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Кратак садржај: У раду је описана појава верминозне бронхопнеумоније код 
домаће мачке узроковане нематодом Аеlurostrongylus abstrusus (Railliet, 1898). 
Јединка мушког пола је у ранијим клиничким прегледима, показивала неке од 
знакова респираторних сметњи, али дефинитвна дијагноза није постављена. 
С обзиром да је мачак остао у лошој кондицији, препоручен је копролошки 
преглед. Након копролошке дијагностике и налаза развојних облика паразита 
А. аbstrusus, извршен је поновни клинички преглед, рендгенографија грудног 
коша и примјењена је терапија. На основу додатних анализа закључено је да је 
ријеч о хроничној елуростронгилози. Ово је први опис елуростронгилозе код 
мачке у Републици Српској и Босни и Херцеговини, који указује на потребу да се 
рутински копролошки прегледи спроводе у свакодневној ветеринарској пракси.

Кључне ријечи: мачка, верминозна бронхопнеумонија, Аеlurostrongylus 
abstrusus

УВОД

Инфекције мачака пулмоналним 
метастронгилидама су посљедњих го-
дина добиле на значају у клинич-
кој паразитологији. Описано је не-
колико врста плућних нематода из 
суперфамилије Metastrongyloidea, 
који паразитирају у плућима до-

маћих и дивљих фелида. Најзначај-
није су врсте Aelurostrongylus abstrusus, 
Oslerus rostratus, Troglostrongylus 
brevior, Troglostrongylus subcrenatus и 
Angiostrongylus chabaudi - L1 ларве.  На 
основу доступних литературних пода-
така  запажа се да је врста  А. abstrusus 



Ветеринарски журнал Републике Српске (Бања Лука), Вол/Vol.XVIII, Бр/No.2, 408 – 425, 2018
Стевановић и сар.:
Ante mortem дијагностика аеlurostrongylus abstrusus (railliet, 1898) код домаће мачке у Републици Српској (БиХ)

409

(Strongylida: Аngiostrongylidae)  нај-
заступљенија код мачака у Европи. 
Gavrilović и сар. (2017) описују фатал-
ну грануломатозну пнеумонију код ма-
чића у Србији узроковану овом нема-
тодом, што потврђује могућу рашире-
ност  наведеног паразита код мачака 
на подручју Балкана. У Босни и Херце-
говини је утврђено присуство врсте  Т. 
brevior код риса (Alić и сар. 2016). Спро-
ведене студије су се базирале углавном 
на post mortem прегледима (Gavrilović 
и сар. 2017), док је у клиничкој прак-
си  верминозна пнеумонија ријетко  
дијагностикована.

Елуростронгилоза код мачака про-
тиче углавном субклинички, а код ин-
фекције већег интензитета могуће 
су респираторне сметње (Ilić и сар. 
2017). Oд респираторних промјена су 

уочавају се сљедећи клинички знаци: 
кијање, кашаљ, носни исцједак, дисп-
ноја и тахипноја, али су описани и хро-
нични случајеви са израженом кахек-
сијом и општом слабошћу (Тraversa и 
Di Cesare, 2016). На елуростронгилиозу 
код мачака се може посумњати на ос-
нову клиничког прегледа и радиограф-
ског прегледа грудног коша, док се де-
финитивна дијагноза поставља на ос-
нову детекције ларви првог стадијума 
(Л1)  А. abstrusus у фецесу и садржају 
добијеном након бронхоалвеоларне 
лаваже (Ilić и сар. 2017). 

У овом раду је описана аnte mortem 
дијагноза верминозне бронхопнеумо-
није код домаће мачке са територије 
града Бања Луке, Република Српске 
(БиХ).

