза и хемилиза су реакције које настају услед деловања специфичних
антитела која доводе до лизирања ћелија. Антитела која доводе до лизирања
позната су као цитолизини, бактериолизини и хемолизини.
Појава лизе настаје ако поред антигена и њему одговарајућих антитела постоји и
комплемент.
Коплемент представља ензимски систем серумских протеина који се налази у
свежем крвном серуму, а активира га реакција антиген – антитело.
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ИНФЕКЦИЈА
Под појмом инфекције подразумевамо веома сложен процес који настаје у
живом пријемљивом организму када у њега продру патогени, вирулентни
микроорганизми.
Да би неки микроорганизам могао да продре у пријемљив организам мора да
буде у таквом броју који ће савладати одбрамбени механизам, да буде патоген,
вирулентан, инфекциозан, да ствара токсине и да испољава инвазивност и
агресивност.
САПРОФИТНИ И ПАТОГЕНИ МИКРОРГАНИЗМИ
Налазе се свуда око нас, њихова улога је веома значајна. Својим ензимским
активностима омогућавају кружење материја у природи. Бројни микроорганизми
налазе се као саставни део сталне бактеријске флоре у организму људи и
животиња. Такође велику улогу имају у прехрамбеној индустрији.
Бројни микроорганизми који се налазе у природи, а хране се мртвом органском
материјом називају се сапрофитни микроорганизми. Изузетно, неки сапрофитни
микроорганизми могу штетно да делују на организам под одређеним условима,
па се називају условно патогени микроорганизми.
Патогени микроорганизми изазивају болести код људи и животиња. Живе на
рачун домаћина.
ПАТОГЕНОСТ И ВИРУЛЕЦИЈА МИКРООРГАНИЗАМА
Патогенсот је генетска карактеристика неким микроорганизама и условљена је
способношћу да на неки начин изазову поремећај у организму људи и животиња.
Микроорганизми на разне начине доводе до поремећаја. Неки производе отровне
материје, токсине, или својим присуством механички оштећују ткива, врше
поремећај у процесима метаболизма итд.
Степен патогености микроорганизма назива се вируленција. Један патогени
микроорганизам може да буде вирулентан, средње вирулентан и авирулентан.
Појам вируленција потиче од латинске речи virulentia, што значи отровност.
Патогеност је стална особина, док вируленција може да се мења. Патогеност и
вируленција испољавају се само на живом организму, а зависе од његове
отпорности и осетљивости.
Они микроорганизми који су у потпуности изгубили вирулрнцију називају се
атенуисани микроорганизми. Вируленција може да ослаби или потпуно исчезне
ако се патогени микрорганизам преноси са једне отпорне животиње на другу
животињу исте врсте тј. пасира се (пасирање-пасажа). Ослабљена вируленција се
може повећати пасирањем микрорганизма кроз организам слабо отпорних
животиња исте врсте.
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На вируленцију може да утиче и број микроорганизама који се уносе у
организам. Количина (број) микроорганизама који се уносе у организам назива
се инокулум или инфективна доза.
Вируленција може да се мери одређивањем леталне (смртне) дозе – ДЛМ
ДЛМ означава најмањи број микроорганизама који је у стању да усмрти
животињу одређене врсте, старости и тежине, за одређено време.
ФАКТОРИ ПАТОГЕНЕ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗАМА
Патогеност неког микрорганизма омогућена је његовом способношћу да продре
у ткива организма и да се у њима одржава, размножава и даље шири по
организму, да производи токсине и друге материје које доводе до оштећења
ћелије и њене функције. Та способност микрорганизма да продре у ткиво
организма и да се у њему размножава назива се инвазивност.
Способност лучења токсина и других отровних супстанци назива се токсичност.
Микрорганизми луче низ производа којима се супростављају одбрамбеном
механизму људи и животиња. Ти производи су: капсула, коагулаза, леукоцидин,
киназа, хијалуронидаза, колагеназа, ендо и егзо токсини.
Ендотоксини остају у бактеријској ћелији, бактерије их не излучују, слабије су
токсичности од егзотоксина. Делују локално, изазивајући опште симптоме као
што су: повишена температура, повраћанје, пролив. Отпорни су према дејству
виших температура. Лошији су антигени од егзотоксина.
Егзотоксини се налазе изван бактеријске ћелиј. Делују на нервно, мишићно и
бубрежно ткиво. Јаки су токсини, нпр. 250гр пречишћеног егзотоксина
Clostridium botulinum може да уништи целокупно човечанство. Ако се на
егзотоксине делује формалином они губе своје отровно својство и прелазе у
неактивни облик токсоид или антитоксин, што се користи у производњи
вакцина.
УЛОГА МАКРОРГАНИЗМА У НАСТАНКУ ИНФЕКЦИЈЕ
Да би настала инфекција, поред патогености и вируленције микроорганизама
веома је значајно стање макроорганизама тј. да буде пријемљив за неку врсту
микрорганизма.
На пријемљивост макроорганизму утичу:
 стање организма – гладовање, измореност
 старост – млађе животиње лакше оболевају од старијих
 раса – неке расе су остељивије
 пол – неке болести настају код женских, а неке код мушких грла
УЛОГА НЕСПЕЦИФИЧНИХ ФАКТОРА У НАСТАНКУ ИНФЕКЦИЈЕ
Постоје различити неспецифични фактори као што су: контакт између микро и
макроорганизма (најважнији) , клима, годишње доба, састав земљишта, начин
држања, насељеност итд.
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ТОК ИНФЕКЦИЈЕ
Инфекција је продирање патогених микроорганизама у ткиво организма, њихово
одржавање, размножавање, ширење, ставрање токсина, као и реактивни одговор
организма.
Микрорганизми теже да токсичним продуктима саваладају одбрамбени,
специфични и неспецифични механизам организма.
Ток инфекције карактерише се следећим фазама:
1. Инфицирање – фаза продирања микроорганизма у организам.
2. Инкубација (инкубацијски период) – време од инфицирања до појаве
првих симптома болести.
3. Локална реакција – реакција ткива на месту продора микроорганизма, то
су улазна врата инфекције. Локална реакција може да спречи даље
продирање микроорганизма. Локална реакција ткива је редовна појава код
бактеријских инфекција, а ретка код вирусних инфекција.
4. Општа реакција или болест – реакција организма за даљи ток продирања
микроорганизама. Она представља борбу микро и макроорганизма,
манифестује се општим клиничким симптомима (повишена температура,
пролив, смањен апетит). Према трајању болести разликујемо перакутан,
акутан, субакутан и хроничан ток.
Бактеријемија – продирање бактерија у крв
Септикемија – размножавање бактерија у крви
Пијемија – присустви гнојних бактерија у крви
Пиосептикемија – размножавање гнојних бактерија у крви
Виремија – присуство вируса у крви
Токсемија – присуство токсина у крви
5. Реконвалесцентно стање – период после болести у коме се организам
опоравља од болсети, може да траје краће или дуже.
6. Оздрављење – када се у организму не могу запазити симптоми болести,
како клинички тако и пато-анатомски. Микроорганизми су исчезли из
организма. Изузетак су хроничне болести (присутан мо и патоанатомске
промене).
7. Рецидив – поновно стање болести после побољшања или оздрављења.
8. Имунитет – после оздрављења од неке болести настаје отпорност према
тој болести.
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ВРСТЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Инфекција може бити различитог порекла и врсте.
Према месту где се налази узрочник инфекције се деле на ендогене и егзогене
инфекције.
Према броју и врсти микрорганизама инфекција може бити проста и сложена.
Према локализацији може бити општа и локална инфекција.
Према деловању инфекција може бити латентна (скривена) – када симптоми
нису изражени, а микроорганизам је присутан.
Реинфекција (поновна инфекција) када после оздрављења исти микрорганизам
поново изазове исту болест.
Суперинфекција – када нови микроорганизам измени ток инфекције у своју
корист.

ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Појам заразне болести и врсте
Епизоотиологија је грана науке о заразним болестима која се бави проучавањем
настајања, ширења, кретања и престанка заразе. Она изучава методе које се
користе у спречавању, откривању, искорењивању заразних болести.
С обзиром на појаву, начин кретања и ток заразних болести, разликује се више
облика зараза:
1. Епизоотија – заразна болест која се појављује код већег броја животиња и
брзо се шири.
2. Ензоотија – јавља се на једном месту, али се даље не шири.
3. Панзоотија – зараза на ширем подручју (држава, континент).
4. Зооноза – заразне болсети које се јављају код животиња, а преносе се на
људе.
У хуманој медицини користе се називи епидемија, ендемија, пандемија.
Да би настала заразна болсет потребно је пет фактора, а то су:
1. Извор заразе – место где се налазе локализовани узрочници, пре настајања
заразе. Према локализацији извор заразе може бити: примарни,
интермедијарни и секундарни.
Примарни је увек оболела животиња, животиња у инкубацији.,
оздрављењу и реконвалесценцији.
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Анимални производи од оболелих животиња и клицоноша, дивље
животиње, инсекти. Клицоноше су животиње када се налазе у стадијуму
инкубације или реконвалесценције.
Интермедијарни представљају секрете и екскрете оболелих животиња
Секундарни- разни предмети који се користе за храњење, чишћење,
тимарење, транспортна средства, просторије за боравак животиња.
2. Путеви преношења заразе – пут и средства којима се патогени
микроорганизми преносе са извора заразе до макроорганизма. Патогени
микроорганизми преносе се контактом и то директним (угриз, додир,
припуст) и индиректним (предмети, људи, животиње). Зараза се може
пренети путем птица, путем воде, ваздуха, земље итд. Вектори су
преносиоци узрочника заразних болести нпр. инсекти, где преношење
може бити механичко и биолошко.
3. Врата инфекције – место кроз које продиру микроорганизми, то може бити
слузокожа респирсторног, урогениталног, дигестивног тракта, плацента,
коњуктива. Та места морају бити оштећена.
4. Вирулеција и количина микроорганизама – за настанак инфекције веома је
важан број и вируленција микроорганизама који треба да савлада
отпорност организма.
5. Пријемљивост организма – склоност или особина неког организма да
поседује услове за опстанак и размножавање микоорганизама у њему. На
пријемљивост утиче већи број фактора, и то: раса, старост, пол,
конституција, услови држања, исхрана, искориштавање животиња,
паразитске и хроничне болести, ошећења ткива, транспорт ...

ПРИНЦИПИ СУЗБИЈАЊА, ИСКОРЕЊИВАЊА И СПРЕЧАВАЊА
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
У борби против заразних болести користе се разноврсни методи у зависности од
врсте заразне болести, начина држања и других фактора. Прво што је неопходно,
а то је постављање тачне дијагнозе.
Упоредо са постављањем дијагнозе предузима се низ мера које имају за задатак
да спрече даље ширење заразе. Мере се састоје у следећем: врше се строго
изоловање (дворишта, фарме), забрањује се транспорт, изложбе, сајмови, пијаце,
спроводе се ветеринарско санитарне мере у зараженом подручју (дезинфекција,
нешкодљиво уклањање угинулих и оболелих животиња).
Искорењивање заразе је крајњи циљ свих ових мера. Сматра се да је зараза
престала ако се код пријемљивих животиња код којих није вршена превентивна
имунопрофилакса, у дужем периоду није појавио ниједан случај заразне болести.
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ПАРАЗИТОЛОГИЈА

ПОЈАМ ПАРАЗИТА – ПАРАЗИТОЛОГИЈА

Многобројни представници биљног и животињског света повремено или стално
живе на рачун других врста, хранећи се њиховим соковима и ткивима. Овакве
биљке и животиње називају се паразитима, а њихов начин живота паразитски.
Оне биљке и животиње на чији рачун паразтити живе називају се домаћини.
Према томе, однос између паразита и домаћина, као биолошка појава, назива се
паразитизам.
Наука која изучава живот паразита назива се паразитологија. Она се бави
проучавањем биолошких узајамних односа између паразита и домаћина, такође
проучава грађу паразита, као и економске штете које настају деловањем
паразита, као и начине и методе борбе против паразита.
Према природи паразита, паразитологија у ширем смислу дели се на:
1. Фитопаразитологију – проучава паразите биљног порекла (бактерије,
вируси, рикеције, гљивице) ткз. Фитопаразите
2. Зоопаразитологију – проучава паразите животињског порекла (протозое,
хелминти, артроподе) ткз. Зоопаразити.
Уобичајено је да се зоопаразитологија као наставни предмет назива
Паразитологија.
У зависности од тога да ли паразити живе у или на човеку, животињама или
биљкама паразитологија се дели на:
1. Медицинску паразитологију
2. Ветеринарску паразитологију
3. Пољопривредну паразитологију
Предмет изучавања ветеринарске паразитологије јесу све врсте паразита које
изазивају обољења домаћих и дивљих животиња
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ОСНОВНА СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТА

Према зоолошкој класификацији, а на основу морфолошких и биолошких
особина, сви паразити су разврстани у 7 основних типова или кола. Сваки тип се
дели на класе, класе се деле на редове, редови на фамилије, фамилије на родове,
а родови на врсте. Све те групе се могу поделити на подгрупе нпр. подфамилије,
подродове, подврсте итд.
Од седам основних типова паразита у ветеринарској паразитологији проучавају
се представници следећих пет типова:
1. Тип Протозоа (Protozoa) – једноћелијске животиње са пет важнијих
класа:
Ризопода
(Rhizopoda),
Мастигофора
(Mastigophora),
Книдоспоридија (Cnidosporidia), Спорозоа (Sporozoa) и Цилијата (Ciliata).
2. Тип Платхелминтес (Plathelminthes) – пљоснати црви са две класе:
Трематода (Trematoda) и Цестода (Cestoidea) .
3. Тип Нематхелминтес (Nemathelminthes) – округли црви са класом
Нематода (Neмatoda).
4. Тип Акантоцефалес (Acanthocephales) – црви са рилом са класом
Акантоцефала (Acanthocephala).
5. Тип Артропода (Arthropoda) – зглавкари са две класе: Арахноида
(Arachnoidea) – пауколики или бескрилни зглавкари и Инсекта (Insecta)кукци.
Паразити
представници
типова Платхелминтес,
Нематхелминтес и
Акантоцефалес спадају у заједничку групу Хелминтес (Helminthes) –
паразитски црви (Вермес-Vermes), а наука која проучава ове паразите назива
се Хелминтологија. Паразитске протозое проучавају се у Протозоологији,
арахноидеа у Арахнологији, а Инсекта у Ентомологији.

ПОДЕЛА ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ
Према локализацији узрочника паразитске болести се деле на ендопаразитозе и
ектопаразитозе.
Према месту њиховог појављивања, односно инфекције животиња паразитске
болести се могу поделити на пашне и стајске.
Према биолошкој класификацији њихових узрочника све паразитске болести се
деле у три велике групе:
1. Протозоозе – болести проузроковане протозоама
2. Хелминтозе - болести проузроковане хелминтима
3. Артроподозе – болести проузроковане артроподама
У свакој од ове три групе болести може се извршити одговарајућа подела. Тако
на пример, хелминтозе се могу поделити на трематодозе, цестодозе,
нематодозе и акантоцефалозе.
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ДОМАЋИНИ ЗА ПАРАЗИТЕ
Домаћини су сви животињски организми на којима или у којима паразити
налазе услове за привремени или стални боравак, исхрану, развој и
размножавање. Неке врсте паразита за свој живот и развој захтевају једног, а
друге врсте више домаћина.
У зависности од особина развоја паразита и њихове прилагођености паразитизму
разликују се следећи типови домаћина за паразите:
1. Прави или крајњи (дефинитивни) домаћин
2. Прелазни домаћин
3. Други прелазни или допунски домаћин
Прави или крајњи домаћин је онај у коме се паразит размножава полним
путем или у њему достиже свој полно зрели облик (стадијум). Пример:
пантљичаре (Tenia solium i Tenia saginata) као полно зрели паразити живе у
танком цреву човека, који је стога прави домаћин за ове пантљичаре.
Прелазни домаћин је онај у коме се паразит размножава бесполним путем или
се у њему налази у ларвеном облику. Пример: ларвени облици пантљичаре
(Tenia solium i Tenia saginata) развијају се у мишићима код говеда (Cysticercus
bovis), односно код свиња (Cysticercus cellulosae), стога ове животиње
представљају прелазне домаћине за ове пантљичаре човека.
Други прелазни или допунски домаћин – неке врсте паразита захтевају за свој
развој осим правог и прелазног домаћина, још и другог или допунског прелазног
домаћина. Пример: мали метиљ (Dicrocoelium dentdriticum), који живи у јетри
преживара као правом домаћину, али један део његовог развоја одвија се у неким
врстама сувоземних пужића, као у правом прелазном домаћину, док се други део
развоја одиграва у одређеним врстама мрава, као другом прелазном домаћину
Паразити могу имати облигатне (обавезне) или факултативне (необавезне)
домаћине.
Облигатни домаћини су они у којима паразити имају најбоље услове за
потпуни развој, живот и репродукцију.
Факултативни домаћини су они у којима паразити не могу да достигну
потпуни развој, у којима им је плодност смањена или потпуно нестала, а живот
кратак. Пример: човек је факулативни домаћин за псећу пантљичару (Dipylidium
caninum), за коју су пас и мачка облигатни домаћини.
Домаћини у којима се јаја и ларвице паразита не могу развијати, али остају живи
и способни за инфекцију правог или прелазног домаћина, називају се
резервоарни домаћини. Пример: Singamus tracheae (хелминт душника птица)
птица избацује путем измета инфективне јаја овог паразита, уколико уместо
птице кишна глиста поједе јаја у њој се развијају инфективне ларвице (глиста се
не заражава), али ако глисту поједе птица она ће се заразити.
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ПОДЕЛА ПАРАЗИТА ПРЕМА ВРЕМЕНУ БОРАВКА, МЕСТУ
ПАРАЗИТИРАЊА И ВРСТИ ДОМАЋИНА

ПОДЕЛА ПАРАЗИТА ПРЕМА ВРЕМЕНУ БОРАВКА:
Према времену боравка у или на домаћину паразити се могу поделити на
привремен (темпорерне) и сталне (стационарне) паразите.
Привремени (темпорерни) паразити нападају своје домаћине, односно бораве
у или на њима само када им је потребна храна, а после тога их напуштају.
Типични привремени паразити су комарци и крпељи који нападају човека,
односно животиње само када сишу крв.
Стални (стационарни) паразити проводе цео свој живот или пак претежни део
живота у или на домаћину. Према томе, паразити користе свога домаћина не
само за узимање хране, већ и за своје станиште. Типичан пример су шугарци.
Периодично стални паразити проводе само један део свог живота у својим
домаћинима.
ПОДЕЛА ПАРАЗИТА ПРЕМА-ЛОКАЛИЗАЦИЈУ ГДЕ ЖИВЕ:
1. Унутрашњи ендопаразити – живе у унутрашњим органима и ткивима
домаћина. Они током свог развоја могу да мигрирају кроз различите
органе. У ову групу спадају и ендоглобуларни паразити који живе
искључиву у одређеним ћелијама или ткивима.
2. Спољни ектопаразити – живе на кожи, длаци, перју својих домаћина.
ПОДЕЛА ПАРАЗИТА ПРЕМА ВРСТИ ДОМАЋИНА:
1. Строго специфични паразити – живе у ограниченом броју врста или
само у једној врсти домаћина.
2. Не строго специфични паразити – налазе услове за живот у већем броју
врста домаћина. Типичан пример је трихинела.