ОПИС СЛУЧАЈА

Рутинским копролошким пре-
гледом дијагностиковане су ларве А. 
abstrusus (Railliet, 1898) код домаће 
мачке.  Увидом у софтвер  и на основу 
ранијих клиничких прегледа утврђено 
је да је мачак показивао неке од респи-
раторних симптома болести, али дефи-

нитивна дијагноза није била поставље-
на. Након копролошког налаза контак-
тиран је власник и препоручено је да 
се мачак доведе на поновни клинички 
преглед,  рендгенографски преглед то-
ракса и терапију.

ИСТОРИЈА СЛУЧАЈА

Рутинским копролошким пре-
гледом дијагностиковане су ларве А. 
abstrusus (Railliet, 1898) код домаће 
мачке.  Увидом у софтвер  и на основу 
ранијих клиничких прегледа утврђено 
је да је мачак показивао неке од респи-
раторних симптома болести, али дефи-

нитивна дијагноза није била поставље-
на. Након копролошког налаза контак-
тиран је власник и препоручено је да 
се мачак доведе на поновни клинички 
преглед,  рендгенографски преглед то-
ракса и терапију.
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Пацијент је домаћа мачка, мужјак, 
стар око 1,5 године, некастриран. Ријеч 
је о мачки која се слободно креће око 
газдинства у Врбањи (рурално насеље у 
Бања Луци). Сви подаци о дијагностици 
и терапији пацијента су архивирани у 
софтвер Ветеринарске амбуланте „БЛ 
Вет“ Бања Лука. Прегледом података 
софтвера, може се уочити да је једна од 
интервенција била повезана са појавом 
неких респираторних смијетњи. У мар-
ту мјесецу мачак је доведен у амбулан-
ту у тешком здраственом стању, при 
чему је дијагностикован otitis externa. 
Неколико дана касније, крајем марта 
2018. године, мачак је поново доведен 
у амбуланту под сумњом да се отровао 
текућином за прање фелуга. Одбијао 
је храну и воду. Клинички прегледом 

је установљен: коњуктивитис са теш-
ким очним исцјетком, едем лица, ис-
цједак из носа, тахипнеја, фебра и та-
хикардија. Мачак је кихао и кашљао. 
Био је депресиван и кахектичан. Хе-
матолошки анализе су показале: ери-
троцитозу и леукоцитозу. Апликовани 
су енрофлоксацин, цефалексин, инфу-
зионо Хартманов раствор, нестероид-
ни антинфламаторни лијекови. Живо-
тиња је била серолошки негативна на 
вирус имунодефицијенције мачака и 
вирус леукемије мачака (имунохрома-
тографски тест). Након поновљене те-
рапије здраствено стање се поправи-
ло, али лоше кондиционе стање је било 
разлог да се препоручи копролошки 
преглед.

КОПРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Фецес мачке је подвргнут рутин-
ском паразитолошком прегледу мето-
дом флотације са засићеним воденим 
раствором цинк сулфата (специфич-
не тежине 1,30-1,40 на 20�C). Микро-
скопским прегледом утврђене су па-
разитске метастронгилоидне ларве, 
које није било могуће детерминисати, 
јер су биле смежуране под високим ос-
мотским притиском цинк сулфата. Да 
би се потврдила инфекција, остатак 
узорка је испитан Бермановом техни-
ком - Конбој модификација за мале 
узорке  (Penagos-Tabares и сар. 2016). 
Приближно 5 грама узорка је спакова-
но у дуплу газу и постављено у фалкон 
тубу од 50 ml која је претходно испуње-

на водом и затворене чепом. Седимент 
је прегледан након 24 часа у трипли-
кату (2-3 капи седимента су пребачене 
Пастеровом пипетом на три предмет-
на стакла). Након што су установљене 
ларве у седименту, додато је неколико 
капи водоник пероксида и/или Луголо-
вог раствора, за имобилизацију и фик-
сацију ларви и лакше спровођење мор-
фолошког прегледа (Слика  1). Ларве 
првог стадијума су морфолошки де-
терминисане према референтним опи-
сима (Тraversa и Di Cesare, 2016; Diakou 
и сар. 2016). На основу морфолошких 
карактеристика постављена је дијагно-
за нематоде Аеlurostrongylus abstrusus.
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Слика 1. „А“ - на главеном или антериорном дијелу дијагностикованих лар-