ПРЕДИЛЕКЦИОНА МЕСТА
Предилекциона места су најпогоднија места за локализацију паразита. Пример:
мишићна трихинела живи у свим поречно пругастим мишићима, али најчешће се
среће у мишићима дијафрагме.
Код паразита који током свог развоја подлежу миграцији долази до смењивања
места локализације. Таква места се називају транзитна (пролазна) локализација.
Пример је Ascaris suum који у различитим развојним стадијумима мигрира кроз
јетру и плућа, па су то места транзитне локализације.
Суперпаразитизам – када један паразит или бактерија насели други паразит.
Пример: када се у аскариде населе бактерије из црева.
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РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПАРАЗИТА У ПРИРОДИ
Празитизам је веома раширен у природи и овакав начин живота воде
представници 20 различитих класа животињског света.
Паразитски начин живота веома је заступљен код протозоа. Досада је описано
више од 300 паразита овога типа животиња.
Међу хелминтима паразитизам је развијен код представника 13 класа. Највећи
број врста паразита налази се међу трематодама и нематодама (око 3000 у
свакој класи), мањи међу цестодама (око 1500), а најмањи код акантоцефала
(око 400).
Међу животињама типа артропода највише паразита припада класи инсекта
(више од 3000 врста).
Свака врста животиња има мањи или већи број врста паразита. Човек је домаћин
за већи број врста хелмината, протозоа, артропода. Код коња је установљено
више од 200 врста паразита, док је код домаће кокошке установљено преко 30
врста протозоа, преко 100 хелмината и преко 70 врста артропода.
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ОДБРАМБЕНА РЕАКЦИЈА ДОМАЋИНА – ИМУНИТЕТ
Приликом разматрања појма паразита и паразитизма констатовано је да је узајмни
однос паразита и домаћина антагонистичан. То значи да не испољавају само
паразити штетно деловање на домаћина, већ се одиграва и обратан процес, тј.
Домаћин штетно утиче на паразите. Активношћу свог одбрамбеног механизма,
организам домаћина тежи да ублажи, локализује и сузбије штетно деловање паразита.
Као што је штетно деловање паразита на домаћина многоструко и разноврсно, исто
тако је многоструко и разноврсно штетно деловање домаћина на паразите. Ово
деловање домаћина испољава се у способности његовог организма да са својим
ћелијских (целуларним), хуморалним и ткивним реакцијама штити од продирања
и деловања паразита.
Способност домаћина да реагује на продирање, развој, размножавање и насељавање
паразита назива се имунитет или отпорност. При образовању заштите домаћина
против паразитских болести учествују његови неспецифични и специфични
заштитини механизми.
Неспецифични заштитни механизами – природна отпорност
Назива се још и природним или наследним имунитетом, јер га домаћин
наслеђује од родитеља и предаје га своме потомству.
По својој манифестацији, природни или урођени имунитет може бити апсолутан
(потпун) или релативан (непотпун). При апсолутном имунитету једна врста
паразита ни под којим условима не може да се развије у једној врсти домаћина.
При релативном имунитету домаћина једна одређена врста паразита може да
доспе у организам тога домаћина, али не може у њему достигне полну зрелост,
или се развија у ограниченом броју.
Природни имунитет је повезан са одговарајућом врстом домаћина и због тога се
још назива и имунитетом врсте. Свиња, на пример, има природну отпорност
према кокцидији кокоши.
Познато је да се младе животиње лакше инфицирају паразитима и теже преболе
болест него одрасле. Ово се објашњава чињеницом да се урођени имунитет код
младучади не испољава увек са рођењем, већ се остварује у процесу њиховог
развоја , то је старосни – развојни имунитет.
Специфични заштитни механизами
Специфични заштитни механизами испољавају се у појави антитела у
нападнутом организму. Антитела се образују под утицајем специфичних
антигена разних врста паразита.
Други вид специфичне одбране организма је активисање Т-лимфоцита са
појавом сензибилисаних лимфоцита.
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ДИЈАГНОСТИКА ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ
Основ за правилно лечење оболелих животиња и благовремено предузимање мера у
циљу сузбијања, спечавања даљег ширења и превенирања паразирских болести јесте
тачно постављена дијагноза.
Код живих животиња дијагноза се може поставити клиничким дијагностичким
методама, а код угинулих или принудно заланих поставља се патолошко-анатомским
дијагностичким методама
Анамнеза – Пре приступања дијагностичком поступку, непходно је узети
анамнестичке податке. То су информације које добијамо на одређена питања од
власника оболеле стоке. Првенствено се траже следеће информације: број оболелих
или угинулих животиња; када се болест појавила, колико траје и какви су били наци
болести; старост оболелих животиња, начин гајења, исхрана и напајање, објекти,
пашњаци, евентуални транспорт и други подаци значајни за појаву болести.
Клиничка дијагностика – Може се поставити на основу клиничких симптома
болести, налаза узрочника болсети или специфичних промена у организму оболелих
животиња.
Клинички симптоми код већине паразитских болести нису тако испољени нити
специфични да би се на основу тога могла поставити тачна дијагноза. Изузетак су
извесне болести изазаване протозоама, на пример бабезиоза.
Налаз узрочника болести је најобјективнији клинички дијагностички поступак.
Понекад инфициране животиње спонано избаце зреле паразите или њихове делове,
најчешће се мора вршити лабораторијске анализа одговарајућег материјала од
болеснох животиња. Према материјалу који се истражује дијагностички поступци
имају различите називе: копролошка дијагностика за преглед измета,
хематолошка дијагностика за преглед крви, дерматолошка дијагностика за
преглед коже.
Специфичне промене у организму оболелих животиња, као што је појава
специфичних антитела, такође служе за постављање клиничке дијагнозе.
Патолошко – анатомска дијагностика – Обдукција лешева или принудно закланих
животиња има двоструки значај у диајгностици паразитских болести. На основу
специфичних патолошко-анатомских промена појединих органа потврђујемо сумњу
или клинички постављену дијагнозу одговарајуће болести. С друге стране, у
појединим органима налазимо саме паразите и иформишемо се о степену инфекције,
или узимамо одговарајући материјал за лабораторијску анализу.
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ОПШТИ ПРИНЦИПИ БОРБЕ ПРОТИВ ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ
Борба против паразитских болести састоји се у прекидању биолошког циклуса или,
пак, у ометању њиховог развоја са циљем да се потпуно или делимично спечи
инфекција животиња и настајање економских штета.
Развојни циклус паразита може се прекинути у једној од следећих фаза:
1. У спољној средини као слободни неинфективни или инфективни облици
2. У прелазним домаћинима и векторима као неинфективни или инфективни
облици
3. У домаћим животињама као зрели и развојни облици
Уништавање развојних облика паразита у спољној средини
- Поступак са стајким ђубретом – третирање хемијским средствима (негашени
креч), излагање природним физичким факторима (сунце, исушивање, замрзавање),
биотермичком методом (планирање стајњака)
- Дезинфекција стаја, обора и живинарника
- Уништавање развојних облика паразита на пашњаку
- Прегонско напасивање
- Обрада испуста
- Хигијенски водопоји
Уништавање развојних облика паразита у прелазним домаћинима и векторима
- Хемијским средствима
- Биолошки методи
Уништавање паразита у животињама
- Лечење - третирање клинички оболелих животиња
- Превентива- третирање животиња нослица паразита без испољених клиничких
симптома
Лекови који се користе у третирању паразитских болести се назвија антипаразитици.
Поступак уништавања хелмината назива се дехелминтизација.
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ПРОТОЗОЕ
Протозое имају разноврсне морфолошке и биолошке одлике и паразитирају у
различитим ткивима и органима домаћих животиња. Налазимо их у крвној течности и
крвним елементима; у епителијалним и ендотелијалним ћелијама црева, јетре,
бубрега; на слузокожи органа за варење и полних органа, у свим паренхиматозним
органима.
МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Протозое су једноћелијски организми микроскопске величине и релативно
једноставне грађе. Тело им се састоји од: цитоплазме, једра (макронуклеуса), једарца
(микронуклеуса), вакуоле за варење и контрактилне вакуоле, омотача. Неке врсте
протозоа имају сложенији састав, поседују органеле, као што су усни отвор
(цитостома), анални отвор (цитопиг), псеудоподе, трепље.
Цитоплазма предстваља житку масу, састављену од органских материја
(беланчевине, уљени хидрати, масти) и неорганских (соли и вода). Састоји се из два
слоја. Унутрашњи је течније конзистенције и назива се ендоплазма, док је спољашњи
гушће конзистенције и назива се ектоплазма. Од структуре ектоплазме зависи облик
протозое.
Једро или макронуклеус код протозоа обично се налази у средини ћелије и састоји се
од хроматина, пластина и других беланчевина које садрже нуклеинске киселине.
Једарце се налази у задњем делу ћелије и има значајну улогу при размножавању.
БИОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Протозое имају све биолошке функције као и вишећелијски организми, а то су
дисање, исхрана, секреција, кретање, нервне функције и размножавање.
Дисање може бити аеробно (код слободних паразита) и анеробно (код ткивних
паразита). Преко ектоплазме се врши узимање кисеоника и избацивање угљен
диоксида код аеробног дисања, док се код анаербног врши разградњом сложених
материја у проста једињења.
Храњење – протозое се најчеће хране протеинским супстанцама у течном или
чврстом стању. Течне материје се уносе путем осмозе, а чврсте преко усног отвора
(цитостоме) и под утицајем ензима, разлажу се у вакуолама за храњење. Несварена
храна се избацује путем аналног отвора (цитопиг).
Секреција – протоплазма пртозоа ствара ензиме, токсине, пигменте, гасове, који се
излучују у средину у којој живе и тиме штетно делују на организам.
Кретање се врши на различите начине. Ризоподе се крећу помоћу псеудопода које се
повремено стварају и нестају. Мастигофоре и цилиофоре имају органеле за кретање
тј. бичеве и трепље који им још служе за хватање хране.
Размножавање – може бити директно(непосредно) и индиректно(посредно).
Директно – непосредан циклус развоја имају све протозое са једним домаћином, и оне
се размножавају бесполним путем – простом или мултиплом деобом.
Индиректно – посредан циклус развоја имају протозое које се развијају у два
домаћина-правом и прелазном. У прелазном домаћину размножавају се бесполним
путем, а у правом домаћину полно, путем оплођена. Полно размножавање може бити
путем копулације, коњугације и самооплодње.
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СИСТЕМАТИКА ПРОТОЗОА

Представници типа Протозоа распоређени су у два подтипа према следећим особинама:
1. Подтип Плазмодорма (Plasmodorma) – Протозое из овог подтипа крећу се помоћу
псеудопода или бичева; паразитирају у ћелијама, дупљама органа и интерстицијалном
ткиву; имају једно или више једара; оплођење им је у типу копулације.
2. Подтип Цилиофора (Ciliophora) – Протозое из овог подтипа крећу се помоћу
трепљи; имају више једара, а неке врсте и једарце; оплођење им је у типу копулације
или коњугације.
За ветеринарску медицину далеко су значајније протозое из подтипа Плазмодорма и то из
класе Мастигофора и класе Спорозоа.
Класа Мастигофора (Mastigophora) обухвата протозое које имају један или више бичева.
Већина поседује само једно једро. Размножавају се уздужним делењем надвоје. Најзначајније
протозое из ове класе спадају у ред Протомонадида (Protomonadida), распоређених у три
фамилије:
1. Фамилија Монадиде (Monadidae)
2. Фамилја Трипанозомиде (Trypanosomidae)
3. Фамилија Трихомонадиде (Trichomonadidae)
Класа Спорозоа (Sporozoa) – значајне протозое из ове класе припадју роду Кокцидида
(Coccdiida). Оне су скоро увек интрацелуларни паразити. У њиховом развоју постоји
бесполно размножавање (шизогонија) и полно размножавање (гаметогонија). Из овог рода
значајне су протозое два подреда: Еимерида (Eimeridea) и Пироплазмида (Piroplasmidea).
Подред Еимерида обухвата пет фамилија, од којих је најзначајнија фамилија Еимериде
(Eimeridae).
Подред Пироплазмида обухвата спорозое код којих је један део развоја обавља у правом, а
други део у прелазном домаћину. Протозое овог подреда сврстане се у три фамилије:
1. Фамилија Бабезиде (Babesidae)
2. Фамилија Тајлериде (Theileridae)
3. Фамилија Анаплазмиде (Anaplasmidae)
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРЕДСТАВНИЦИ ПРОТОЗОА
МОРФОЛОШКЕ И БИОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ФАМИЛИЈЕ БАБЕЗИДЕ
Бабезиозе (Пироплазмозе) су веома раширена обољења домаћих животиња, јављају се код
паса, мачака, оваца, говеда, коња. Пироплазмозе изазивају протозое из фамилије Бабезиде,
које са оболелих на пријемљиве животиње преносе крпељи. Као резултат интензивног
разарања еритроцита, у којима се паразити насељавају и размножавају, настају анемија,
жутица, грозница, хемоглобинурија, као и све последице недостатка кисеоника у организму.
Величина паразита из ове фамилије зависи од врсте и развојног стадијума. Облик може бити:
округли, овални, прстенасти, амебоидни, ови облици се срећу у раном стадијуму болести,
док у каснијем стадијум попримају крушколики облик. Због овог крушколиког облика се и
називају пироплазме (лат. Pirum-крушка).
Сви представници фамилије Бабезиде живе и размножавају се у еритроцитима домаћих
животиња. У њима се обавља бесполни начин размножавања (шизогонија), чији се крајњи
облици гаметоцити не разликују морфолошки од деобних облика. Сисањем крви животиње,
крпељи у себе уносе и гаметоците. У крпељима се полним начином размножавања
(гаметогонија) образује зигот. Од њега се спорогонијом образују споронти, па
споробласти. После оплођења инфициране женке крпеља, споробласте доспевају доспевају у
њихове јајнике, а затим у јаја. Из оваквих јаја излазе ларве, затим се образују лутке, па
одрасли крпељи, у чијим се пљувачним жлездама налазе споробласте. Приликом сисања
крви животиње, од споробласте настају спорозоити (инфективни облици) које крпељи
инокулишу у крвоток животиње. Преношењем паразита преко јаја, неколико генерација
крпеља може бити инфицирано и преносити паразите на животиње.
За настанак болсети неопходно је присустви три чиниоца:
1. Крпељи – преносиоци, без чијег учешћа није могућа појава болести
2. Пријемљиве животиње
3. Болесна животиња или животиња која је преболела болест -паразитоноше
Ако и један од ова три чиниоца недостаје на неком подручју, тамо је појава бабезиозе
немогућа. Отуда проистиче да поједина подручја у односу на бабезиозе могу бити:
1. Задовољавајућа подручја – су она у којима нема крпеља, нити болесних или
преболелих животиња
2. Латентна подручја – су таква подручја у којима има крпеља и животиња
(паразитоноша). Оваква подручја се карактеришу присуством великог броја крпеља,
који сваке године нападају болесне и преболеле животиње, инфицирају се и тако
одржавају инфекцију.
3. Епизоотска подручја – карактеришу се присуством крпеља, болесних или
преболелих животиња и пријемљивих животиња. Овде се бабезиозе стално одржавају.
4. Угрожена подручја – су таква у којима нема животиња паразитоноша, али има
пријемљивим животиња и крпеља. У њима могу да избију ензоотије бабезиоза само
увођењем животиња паразитоноша или инфицираних крпеља.
Код животиња које су преболеле бабезиозу ствара се имунитет различитог степена, који
спречава појаву болести при поновној инфекцији истом врста паразита. Овај имунитет се
назива премуниција, јер се у организму животиња задржава мањи број паразита. Овакве
животиње су паразитоноше и представљају извор бабезија за крпеље. Са потпуним
исчезавањем паразита из организма престаје подстицај за стварање специфичних антитела и
такве животиње поново постају пријемљиве. Примера ради премуниција код говеда може да
траје око 18 месеци. Ова сазнања су употребљена за производњу вакцине против бабезозе.
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МОРФОЛОШКЕ И БИОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ФАМИЛИЈЕ ЕИМЕРИДЕ
Паразити, представници фамилије Еимериде рода Кокцидија, изазивају болести домаћих
животиња које се зову кокцидиозе.
Кокцидије паразитирају у епителијалним ћелијама црева, жучних канала јетре и у бубрезима.
Веома су раширене у свету и нема ни једне врсте сисара или птица које немају своје строго
специфичне врсте кокцидија.
Инфициране животиње изметом елиминишу несегментиране ооцисте кокцидија. У
зависности од врсте оне су округласте, елипсоидне, овалне. У спољној средини под утицајем
влаге и температуре у ооцисти се обави спорогонични развој(спорулација) и формирају се
4 споробласте са по 2 спорозоита. Оваква ооциста је сегментирана-инфективна и њоме се
путем хране или воде инфицира домаћин. У цревима домаћина, под утицајем дигестивних
фермената, спорозоити се ослобађају циста и у зависности од врсте одлазе до
предилекционих места. Овде продиру у епителијалне ћелије у којима се одвија шизогонично
размножавање (бесполно размножавање). Од спорозоита образује се шизонт прве
генерације у коме се развије огроман број мерозоита прве генерације. Када ћелија прсне
мерозоити се ослободе и продру у нове ћелије, где се шизогонија понавља (ставра се друга и
трећа генерација шизонта и мерозоита).
Након тога наступа гаметогонија (полни процес). Једни мерозоити се преобразе у
микрогаметоците, а други у макрогаметоците. Затим следи преображај у макро и
микрогамете. Микрогамет продре у макрогамет и оплодњом, по типу копулације, настаје
зигот. Он добија опну, постаје несегментирана ооциста и елиминише се у спољну средину.
Кокцидиоза домаћих животиња обично протиче у виду ензоотија. Најчешће страдају младе
животиње (пилићи , кунићи). Одрасли су обично паразитоноше и престављају извор
контаминације околине ооцистама, док оне саме не испољавају никакве знаке болсети јер су
стекле имунитет.
Раширености кокцидиозе доприносе лоши услови држања и исхране животиња, гајење
малдих са старим животињама.
Време трајања спорогоничног развоја у ооцистама зависи од температуре спољне средине и
врсте кокцидија. При оптималној температури (25°C) и довољној количини влаге
ооцисте постају инфективне за 2 до 4 дана. На 0 °C спорулација је заустављена, а на -15 °C
и 40 °C ооцисте пропадају. Током зиме, ооцисте под снегом преживљавају. У валжним
испустима могу да сачувају инфективност 4 до 8 месеци. Ооцисте су изванредно отпорне на
многа хемијска дезинфекциона средства.
Највеће губитке од кокцидиозе трпе живинарске (цревна и цекална кокцидиоза) и
кунићарске (цревна и јетрена кокцидиоза) фарме. У једном запату или фарми може
угинути 30% и више пилића и кунића. Кокцидиоза може да смањи одраслих птица и кунића.
Од кокцидиозе страдају и мали преживари, првенствено јарад и јагњад, такође нје ретка
појава обољења код телади и прасади.
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ХЕЛМИНТИ – БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ХЕЛМИНТИМА
Хелминтозе су најраширеније паразитске болести домаћих животиња у нашој земљи. Оне имају
велики здравствени и економсли значај за наше сточарство. Стога се посебна пажња поклања
њиховом сузбијању и превенирању.
Узрочници хелминтоза разврстани су у два типа са по две класе:
1. Тип Платхелминтес (Plathelminthes) – пљоснати црви, подељени у:
- класу Трематода (метиљи)
- класу Цестода (пантљичаре)
2. Тип Нематхелминтес (Nemathelminthes) – ваљкасти црви, подељени у:
- класу Нематода (глисте)
- класу Акантоцефала (глисте са рилом)
Обољења проузрокована хелминтима из појединих класа називају се заједничким именом,
изведеним и класе. Тако су, на пример, трематодозе обољења проузрокована тремадотама,
нематодозе обољења проузрокована нематодама итд.

БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ТРЕМАТОДАМА
Хелминти из класе трематода разврстани су у две
значајни су само припадници поткласе Дигенеа (
укратко изнети.
Трематоде из поткласе Дигенеа су ендопаразити и
животиња, као правих домаћина. Ларвени развој им
прелазних домаћина.

поткласе. У патологији домаћих животиња
Digenea), чије ћемо опште карактеристике
срећу се код великог броја врста домаћих
је сложен и одиграва се у једном или више

МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ТРЕМАТОДА
Тело трематода је спљоштено, величина се креће од 1мм до 10-15цм. Споља је обложено
кутикулом, која може бити глатка или покривена љуспицама. Испод кутикуле налази се више
слојева мишићних влакана. Припадници поткласе Дигенеа имају две пијавке: усну, на предњем
делу тела и у њој мали усни отвор, и трбушну, која служи за причвршћивање и делимично за
покретање паразита.
Унутрашњост паразита испуњена је растреситим везивним ткивом, у коме се налазе органи
дигестивног, екскреторног, полног и нервног система.
Дигестивни систем започиње усним отвором, који води у ждрело и једњак, који се рачва у два
црева (цекума), који завршавају слепо. Анални отвор не постоји, те се екскременти повраћањем
избацују преко усног отвора у спољашњу средину. Зависно од локализације трематоде се хране
цревним садржајем, жучи, крвљу, епителом итд.
Екскреторни систем се састоји из мноштва каналића, који се уливају у мехур за екскрецију.
Мехур се налази на задњој горњој страни тела паразита.
Полни ситем – Трематоде су хремафродити, тј. у истој јединки се налазе и мушки и женски полни
органи. Мушки полни органи се састоје из два сменика , два семевода, која се спајају и затим
проширују у семену кесицу, завршавајућу се копулаторним органом –цирусом, чије се отвор
назива полни отвор или анална пора. За време копулације, цирус се изврати као прст рукавице,
увлачи у женски полни отвор и убацује сперматозоиде.
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Женски полни орган састоји се од једног јајника из кога кроз јајовод одлазе јајне ћелије у оотип,
дупљу где се обавља и образовање јаја. У оотип се улива и заједнички канал жуманчишта, који
чине две гроздасте жлезде положене бочно од цекума. У жуманчишту се образују се образују
жуманчане ћелије. У оотип се улива и отвор Мелисове жлезде, чији секрет има улогу у образовању
опне јаја и помаже њихово клизање кроз оотип у утерус. Утерус је једна вијагува цев и различите
је дужине код различитих врста. Утерус започиње од оотипа и завршава полним отвором, који се
налази поред мушког полног отвора. Јаја трематода су најчешће овална, величине од 20 до 400
микрометара, жућкасте или смеђе боје, а ређе безбојна. На једном полу јајета налази се поклопац
који се отвара приликом изласка ембриона.
Нервни систем се сатоји из две ганглије, положене изнад ждрела, од којих полази и пружају се
дужином тела две нервне врпце. Оне шаљу нервне органке у поједине органе.
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БИОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ТРЕМАТОДА
Трематоде су биохелминти, који у своме развоју имају једног или два прелазна домаћина. У
њиховом развоју срећу се следећи ларвени облици (стадијуми): мирацидујум, спороциста,
редија, церкарија и метацеркарија.
Мирацидијум је први ларвени облик. Код неких врста формиран је у јајету још у самом паразиту,
као код малог метиља, или се формира тек у спољашњој средини, као код великог метиља. Код
првих мирацидијум напушта јаје када доспе у дигестивни тракт прелазног домаћина. Код дригих
мирацидијум излази из јајета и плива у води, захваљујући трепљама којима је прекривен. Када
сретне одговарајућег прелазног домаћина (најчешће пужића), продре у њега, губи трепље и
преображава се у следећи ларвени облик – спороцисту.
Спороциста је врећстог облика и у њој се партеногенезом образује више редија, које су следећи
ларвени облик.
Редија има издужен облик и у њој се, такође партеногенезом, образује неколико ћерки редија, а
затим церкарије, које напуштају прелазног домаћина.
Церкарије се састоје од тела и репића. Тело је овалног облика и већ поседује усну и трбушну
пијавку, једњак и црево, које се рачва у две гране. Репић служи као орган за кретање, односно
пливање. Преласком у воду, церкарија губи репић и учаурава се (инцистира). Ово је следећи
ларвени облик – метацеркарија.
Метацеркарија је код већине трематода инфективни облик паразита.
Од једног јајета се на крају добије у просеку 100-400 метацеркарија.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРЕДСТАВНИЦИ ТРЕМАТОДА
Најзначајније представници трематода су велики метиљ ( Fasciola hepatica ) који проузрокује
болест звану метиљавост или фасциолоза, као и мали метиљ ( Dicrocoelium dendriticum ) који
проузрокује болест звану дикроцелиоза.

ФАСЦИОЛОЗА
Фасциолоза или метиљавост, проузрокована великим метиљем - Fasciola hepatica, обољење је
великог броја врста домаћих и дивљих животиња, а ређе и човека. Испољава се најчешће у
хроничном запаљењу јетре и жучних канала, а праћено је општом интоксикацијом и поремећајем
функције целог организма.
Фасциолоза је пашна хелминтоза, раширена по целом свету. Најштетнија је за преживаре, па су
економске штете које наноси сточарству огромне, нарочито у годинама повољним за развој
паразита у спољној средини. У подводним подручјима обољење је стационарно и ензоотског
карактера. Губици настају услед велике смртности животиња, смањене продуктивности, као и
услед одбацивања промењених јетри или целих трупова закланих кахектичних (мршавих)
животиња.
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Узрочник обољења, Фасциола хепатика, листастог је облика, сивкастозелене боје, дужине 2-3 цм и
ширине у најширем делу 1-1,5 цм. На кутикули има многобројне ситне љуспице. Паразитира у
жучним каналима и жучном мехуру. Јаја паразита жучоводом доспевају у црева и измет се
елиминишу у спољну средину. Она су овална, жућкасте боје, дужине 130-140, а ширине 70-90
микрометара, на ужем делу имају поклопац.
Зависно од услова спољашње средине, у јајима се образује мирацидијум за 15-30 дана. Пошто
напусти јаје, мирацидијум плива у води и када сретне прелазног домаћина, барског или
слатководног пужића ( Galba truncatula ), продире у његово тело. У пужићу ларвени развој
обави се за 8-12 недеља. Од једног мирацидијума може се образовати неколико стотина
церкарија. Пошто напусте пужића, церкарије губе репћ, учауре се и постају метацеркарије.
Животиње се инфицирају када са травом, сеном или водом прогутају и метацеркарије. У танком
цреву оне губе опну и млади метиљи започињу миграцију. Прво пробијају зид црева, а затим
порталним крвотоком, било после упадања у трбушну дупљу и пробијања капсуле јетре, доспевају
у паренхим јетре. Активним кретањем кроз паренхим, млади метиљи за 6-8 недеља доспевају у
жучне канале, где се насељавају и за неколико месеци сазревају. У домаћину велики метиљ може
да живи 5 и више година.
Основни моменат у епизоотиологији фасциолозе јесте расејавање јаја паразита од стране великог
броја врста животиња, које су домаћини за великог метиља. Ако се има у виду да велики метиљ у
домаћину може да живи неколико година, а да дневно положи 15-20 хиљада јаја, може се
претпоставити колико је огроман број могућег инфективног материјала ако доспе у одговарајуће
услове за даљи развој.
Прелазни домаћин, барски пужић, други је значајан епизоотиолошки моменат. Одговарјући терени
за живот и развој пужића, тј. његови биотопи, јесу споро текуће, плитке воде, канали поред путева,
подводни пашњаци и ливаде, баре око водопоја итд. Топлота и влага су најзначајнији фактори који
погодују развоју пужића и развојних облика паразита у њима. Пужићи се размножавају веома
интензивно и само један пужић у току две генерације може дати 25-160 хиљада нових јединки.
Међутим, током године огром број пужића униште његови природни непријатељи или пропадну
услед спољних неповољних фактора. Ниске температуре, као и замрзавање и одмрзавање, униште
највећи бој пужића зоком зиме. Летња жега и суша такође су неповољни за развој пужића.
Метацеркарије су веома остељиве према директном сунчевом светлу, али при јесењим и раним
зимским темературама могу да остану инфективне преко 4 месеца. У сену могу да се одрже до 8
месеци, тако да се и животиње у стаји могу инфицирати ако се њиме хране.
Највише метацеркарија накупи се у спољној средини у касним летњим и раним јесењим месецима.
Тада се и догађа најмасовнија инфекција животиња.
Код фасциолозе се образује само ограничен имунитет, и стога се животиње сваке године могу
поново инфицирати са насељавањем нових метиља.
Профилакса и борба против фасциолозе обухвата низ мера које имају за циљ уништавање
паразита у животињама, уништавање прелазних домаћина и спречавање инфекције
животиња.
Уништавање метиља у животињама спроводи се редовном профилактичном дехелминтизацијом,
која се обавља у пролеће и јесен.
Уништавње прелазних домаћина могуће је остварити физичким, хемијским и биолошким
методама.
У циљу спречавања инфекције животиња метацеркаријама треба се придржавати следећег:
избегавати напасивање животиња на познатим метиљавим теренима; спроводити прегонско
напасивање, избегавати коришћење сена са метиљавих ливада, изградити хигијенске водопоје на
пашњацима и др.
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ДИКРОЦЕЛИОЗА
Дикроцелиоза или метиљавост проузрокована малим метиљем – Dicrocoelium dendriticum,
такође је пашна хелминтоза већег броја врста домаћих и дивљих животиња. Веома је раширена у
свету, али нема ни приближно онакав економски значај за сточарство као фасциолоза. Често се
среће заједно са фасцилозом.
Узрочник обољења Дикроцелијум дендритикум, издуженог облика, дужине 5-15 мм, а ширине
1,5-3 мм. Паразитира у жучним каналима и жучном мехуру. Жучоводом јаја паразита доспевају
у танко црево и изметом домаћина у спољну средину. Јаја су величине 35-45 микрометара и
асиметрична (једна страна је испупчена, а друга више равна), мрке боје, имају дебелу опну и
поклопац на једном полу. У моменту полагања у њима се већ налази образован мирацидијум.
У сопљној средини, заједно са изметом животиње, јаја поједу прелазни домаћини – више врста
сувоземних пужића. У њима се путем партеногенезе образује неколоко стотина церкарија, које
се, слепљене слузавом материјом, у гомилицама избацују у спољну средину. Одговарајуће врсте
мрава поједу овакве церкарије и у њима се, као другом прелазном (допунском) домаћину,
образују метацеркарије. Развој у пужићу траје 3-5 месеци, а у мравима 1-2 месеца.
Животиње се инфицирају практично већ првих дана по изласку на пашу, када са травом поједу и
презимеле инфициране мраве у којима се наћи велики број метацеркарија. У цревима животиња
ослобађају се млади метиљи, који жучоводом доспевају у жучне канале и жучни мехур, где за око
2 месеца сазру и почну да полажу јаја.
Профилаксу против дикроцелиозе је практично немогуће спровести због великог броја врста
правих домаћина и велике раширености прелазних домаћина.