ви се налази апикални „плато“, тако да ларва изгледа  равно одсјечена; „Б“ Реп-
ни или постериорни дио ларви има типични „S“ oблик. Дорзално реп ларве се 
оштро повија са примјетним вентралним и дорзалним инцизурама (усеклине), 
при чему реп завршава дугметастим врхом. Врх репа се сужава од половине тер-
минално у танку нит. (размјерник: 50 µm)

Након што је копролошки уста-
новљен А. abstrusus код мачке, контак-
тиран је власник и препоручена је рен-

дгенографија торакса (у циљу утврђи-
вања степена лезија), клинички пре-
глед и спровођење терапије.
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Када је мачак, након постављања 
дијагнозе, поново доведен у амбуланту 
нису запажени клинички знаци специ-

фични за кардиопулмонална обољења.  
Примјећена је лоша ухрањеност и тје-
лесна кондиција.

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД

РАДИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

Торакалном рендгенографијом 
(„LL“ пројекција) је установљен брон-
хо-интерситицијални цртеж са за-
дебљаним зидовима бронхија усљед 
перибронхијалне инфилтрације. Зна-
чајније локализоване, интерстицијалне 
промјене су биле присутне на дорзално 
- каудалном дијелу плућа (дијафраг-

матски  режњеви), гдје је сјенка плућа 
била измјењена. Ове промјене не-
мају јасну границу ограничења,  по-
већају  нехомогено засјенчење прозир-
не (транспарентне) слике плућа и од-
говарају верминозној бронхопнеумо-
нији  (хроничан, ексудативан, локали-
зован  запаљенски процес) (Слика 2)

Слика 2. Рендгенограм торакса инфицираног мачка (LL пројекција)



Ветеринарски журнал Републике Српске (Бања Лука), Вол/Vol.XVIII, Бр/No.2, 408 – 425, 2018
Стевановић и сар.:
Ante mortem дијагностика аеlurostrongylus abstrusus (railliet, 1898) код домаће мачке у Републици Српској (БиХ)

413

Терапија. С обзиром да је пацијент 
био одрасли мачак, ивермектин је 
апликован субкутано у дози од 0,4 mg/
kg, уз напомену власнику да је потреб-
но извршити контролу 2-3 седмице 
након терапије (Kirkpatrick и Megella,  

1987). Након терапије, контактирали 
смо власника од кога смо сазнали да је 
здраствено стање мачка стабилно, и да 
је поправио тјелесну кондицију. Узо-
рак фецеса није достављен на контрол-
ни копролошки преглед. 

ДИСКУСИЈА

У свакодневној пракси, само не-
знатан број ветеринара спроводи ре-
довне копролошке претраге паса и 
мачака. Овакав приступ у паразито-
лошкој дијагностици има за последи-
цу изостајање правовремене и валидне 
дијагностике већег броја паразитских 
инфекција, из чега се види да је ру-
тинска лабораторијска процедура пот-
цијењена. Дијагноза елуростронгилозе 
мачака је ријеткост у пракси. До сада 
је описана у неколико замаља Европе, 
а свакако највећи допринос у позна-
вању ове метастронгилоидозе су дали 
италијански истраживачи (Traversa 
и Di Cesare, 2016). Епидемиолошки 
гледано, постоје подручја гдје се ово 
обољење појављује ендемски и једно је 
од првих обољења у диференцијалној 
дијагностици, на које ветеринари по-
сумњају, након обављеног клиничког 
прегледа и утврђивања респираторних 
поремећаја. 