Fasciola hepatica

Dicrocoelium dendriticum
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НЕМАТОДЕ – БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ НЕМАТОДАМА

Класу нематода обухвата велики број врста, од којих једне живе слободно у води или влажној
земљи, док су друге паразити биљака и животиња.
Нематоде проузрокују обољења позната подзаједничким називом нематодозе.

ОПШТЕ ОДЛИКЕ НЕМАТОДА
Паразити из класе Нематоде су ваљкасти црви, који као одрасли паразити живе у разним
органима, ткивима и телесним дупљама домаћих и дивљих животиња. Као ларве, зависно од
миграционог пута појединих врста, паразитирају у разним органима и ткивима домаћина.
Претежно су геохелминти, без посредства прелазних домаћина у свом развоју.

МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ НЕМАТОДА
Тело нематода је издуженог и ваљкастог облика, због чега се називају ваљкастим црвима или
глистама. Зависно од врсте, дужина им се креће од неколоко милиметара до 1 метар, а дебљина
често није у сразмери са дужином. Крајеви паразита обично су сужени. Женке су редовно већих
димензија од мужјака. Тело нематода је еластично и чврсто, јер је покривено кутикулом у чијем
саставу има хитина. Кутикула је глатка, попречно или уздужно наборана, полупровидна или
потпуно непровидна.
Зависно од врсте, тело нематода је беле, сиво-беле, мрке или црвенкасте боје. Код неких врста на
кутикули се налазе различити израштаји, као што су папиле, бодље, трнићи, гребени, крилца који
често поред других морфолошких карактеристика служе за детерминацију. Испод кутикуле налази
се танак поткутикуларни слој, а испод овога мускулатура. У телесној дупљи нематода налазе се
унутрашњи органи.
Дигестивни систем – Нематоде имају добро развијен систем за узимање и варење хране. На
предњем крају тела паразита налази се усни отвор, кружног или оалног облика. Код неких врста
усни отвор опкољавају две, три, четири или шест усана, док код других усне закржљале или их
нема. Код неких врста на усни отвор директно се надовезује једњак, али се код већине врста
између њих налази једна дупља, позната под именом усна чаура или вестибулум. Зид чауре је
гладак или наоружан хитинским израштајима-зубићима. Усна чаура служи као орган за
причвршћивање (пијавка), а хитински зубићи за сечење ткива домаћина, ради узимања делића
ткива, ткивних сокова или крви, чиме се паразити хране. Код већине врста једњак има
цилиндричан облик, који је у задњем крају мање или више проширен (булбус). На једњак се
наставља црево (права цилиндрична цев), које завршава у задњем делу тела анусом или
клоаком.
Органи за дисање и крвоток не постоје. Кисеоник се разноси по телу преко плазматичне
течности, која испуњава телесну дупљу.
Екскреторни систем се састоји од 2 до 3 уздужна каналића са сваке стране тела, који се
сједињују у један кратак канал, а овај завршава једним малим отвором на предњем карју паразита.
Нервни систем се састоји од једног нервног прстена, који обухвата једњак. Из њега излазе
нервне гране према спољашњим и унутрашњим деловима тела.
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Полни систем – код нематода је веома испољен полни диморфизам. Женке су по правилу веће од
мужјака. Код неких врста на задњем крају мужјака налазе се специјални органи, на основу којих
се, већ на први поглед могу разликовати од женки.
Женски полни органи се састоје од једне дугачке изувијане цеви, коју чине јајник, јајовод,
утерус и вагина, а завршава се вулвом. Зависно од врсте, вулва се налази на предњем, средњем
или задњем делу тела.
Мушки полни органи такође се састоје од једне дугачке изувијане цеви, коју чине семеник,
семевод и ејакулациони канал, који се улива у клоаку заједно са завршетком црева. На задњем
крају тела мужјака налази се још и помоћни органи полног система, који учествују у акту
копулације, а то су: спикула, губернакулум, теламон и полне папиле. За време копулације
спикуле се увлаче у вагину, шире се у уједно служе за причвршћивање. Губернакулум и теламон
служе као водич спикула за време копулације. Код неких врста около клоаке налази се систем
полних папила, чије су размере, облик, положај различити код разних врста.
За време копулације мужјак се својим задњим крајем обавије око оног дела тела женке где је
вулва, или се за њу причврсти помоћу полних папила. Пошто спукуле рашире вагину,
сперматозоиди се убризгавају из ејакулационог канала у гениталне органе женке, где се сусрећу са
женским полним ћелијама. После оплођења, јаја се обавију једном вителином опном и смештају се
у утерус.
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БИОЛОШКЕ ОДЛИКЕ НЕМАТОДА

Зависно од врсте нематода, женке могу бити:
1. Овипарне – полажу неембрионирана јаја
2. Овививипарне – полажу ембрионирана јаја
3. Вивипарне – полажу слободне ларвице
Даљи развој јаја и ларвица, елиминисаних изметом домаћина у спољну средину, може бити:
1. директан (геонематоде) - без учешћа прелазних домаћина
2. индиректан (бионематоде) - са учешћем прелазних домаћина
Већина врста нематода су геонематоде и у спољној средини имају директан развој. У повољним
условима спољне средине (влага, топлота, кисеоник) у јајима се образују ларвице. Код неких
врста ларвице не напуштају опну јаја (аскариде, трихуриде, оксиуриде), док их код других врста
напуштају (стронгилиде). После двоструког пресвлачења слободних ларвица или у јајима, оне
постају инфективне за пријемљиве домаћине. Време и услови за развој јаја и ларви до
инфективног стадијума различити су за различите врсте.
Животиње се најчешће инфицирају када са контамирираном храном или водом унесу и
инфективна јаја или ларвице. У дигестивном тракту домаћина, под утицајем дигестивних сокова,
ларвице се ослобађају опне јаја. Зависно од врсте, даљи развој у домаћину одвија се на више
начина:
1. ларве не мигрирају већ цео свој развој обаве у цревима.
2. ларве мигрирају у зид црева.
3. ларве мигрирају кроз јетру и плућа и враћају се у дигестивни тракт.
4. ларве мигрирају мигрирају у зид црева и унутрашње органе и враћају се у дигестивни
тракт
5. ларве мигрирају кроз зид црева до плућа
6. ларве продиру кроз кожу и миграцијом кроз унутрашње органе доспевају у дигестивни
тракт
Развој врста нематода уз посредовање прелазних домаћина (бионематоде) одвија се на следећи
начин. Прелазни домаћини (разне врсте бескичмењака) са изметом правог домаћина прогутају и
јаја или ларвице паразита. После двоструког пресвлачења у прелазном домаћину, ларве постају
инфективне. Прави домаћин се инфицира када поједе оваквог прелазног домаћина. У њему се
ларве ослобађају и подлежу даљем развоју до потпуног сазревања паразита. Код неких врста
инфекција правог домаћина настаје контактом са прелазним домаћином. Код Трихинеле спиралис
једна иста животиња је и прелазни и прави домаћин.
Инфективне ларве неких врста нематода, ако доспеју у организам неспецифичних домаћина
(инсекти, сисари, птице), не подлежу даљем развоју, већ дуже време у њима могу да сачувају своју
инфективну способност. Такви домаћини се називају резервоарним домаћинима. При преласку
из резервоарног у одговарајућег правог домаћина ларвице могу да наставе развој до полно зрелог
стадијума паразита.
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У току живота нематода постоје следећи периоди:
1. Препатентни период паразита – назива се време од уношења инфективних јаја или ларвица
па до полног сазревања паразита и почетка полагања јаја или ларвица.
2. Патентни период – представља време у коме је паразит способан да полаже јаја.
3. Постпатентни период – време од престанка полагања јаја или ларвица до угинућа паразита

СИСТЕМАТИКА НЕМАТОДА

Многобројне врсте паразита из класе нематода, које паразитирају код домаћих животиња, птица и
риба, и имају велики значај за ветеринарску медицину, сврстане су у следеће важније подредове:
Rhabditata – врсте из овог подреда паразитирају у дигестивном тракту животиња, али воде и
непаразитски живот у спољној средини. Одликују се по томе што су веома малих димензија, а
једњак им је са једним или два булбарна проширења.
Ascaridata – представници овог подреда су нематоде великх димензија. Предњи крај тела
снабдевен је са три усне, а једњак им је прост, цилиндричан.
Oxyurata – нематоде из овог подреда поседују једњак чији се задњи крај проширује и веома
изражен булбус у облику буздована.
Trichocepalata – врсте овог подреда карактеришу се веома дугачким једњаком, који је целом
дужином окружен жлездама у виду бројаница.
Strongylata – овом подреду припада велики број врста. Имају прост једњак као код Аскаридата,
или једњак у виду боце (флашаст). Задњи крај мужјака снабдевен је са две спикуле и
копулаторном бурзом.
Spirurata – врсте из овог подреда имају једњак састављен из два дела (мишићни и жлездани) и
паран број усана (2,4,6 и више). Паразитирају у ткивима органа који комуницирају са спољном
средином (дигестивни и респираторни органи). Спирурате су биохелминти, а женке су им
овипарне.
Filariata – врсте из овог подреда лоализоване су у телесним дупљама и ткивима, које не
комуницирају са спољном средином (грудна и трбушна дупља, тетиве, поткожно везивно ткиво.
Једњак им је дводелан: мишићни и жлездани. Женке су им ововивипарне и вивипарне.
Сваки подред нематода обухвата неколико фамилија, које се деле у подфамилије, а ове на родове и
врсте.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРЕДСТАВНИЦИ НЕМАТОДА
Паразити из класе нематода који роузрокују болести код домаћих и дивљих животиња су
многобројни, ми ћемо их овде набројати, а токође проучити и оне који су најважнији за
ветеринарску медицину.
Паразити из рода Strongyloides изазивају обољење које се назива стронгилоидоза, од које
оболевају прасад, јагњад, ждребад, телад и штенад у првих 1-2 месеца живота. Испољава се
заостајањем у расту и развоју, а понекад и у актуном току, нарочито код прасади, са смртним
завршетком.
Ascaris suum изазива обољење које се назива Аскаридоза свиња, која је најзначајнија и
најраширенија хелминтоза свиња. Оболевају младе свиње до 6 месеци старости. а болест се
карактерише поремећајима дигестивног тракта и општом интоксикацијом организма.
Параскаридоза је обољење копитара, оболевају младе животиње до годину дана старости.
Обољење се карактерише поремећајем дигестивног тракта и хроничном интоксикацијом.
Узрочник обољења јe Parascaris equorum.
Neoascaris vitulorum изазива обољење телади под називом Неоаскаридоза телади.
Toxocara canis i Toxocara mystax изазивају веома раширену хелминтозу паса и мачака које се
назива Токсокароза .
Ascaridia galli је нематода које изазива обољење живине под називом Аскаридоза живине која
представља једну од од најзначајнијих хелминтоза живине.
Heterakis galline проузрокује обољење птица под називом Хетеракидоза.
Oxyuris equi проузрокује обољење Оксиуроза копитара.
Паразити из фамилије Strongylidae изазивају обољења под називом Желудачно-цревне
стронгилидозе код коња, оваца и говеда.
Metastrongilus elongates изазива обољење код сивиња под називом Матастронгилоза свиња,
болест се још назива плућна стронгилоза.
Singamus trachea изазива обољење дисајних путева код кокоши, ћурака и фазана, под називом
Сингамоза птица.
Trichinella spiralis изазива обољење које се назива Трихинелоза, ову болест ћемо издовијити као
најзначајнију нематодозу и детаљније проучити.
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ТРИХИНЕЛОЗА
Трихинелоза је хелминтозооноза проузрокована одраслим и развојним облицима Trichinella
spiralis. Обољење се најчешће среће код свиња, пацова, мишева, пса, медведа, лисице, вука, мачке
и многих других врста животиња. Човек се инфицира првенствено у крајевима где има
трихинелозних свиња.
Због одбацивања меса трихинелозних свиња настају огромне економске штете. Међутим
трихинелоза је много значајнија као здравствени проблем, јер инфицирани људи оболе у тежем
облику, а могући су и смртни случајеви.
У развоју Trichinella spiralis исти организам је и прави и прелазни домаћин. У танким цревима
паразитирају зрели облици паразита: мужјаци величине 1,4-1,6 мм и вивпарне женке, величине 3-4
мм. У попречно-пругастој мускулатури налазе се мишићне ларвице трихинеле, величине 0,81,2мм. Оне су спирално смотане у прозрачним капсулама, најчешће овалног облика.
Инфекција настаје када пријемљиви домаћин поједе месо са ларвицама трихинеле другог домћина.
За 2-3 часа у танким цревима ларвице се ослободе капсуле и за око 24 часа постају зрели паразити.
После оплођена мужјаци угину, а женке се предњим крајем тела завлаче у слузикожу црева и
започињу полагање ларвица, које одмах продиру у лимфне и крвне судове. Крвотоком се затим
разнесу по целом телу али се насељавају само у попречно-пругастој мускулатури. Током 3-4
недеље ларвице се смотају у спиралу. Десетак дана касније, около њих се образују капсуле и тада
постану инфективне за другог домаћина. У једној чаури обично се налази једна , а ређе две или
више ларвица. После 1-2 месеца настају промене у структури капсуле. Шестог месеца започиње
процес закречавање, који се, зависно од врсте живитиње завршава за 9,12 до 18 месеци. Женке у
цревима живе у просеку око 6 недеља и положе 10-15 хиљада ларвица.
Мишићне трихинеле могу да живе код човека до 25, акод свиње до 11 година.
Трихинелоза је веома раширена хелмитозооноза са бројним жариштима у природи. Познато је
преко 40 врста сисара домаћина за трихинелу спиралис. Епизоотиолошки и епидемиолошки значај
имају домаћа и дивља свиња, пацов, пас, мачка, лисица итд. Мање су пријемљиви биљоједи,
водоземци и птице.
Човек се инфицира углавном конзумирањем свињског трихинелозног меса. То су обично
свиње заклане код кућа, где се неврши ветеринарско-санитарни преглед.
Главна карика у епизоотиолошком ланцу су дивље животиње. Оне се инфицирају ждерањем
других месоједа, глодара и осталих домаћина за Trichinella spiralis. Дивљи месоједи и глодари
представљају природни резервоар и одређују раширеност природних жаришта трихинелозе. Оно
су основни извор за инфекцију домаћих свиња, па према томе и човека. У неким крајевима наше
земље трихинелоза је установљена код преко 50% вукова, око 30% лисица, затим 3-8% пацова и
око 2% паса.
Домаћи месоједи (пас и мачка) се инфицирају преко трихинелозних пацова и мишева и меса
убијених дивљих животиња. Код пацова инфекција се одржава путем канибализма. Свиње
се инфицирају углавном једењем трихинелозних пацова.
Мишићне трихинеле су веома отпорне према неповољним условима спољне средине. У трулом
месу остају инфективне до 120 дана. Температура од око 70 степени их брзо убија, а на -20
степени могу остати живе до 20 дана.
Основно је спречити инфекцију свиња, а преко њих и инфекцију људи. У том случају предузимају
се бројне мере од којих наводимо само најважније: обавезна трихинелоскопија закланих свиња
и конфисковање трихинелозног меса ради термичке стерилизације, трихинелоскопија меса
устрељених дивљих свиња уколоко се користе за исхрану, уништавање лешева угихулих и
побијених дивљих животиња, забрана исхране свиња непрокуваним кланичним и
кухињским отпацима, редовно спровођење дератизације у кланицама, складиштима коже и
фармам свиња.
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ЦЕСТОДЕ – БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ ЦЕСТОДАМА
Паразити из класе Цестода могу проузроковати обољење код домаћих животиња као зрели
облици, обично локализовани у цревима, или као ларвени облици, локализовани у разним
органима. У првом случају животиње су прави, а у другом прелазни домаћини за ове паразите.
ОПШТЕ ОДЛИКЕ ЦЕСТОДА
Све врсте цестода имају тело састављено до чланчића у виду пантљике или траке, због чега се
називају пантљичаре или тракавице. Зависно од броја и величине чланчића, има врста које су
дугачке неколико милиметара, али има и оних које достижу и 10 метара. Све врсте цестода
састоје се од главице, врата и тела.
Главица (сколекс) има 4 пијавке, а код већине врста и рило или ростелум. Код неких врста
пијавке су окружене трнићима, а ростелум са једним или више редова кукица. Помоћу пијавки,
ростелума и кукица пантљичаре се фиксирају за зид црева, одупирући се перисталтици да их не
избаци напоље.
Врат је најтањи део тела и наставља се на главицу. Он има пролиферативну функцију, јер се из
њега стално образују нови чланчићи, који потискују старијe, и на тај начин образује се тело
(стробила) пантљичаре.
Чланчићи (проглотиде) су, почев од врата, повезани један иза другог, иза врата су најмлађи и
како их потискују nовоформирани, тако постају старији. Последњи чланчићи су најстарији и
највећи и, када се у њима образују зрела јаја, отпадају од тела и изметом домаћина избацују се у
спољашњу седину. Величина и облик чланчића су веома различити и зависе од врсте пантљичаре
и старости чланчића. Код неких врста они су широки и кратки, код других су трапезоидног,
издуженог, eлипсоидног, округластог или другог облика. Сваки чланчић има кутикулу испод које
се налазе мишићна влакна. Унутрашњост је испуњена растреситим паренхимом у коме се налазе
органи.
Исхрана и екстракција – Пантљичаре се хране путем осмозе тј. упијањем храњивих састојака из
црева домаћина преко кутикуле. Екскреторни систем се састоји из каналића, који се налазе у
сваком чланчићу. Они се уливају у два уздужна сабирна канала, који пролазе кроз цело тело, а
завршавају се у последњем чланчићу одговарајућим отвором.
Нервни систем се састоји из ганглиона, који се налазе у сколексу, а из којих се настављају два
нервна влакна, која пролазе кроз цело тело, гранајучи се у сваком чланчићу.
Полни систем – Цестоде су хермафродитски црви. У сваком чланчићу постоје један или два
мушка и исто толико женских полних органа. У младим чланчићима полних органа још нема, а у
средњим су већ потпуно развијени, а у најстаријим се види само утерус, испуњен зрелим јајима.
Женске полне органе сачињавају: јајник, јајовод, жуманчишта, Мелисова жлезда, оотип и
утерус.
Мушке полне органе сачињавају: семеник, семевод, семена кесица и цирус. Отвори мушког и
женског полног органа међусобно се додирују у тзв. гениталном синусу.
Копулација се може обавити у самом чланчићу као самооплођење али се може обавити и између
два суседна чланчића. Без обзира на начин копулације, унети сперматозоиди одлазе у оотип, где се
врши оплођење и почетак формирања јаја. У потпуно зрелим чланчићима може се наћи од
неколико стотина до сто хиљада и више јаја.
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Развој пантљичара обавља се у два, а неких врста и у више домаћина. Полно зрели облици
паразитирају у цревима правих домаћина, а ларвени облици у разним органима прелазних
домаћина.
Ослобођена јаја или цели зрели чланчићи пантљичаре избацуу се изметом домаћина у спољну
средину. Када јаја прогутају одговарјући прелазни домаћини из њих се ослобађају ембриони, који
затим пробијају зид црева и крвним путем доспевају у одговарајуће органе прелазних домаћина.
Од ембриона се формирају одговарајући ларвени облици мехурастог (цистичног) изгледа. Код
већине цестода они имају сличну организацију и састоје се од спољне еластичне опне-кутикуле, и
унурашње нежне, герминативне опне. Унутрашњост цисте је испуњена бистром течношћу.
Код цестода разликују се следећи типови циста:
1. Тип Цистицеркус – мехур округластог облика , величине зрна пасуља до ораха. Садржи
једну главицу (сколекс).
2. Тип Ценурус – већих је димензија од претходног типа (2-5 цм), и садржи неколико десетина
до стотину главица.
3. Тип Плероцеркоид – издужен ларвени облик, дужине 3-30 цм. Има дебелу опну, а у
унутрашњости се налази једна скоро формирана будућа пантљичара, састављена од сколекса,
врата и тела.
4. Тип Ехинококус – овај мехур може да нарасте до величине песнице, па и дечије главе. У
једној ехинококовој цисти може се наћи неколико стотина хиљада сколекса. Мехури са потпуно
развијеним главицама називају се фертилним и представљају инфективне ларвене облике.
Мехури у којима се сколекси нису образовали називају се стерилним, њима се не могу
инфицирати прави домаћини.
5. Тип Цистицеркоид – најмањи ларвени облик (око 0,5мм), паразитира у телесној дупљи
разних бескичмењака.
Када прави домаћини прогутају одговарајуће ларвене облике, у њиховим цревима сколекси се
ослобађају цисте, изврате се и причврсте за зид црева. Из њиховог врата одмах почиње стварање
чланчића.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЦЕСТОДА
ЕХИНОКОКОЗА (ХИДАТОЗА)
Ехинококоза или хидатоза је хронично обољење оваца, коза, говеда, свиња и човека, које
проузрокује Echinococcus polymorphus, ларвени облик псеће пантљичаре Echinococcus
granulosus.
Ехинококове цисте Echinococcus polymorphus, најчешће се налазе у јетри и плућима, а ређе и у
другим органима. Округластог су облика и различите величине, зависно од њихове старости и
величине. Фертилне цисте су напете, испуњене бистром течношћу и хиљадама сколекса. Стерилне
цисте су мекане, испуњенњ густим садржајем, понекад усиреним и закреченим.
Животиње и човек се инфицирају када са храном или водом унесу и јаја ехинококове
пантљичаре. У њиховим цревима из јаја излазе ембриони, пробијају зид црева и крвотоком
доспевају у јетру, плућа и друге органе. Тамо се зауставе и образују цисте, које после три месеца
нарасту до величине од око 2мм у пречнику, после пет месеци од око 0,5-1цм. Тек после неколико
година достижу величину кокошјег јајета, песнице итд. За око 6 месеци у њима се образују први
сколекси.
Пси носиоци ехинококове пантљичаре, који се слободно крећу, залазе у сточне објекте, просторије
где се чува и припрема сточна храна, лутају по пашњацима, испустима, двориштима и баштама,
као и другим метима где долази стока и својим изметом контаминирају храну и воду. У овом
погледу нарочито су опасни пси луталице. У спољној средини измет се суши, ногама стоке и људи
растури или кишом разнесе на све стране по пашњацима, баштама, и на тај начин јаја паразита
доспевају у сточну храну и воду.
Људи, првенствено деца, инфицирају се када милујући пса, носиоца ехинококове пантљичаре,
на своје руке пренесу јаја (којих има највише на боковима и око репа пса), а затим неопрани
рукама једу. Такође се могу инфицирати и преко зелене салате, уколико су у повртњак залазили
нфицирани пси.
Пси се инфицирају када се хране изнутрицама, које садрже ехинококове фертилне цисте.
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ЦЕНУРОЗА
Ценуроза је хронично обољење оваца, а ређе и других животиња. Пошто је узрочник болести,
Coenurus cerebralis локализован у централном нервном систему , болест се испољава специфичном
клиничком сликом у виду некоординисаног кретања, због чега се назива вртичавост.
Узрочник обољења Coenurus cerebralis ларвени облик псеће пантљичаре Taenia multiceps
локализован је у ЦНС-у и то најчешће у десној половини мозга. После уношења јаја пантљичаре,
за неколико дана ембриони стижу у мозак, где почиње образовање ценурусног мехура. За 4-6
недеља нарасте као зрно грашка, а за два месеца као лешник, а за око три месеца као орах. Тада
достиже инфективни стадијум, јер садржи развијене сколексе. Тај је мехур типа ценурус и садржи
неколико десетина до 500 и више сколекса. У једној животињи обично се развију 1-2 мехура, ређе
3-4, а више од тога је врло ретко.
Овце се инфицирају када са храном или водом унесу јаја пантљичаре Taenia multiceps која се
налази у цревима пса.