С друге стране, на подручју Балкан-
ског полуострва налази елуростронги-
лозе мачака засновани су на резулта-
тима паразитолошке секције. Прева-
ленција ове метастронгилиде је већа у 
медитеранским земљама. У Републи-
ци Хрватској, утврђена преваленција је 
22% (Grabarević и сар. 1999), а у поје-

диним дијеловима Италије утврђена 
она је износила 18,5% (Тraversa и сар., 
2008). У Албанији доказана је прева-
ленција приближно 50%, 15,3% у Не-
мачкој, 10,6%, у Великој Британији, 
2,6% у Холандији, 14% у Мађарској  
(Тraversa и Di Cesare, 2014).  Резулта-
ти добијени у овом истраживању пот-
врђују налаз овог паразита у Републи-
ци Српској и Босни и Херцеговини.

Клиничка слика варира код ма-
чака у зависности од степена инфек-
ције, али болест протиче углавном суб-
клинички (Scott, 1973). Обољевају ма-
чићи или имунокомпромитоване мач-
ке,  када је могуће уочити: кашаљ, му-
копурулентни носни исцједак, кашаљ, 
кијање и отежано дисање. У  описаном 
случају се ради о субклиничкој инфек-
цији, иако је могуће да је  паразитоза 
допринијела респираторним смјетња-
ма које су примјећене почетком мар-
та. За вријеме клиничког прегледа је 
примјећена слабија ухрањеност живо-
тиње, што се често виђа с обзиром да је 
мачак имао могућност слободног кре-
тања ван газдинства и често контакт 
са другим мачкама, посебно за врије-
ме периода парења. Радиографски на-
лаз указује на хроничан процес, са бла-
гим промјенама на дијафрагматскм 
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режњевима. Слични подаци наводе се 
у литератури,  с обзиром да радиограф-
ски налаз зависи од степена оштећења 
плућа (Lacava и сар. 2017). Пошто је у 
приказаном случају опсервирана  мач-
ка, код које за вријеме клиничког пре-
гледа нису установљени узнапредовали 
респираторни симптоми, нити су ренд-
генографским прегледом утврђене ди-
семиноване лезије плућа, закључује се 
да је дијагностикована хронична и суб-
клиничка елуростронгилоза.

Лезије на плућима су локализова-
не у дијафрагматским режњевима, а 
зид бронхија је задебљан, што указује 
на постојање мјешовитог обрасца ле-
зија. Код интензивнијих инфекција са 
А. abstrusus на рендгенограму се уо-
чавају генерализоване интерстицијал-
не лезије у плућима афектираних ма-
чака (Lacava и сар. 2017). Уз то, детек-
товане промјене на дијафрагматским 
плућним режњевима у нашем случају 
су специфичне за верминозну брон-
хопнеумонију.

У литератури је описано неколико 
антипаразитика, као и различите фор-
мулације, које ефикасно дјелују на не-

матоду А. abstrusus: фенбендазол, се-
ламектин, моксидектин, празиквантел, 
левамизол и ивермектин (Elsheikha и 
сар. 2016). Међутим, у Републици 
Српској, многи од ових лијекова нису 
регистровани за употребу код мачака, 
што у знатној мери ограничава терапе-
утске и профилактичке могућности у 
борби против ове нематодозе. Орални 
и/или „spot on“ препарати су безбјед-
нији за употребу, али терапијски про-
токоли су дужи. Због описане токсич-
ности, препорука је да се избегава па-
рентерална апликација ивермектина 
код мачића  (Lewis и сар. 1994).

Добијени налаз указује да је потреб-
но  учесталије спровођење копролош-
ких претрага од стране клиничара, што 
би свакако повећало број регистрова-
них случајева елуростронгилозе, али 
и других паразитоза код мачака. До-
казано присуство  обољења на тери-
торији Републике Српске и Босне и 
Херцеговине,  указује на неопходност 
спровођења епидемиолошке студије, у 
циљу одређивања заступљености елу-
ростронгилозе. 
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