ЦИСТИЦЕРКОЗА (БОБИЧАВОСТ СВИЊА)
Цистицеркоза или бобичавост је хронично обољење свиња, које проузрокује Cysticercus
cellulosae, ларвени облик пантљичаре човека Taenia solium. Иако је цистицеркоза безначајна са
патолошког становишта, због одбацивања или условне употребљивости меса бобичавог меса, њен
економиски значај је велик. С друге стране, бобичаво месо, као могући извор инфекције за човека
пантљичаром, предстаља значајан здравствени проблем.
Cysticercus cellulosae је мали издужени мехур – бобица, величине 1-1,5 х 0,5-1цм. Испуњен је
бистром течношћу и садржи један сколекс, који има ростелум са два реда кукица. Бобице су
првенствено локализоване у мишићима бутова, врата, плећки, масетера, језика, дијафрагме,
трбуха и међуребарним мишићима, али се могу срести у мозгу и срцу и другим органима.
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Свиња (ретко друге животиње и човек) се инфицирају уношењем јаја пантљичаре. Ембриони
пробивши зид црева, крвотоком доспевају у мишиће, где се за око три месеца развијају у зреле
цистицеркусе.
Човек се инфицира када поједе фертилне цистицеркусе. У танком цреву бобица прсне, а
ослобођени сколекс се изврати и причврсти за слузокожу црева. Из врата се стварају чланчићи и за
2-3 месеца образује се зрела пантљичара Taenia solium. Она је састављена од 800-900 чланчића и
дуга је 1,5-2 метра, а понекад и 8м.
Раширеност цистицеркозе свиња зависи превенствено од здравствене културе становништва.
Недостатак или лоше изграђени клозети, доступни свињама, некултурна навика људи да
дефецирају у свињцу, у дворишту, на ђубришту, на пашњаку и уопште на отвореним просторима
основни су услови за ширење цистицеркозе свиња.
Човек носилац пантљичаре, изметом елиминише групице од по 5-6 зрелих чланчића. Приликом
дефекације на отвореним местима из чланчића се ослобађа огроман број јаја, која се под утицајем
кише или на други начин могу растурити по околини и контаминирати сточну храну и воду. На
овај начин свиње се инфицирају поједеним јајима и у њима се образује мањи број бобица.
Међутим свиње као сваштоједи могу са изметом човека да поједу и чланчиће са великим бројем
јаја, што је разлог да се у њима често нађе велики број бобица.
Потребно је напоменути да човек може да буде и прелазни домаћин, и да се у њему развијају
цистицеркуси. Инфекција може да настане на три начина:
1. уношењем јаја или чланчћа са контаминираним неопраним воћем и поврћем.
2. када једна особа, носилац пантљичаре, једе после дефекације запрљаним неопраним рукама.
3. код особа , носилаца пантљичара, при антиперисталтичном таласу црева откинути зрели
чланчићи могу доспети у желудац, одакле се ембриони изашли из јајета, крвним путем
разнесу по телу, где се развијају бобице.
Човек се инфицира са пантљичаром када једе недовољно кувано, недопечено, полусирово
или сирово бобичаво месо свиње.
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ЦИСТИЦЕРКОЗА (БОБОЧАВОСТ) ГОВЕДА
Цистицеркозу или бобичавост говеда изазива Cysticercus bovis, ларвени облик пантљичаре
човека Taenia saginata. Економски и сантарни значај индентичан је оном код цистицеркозе свиња.
Cysticercus bovis је издужена бобица, величине 6-9 х 5 мм. На сколексу се истичу веома изражене
пијавке, док је ростелум без кукица. Бобице код говеда су најчешће локализоване у срцу, језик,
жвакаћој мускулатури, али се могу наћи и у свим попречнопругастим мишићима, а понекад
и у јетри, плућима, мозгу и другим органима. Зрели цистицеркуси се образују за 3-4 месеца
после уношења јаја пантљичаре.
У танком цреву образују се зреле пантљичаре Taenia saginata за 2-3 месеца после уношења
фертилних цистицеркуса. Ова пантљичара састоји се од хиљаду и више чланчћа, а може да
достигне дужину и до 10 метaра.
Цистицеркоза говеда је раширенија од цистицеркозе свиња, јер се говеђе месо користи скоро у
целом свету, а употреба свињског меса у многим земљама чак се и забрањује. Уопште се може
рећи да је раширеност цистицеркозе говеда уско повезана са ниским културним, хигијенским и
економским нивоом становништва, као што је наведено и за цистицеркозу свиња.
У једној особи истовремено може да паразитира неколико пантљичара Т. Saginata, које у
домаћину живе и 10-15 година. Таква особа свакодневно избацује изметом 20-30 чланчића, који
садрже око 4-5 милиона јаја. Када овакве особе дефецирају на отвореном простору, измет се
разноси по околини и јаја пантљичаре се расеју на великим површинама. На овај начин јаје се
веома разреде док стигну до хране и воде, тако да се говеда инфицирају мањим бројем јаја. Ово је
и разлог да се код говеда нађе мањи број бобица, које се током ветеринарско-санитарног прегледа
и не запазе. Говеда не једу људски измет те никада не поједу целе чланчиће, као што је то случај
код свиња, па су и због тог разлога инфестације бобицама мањег обима.
Профилакса цистицеркозе свиња и говеда састоји се из низа мера које имају за циљ прекидање
развојног циклуса паразита, те мере су:
1. Обавезан ветеринарско-санитарни прегелд меса свих закланих свиња и говеда.
2. Употреба само добро куваног или печеног меса у подручјима где је утврђена болест.
3. Спровођење копролошког прегледа становништва у ензоотским подручјима и обавезна
дехелминтизација људи носилаца пантљичаре.
4. Изградња хигијенских клозета у домаћинствима, на фармама и другим местима.
5. Избегавање пуштања животиња по ђубришту и другим местима где евентуално могу доћи у
контакт са људским изметом.
6. Избегавање ђубрења ливада и пашњака људским изметом.
7. Васпитање људи да не врше нужду на отвореном простору, где би њихов измет био
доступан стоци.
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АРТРОПОДЕ – БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНЕ АРТРОПОДАМА
До данас је познато преко 50.000 врста артропода, што представља скоро половину свих
животињских врста на Земљи. Међу њима је знатан број паразитских врста, које имају значајну
улогу у патологији домаћих животиња и људи, било као непосредни узрочници болести, било као
преносиоци узрочника других болести – вируса, рикеција, бактерија, протозоа, хелминта итд.
За ветеринарску медицину од артропoда су најзначајнији представници класе Арахноиде
(пауколики или бескрилни зглавкари) и класе Инсекта

АРАХНОИДЕ
Представници ове класе имају тело састављено из два јасно издвојена дела: цефалоторакса
(глава + торакс) и абдомена. У предњем крају цефалоторакса налазе се два пара екстремитета.
Први пар су хелицера у облику пинцета, канџи и слично. Други пар су педипалпи.
Припадници класе Арахноиде распоређени су у више редова. За ветеринарску медицину значајни
су само они из реда Акарина (Acarina).
ОПШТЕ ОДЛИКЕ АКАРИНА
Акарине су зглавкари без крила. Тело им је састављено из једног блока, јер су цефалоторакс и
абдомен потпуно спојени. Обично су округластог облика и мањи од 1 мм, изузев неких врста
крпеља, чије женке испуњене јајима или крвљу, могу да достигну величину од 2 цм и више.
Главу чини рострум, усни орган подешен за бодење и сисање. Састоји се из три дела: две
мандибуле (хелицера) и једне максиле (хипостома). Са хелицерама акарине пробијају кожу
домаћина, а хипостома има улогу органа за причвршћавање. Иземеђу хелицера и хипостоме
постоји један жљеб, којим тече усисана крв и лимфа домаћина. Са стране рострума налазе се
педипалпи.
Полно зреле акарине и њихове лутке имају по 4 пара ногу, а ларве 3 пара. У већини случајева ноге
су дугачке и састоје се из 3-4 чланчића. Тело акарина је покривено хитинским плочицама, код
неких врста хитин је тврд, а код других мекан.
Код неких врста акарина дисање је трахеално. На површини тела трахеје завршавају
стигматским отворима. Код других врста акарина дисање се обавља преко целог тела. Многи
представници акарина имају један или два пара очију.
Дигестивни тракт чини једна права цев са неколико изданака у којима се складишти храна. Крв
акарина је безбојна. Нервни систем састоји се из ганглијских ћелија из којих излазе нервна
влакна.
Код акарина су полови подељени (полни диморфизам). Мужјаци су обично мањих димензија од
женки и има их мање. Полни апарат мужјака састоји се од једног или више семеника, из којих
сперма каналићима одлази у семевод, код неких врста постоји и копулаторни орган.
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Код женки полни апарат се састоји од једног или више јајника, јајовода, утеруса и гениталног
отвора. После парења мужјака и женке, врши се оплођење јаја. Код акарина постоји права
метаморфоза. Из јаја излазе ларве, које имају три пара ногу. Ларве се прво преобразе у
протонимфе-лутке са 4 пара ногу, а затим у телеонимфе-лутке са већ издиференцираним полним
одликама. Од телеонимфи настају одрасли мужјаци и женке.

ИНСЕКТИ
Већина врста инсеката су повремени паразити и нападају домаћина само када им је потребна
храна. Неке врсте су паразити као одрасли, док су дуги паразити у ларвеном облику. Већина
инсеката су ектопразити, али неке врсте у ларвеном облику могу бити ендопаразити.
ОПШТЕ ОДЛИКЕ ИНСЕКАТА
Преставници класе Инсекта су атртоподе чије је тело јасно подељено на три дела: главу, торакс и
абдомен. Одрасли имају 3 пара чланковитих ногу, а већина врста има и два пара крила.
Глава је обично покретна и на њој се налазе очи, један пар антена и усни апарат за грицкање и
дробљење хране, за сисање и за бодење.
Торакс се састоји из три чланчића. За ваки чланчић се везује један пар ногу, састављених од по 5
чланчића. Са бочне стране другог и трећег чланчића торакса излази по један пар крила.
Абдомен се састоји од 5-12 чланчића. Са стране сваког чланчића налази се по један стигматски
отвор, којим завршавају трахеје.
Дигестивни тракт се састоји од усне дупље, ждрела, једњака,мишићног и жлезданог стомака,
танког и дебелог црева и ректума.
Крвоток се састоји из предњег крвног суда – аорте и задњег крвног суда – срца, подељеног у
неколико комора. Крв је различите боје (црвена, зелена, љубичаста, безбојна).
Нервни систем се састоји од ЦНС-а (ганглије) и нервних влакана. Поседују чуло укуса,
мириса, додира и слуха.
Дисање се код већине инсеката врши преко мреже трахеја, које комуницирају са атмосферским
ваздухом преко стигматских отвора.
Полни систем женке чине два јајника, парни јајоводи и вагина. Мужјаци имају два семеника и два
семеника који се уливају у ејакулаторни канал, који завршава копулаторним органом.
Размножавање се код већине инсеката обавља полним путем, тј. после парења мужјака и женке
настаје спајање јајета са сперматозоидом. У своме развоју инсекти пролазе кроз 4 стадијума: јаје,
ларва, лутка и одрасли.
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ПРЕДСТАВНИЦИ АКАРИНА
ШУГАРЦИ
Шуга или Scabies је веома контагиозно обољење домаћих и дивљих животиња, које се
карактерише хроничним током, сврабом и променама на кожи. Обољење се јавља код говеда,
оваца, коза, свиња, коња, паса, мачака, живине и свих врста дивљих животиња.
Узрочници обољења – шугарци врло лако се преносе са оболелих на здраве животиње
директним додиром или преко разних предмета о које се чешала шугава животиња. Брзом ширењу
болести нарочито доприносе велике концентрације животиња на мало простору. Ово је разлог да
је данас шуга веома честа појава у индустријској, интензивној производњи свиња и говеда. Када се
шуга једном унесе на једну фарму свиња или говеда веома ју је тешко искоренити.
Штете од шуге су веома значајне. Услед сталног надражаја на чешање животиње су узнемирене,
што утиче на њихову производњу (слабије напредовање, смањено лучење млека) и радну
способност. Код оваца се нарочито испољава губитак вуне, а код крзнашица оштећење крзна.
Директне штете због угинућа су веома ретке.
Шугу проузрокују различите врсте акарина из следећих фамилија: Sarcoptes, Psoroptes,
Chorioptes, Notoeders, Otodectes код сисара и Cnemidiocoptes код птица. Обзиром на извесне
специфичности шуге коју изазивају врсте различитих родова шугараца, она се може поделити на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Саркоптес шугу
Псороптес шугу
Хориоптес шугу
Нотоедрес шугу
Отодектес шугу
Кнемидокоптес шугу

Најзначајније су саркоптес и псороптес шуга.
ДЕМОДЕКС
Демодикоза је веома често, упорно кожно обољење паса проузроковано са Demodex canis. Код
других врста домаћих животиња демодикоза се ређе среће.
Узрочник обољења Demodex canis локализован је у фоликулима длаке, лојним жлездама и
унутрашњим органима. Тело му је издужено, вретенастог облика. Има 4 пара кратких ногу,
састављених од три чланчића, постављених вентрално иза главе, која има облик потковице.
Развој паразита траје око 2 недеље. Из јаја положених у фоликулима длаке или лојним жлездама
коже, излазе ларве са три пара ногу. Оне се прво преобразе у протонимфе, затим у телеонимфе, од
којих ускоро постају полно зрели демодекси.
Извор ширења демодикозе су болесне животиње. Најчешће оболе пси старости од 6 до 12
месеци и то претежно припадници раса са кратком длаком (булдози, поентери, добермани,
пинчеви,боксери).
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КРПЕЉИ
Крпељи из фамилије Ixodidae су акарине које нападају животиње ради сисања крви. Пошто се
размножавају и живе слободно у природи називају си и пашним крпељима. У патологији
домаћих животиња и човека значајне су следеће врсте из следећих родова: Ixodes, Haemophisalis,
Dermacentor, Rhipicephalus, Hyalomma.
Крпељи из фамилије Argaside представљени су са само једном значајном врстом и то са Argas
persicus, која искљичиво напада птице ради сисања крви.
Морфолошке одлике – Крпељи из фамилије Ixodidae су релативно крупне акарине. У гладном
стању нису веће од 4мм, акада се насишу крви женке повећају обим 10-15 пута. Тело им је
прекривено хитинском кутикулом. Зависно од рода крпеља, глава им је дугачка или кратка, а њена
основа је четвороугласта или шестоугласта.
Argas persicus или птичији крпељ дугачак је 10-13мм, а широк 6мм. Женка је већа од мужјака.
Гладан крпељ има пљоснато телo са израженим рубовима.
Биолошке одлике – Код фамилије Ixodidae процес оплођења се врши на домаћину и на земљи.
После оплођења мужјаци падају на земљу и угину, док женке напуштају домаћина нешто касније.
После месец дана положе од 500-2000 јаја и угину. Ембрионирање јаја зависи од влаге, а
нарочито од температуре средине и траје од неколико недеља до 9 месеци. При температури нижој
од 10 степени ларве не излазе из јаја. Када изађу из јаја, ларве су велике око 1мм, имају 3 пара
ногу, немају полни отвор и стигме. Да би се преобразиле у лутку ларве нападају неку птицу,
сисара или хладнокрвну животињу, насишу се крви и пресвуку. Лутке су веће од ларви, имају 4
пара ногу, полни отвор и органе за дисање. Да би се преобразиле у одрасле, лутке нападају неку
другу животињу, насишу се крви и претрпе друго пресвлачење. Изузев што су мање, лутке се не
разликују по изгледу од одраслих крпеља.
Полно зрели крпељи обично бораве на шумовитим теренима, у жбуњу, шибљу, бујној трави. Ларве
сишу крв домаћина 4-6 дана, лутке 4-10дана, а одрасли 8-14 дана. Према начину храњења и развоја
крпељи могу имати једног, два или три домаћина.
Штетно деловање крпеља – Ixodidae нападају домаће сисаре да би се насисали крви. Женке
посишу највише крви јер им је потребно много хране за производњу великог броја јаја. Једна
женка је у стању да посише од 0,4 до 1 мл крви. Ако животиње истовремено нападне већи број
крпеља, развија се анемија, нарочито озбиљна код младих животиња.
Поједине врсте приликом сисања крви убацују у крвоток токсине, који изазивају парализу
различитог интензитета. Нарочито су осетљива јагњад и телад. Оболеле животиње слабије узимају
храну, нерадо се крећу, тетурају се и заносе задњи део тела, падају и поново. Поједине врсте
преносе узрочнике многих болести домаћих животиња и човека – протозое, бактерије, рикеције,
вирусе.
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ПРЕДСТВАНИЦИ ИНСЕКАТА
ВАШИ (ANOPLURA)
Ваши или уши су бескрилни инсекти. За ветеринарску медицину медицину имају значаја ваши
из фамилије Нематопиниде, као и више врста из рода Линогнатус. Обољење које изазивају
назива се вашљивост или хематопиноза. Најчешће се јавља зими и у рано пролеће, када су
животиње нагомилане у стаји. Вашљивост је карактеристика узгоја где су зоохигијенски услови на
ниском нивоу. Обично се преноси дидектним додиром животиња.
Морфолошке и биолошке одлике – Ваши имају спљоштено тело, јасно подељено на главу торакс
и сбдомен. Глава је ужа, а дужа од торакса. Усни апарат је прилагођен за сисање крви. Величина
ваши се креће од 2,5-6 мм. Женке су веће од мужјака.
Ваши су стални паразити и развијају се на телу животиње. Женке полажу јаја (гњиде)
жућкасте боје, величине око 1 мм. После две недеље, из јаја непосредно излазе младе ваши, које за
3-5 дана достижу полну зрелост. При повољним условима, цео развојни циклус траје 16-30 дана.
Штетно деловање – Ваши се хране крвљу и њихови убоди су непријатни и узнемравају
животиње. Сисањем крви болесне, а потом здравеживотиње, ваши могу да пренесу и узрочнике
различитих болести.
ПАВАШИ (MALLOPHAGA)
Паваши су бескрилни инсекти, припадници 3 фамилије из реда Малофага. Пошто се хране
перјем, паперјем, длаком, перути и излучевинама коже, називају се још и пероједима и
длакоједима.
Обољење које изазивају назива се малофагоза или павашљивост. Паваши се преносе са једне на
другу животињу директним додиром, а најбројније су на младим животињама. Малофагоза је
такође карактеристика лоших зоохигијенских услова држања животиња.
Морфолошке и биолошке одлике – Паваши имају спљоштено тело, покривено длачицама.
Сличне су вашима, од којих се разликују по усном апарату, који је прилагођен за дробљење.
Величина им се креће од 2 до 6 мм. Женке су веће од мужјака.
Паваши стални паразити. Женка полаже јаја на бази перја и длаке домаћина. За 5-6 дана јаја
ембрионирају и из њих излазе ларве, које се разликују од одраслих само по величини и боји. После
неколико пресвлачења, током 3-4 недеље, од ларви настају одрасли.
Штетно деловање – Паваши не сишу крв, већ се хране перјем, длаком и епидермисом животиња.
Код перади оштећују младо перје, а код сисара секу , ломе и оштећују длаке, што има за
последицу њихово испадање.
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ОБАДИ (TABANIDE)
Обади или стршљенови су хематофагни инсекти, припадници фамилије Табаниде. Тело им је
здепасто, обрасло длачицама, величине 10-30 мм. Глава је велика и широка са два крупна ока. Код
женке усни апарат је подешен за бодење и сисање крви. Мужјаци се хране поленом и биљним
соковима.
Женке полажу јаја у гомилицама од по неколико стотина на лишћу, разном растињу, влажној
земљи или трави, близу воде. Из јаја излазе ларве, које живе у води 10-11 месеци и пресвуку се
више пута. Зиму проведу завучене у муљу или влажној земљи, а у пролеће се преобразе у лутке. За
1-3 недеље из њих излазе одрасли инсекти.
Одрасли инсекти се срећу и близини шума и пашњака. Женке нападају говеда, коње, човека, а ређе
овце, свиње и псе. Најактивније су за време оморине и пред кишу. Њихови убоди су болни и
изазивају крварења, животиње су узнемирене, нервозне и често беже у заклон да би избегле
инвазију обада.
Обади могу да пренесу и узрочнике разних болести, као што су: антракс, шуштавац, анаплазмоза .
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