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ПРЕВАЛЕНЦИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ДИРОФИЛАРИОЗЕ ПАСА
НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА
Предраг Степановић1*, Тамара Илић2, Санда Димитријевић2
1

Факултет ветеринарске медицине, Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи,
Београд, Србија
2
Факултет ветеринарске медицине, Катедра за паразитологију, Београд, Србија
* Контакт особa: pedja@vet.bg.ac.rs

Кратак садржај
У последњих пет година у клиничкој патологији паса на подручју Републике
Србије забележена је велика експанзија кардиоваскуларне дирофилариозе,
чији је узрочник Dirofilaria immitis. Ова нематода доводи до значајног
функционалног оштећења срца и зато за псе има већи патолошки значај од
других врста филарија (D. repens i Acanthocheilonema syn. Dipetalonema
reconditum). Непосредно протицање две реке на подручју Београда и велики
број канала који имају функцију одбране од поплава, чини овај проблем
епизоотиолошки још значајнијим. Климатске промене, присуство ваздушне и
речне луке, велика флуктуација људи и робе, стварају додатне могућности за
убрзано ширење обољења. Истраживање је спроведено на територији
Београда, у периоду од 2010. до 2014. године, код 25 службених и 50
власничких паса, оба пола, старости од 1-15 година, који су држани под
контролисаним условима живота. Циљ истраживања је био утврђивање
преваленције кардиоваскуларне дирофилариозе испитиваних паса, одређивање
фактора који утичу на појаву, одржавање и ширење D. immitiѕ и осмишљавање
предлога терапије и одговарајућих мера превенције ове нематодозе. За
детекцију микрофиларија у периферној крви паса коришћен је модификовани
Кнотт-ов тест, а за дијагностику адултних облика комерцијални китови (Vetall
CHW Ag test kit, Korea и Witnes Dirofilaria Symbiotic Europe, France). Утврђена
је висока преваленција D. immitiѕ од 40,00% код службених и 68,00% код
власничких паса, из чега се може закључити да је територија града Београда
ново потенцијално ендемско подручје ове филариозе. Располагање новим
епизоотиолошким подацима представља смерницу, која ће олакшати избор
одговарајућих мера за сузбијање и обезбедити адекватан приступ лечењу већ
оболелих животиња. Овакав приступ је од изузетног значаја, с обзиром да је
инфекција врстом D. immitiѕ забележена код паса свих узраста, као и да
постоји могућност њеног ширења у сва подручја Србије која представљају
биотопе за комарце.
Кључне речи: пас, Dirofilaria immitis, преваленција, дијагностика, терапија,
Београд
Захвалница: Приказани резултати испитивања су из оквира пројекта ТР31084 и 173001,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

123

XVII Симпозијум епизоотиолога и епидемиолога / XVII Епизоотиолошки дани

PREVALENCE OF THE CARDIOVASCULAR DIROFILARIOSIS IN THE
BELGRADE CITY
Predrag Stepanović1*, Tamara Ilić2, Sanda Dimitrijević2
1

Faculty of veterinary medicine, Belgrade, Serbia Department for hoof, small animals poultru and wild
animal diseases,
2
Faculty of veterinary medicine, Belgrade, Serbia Department for parasitology
* corresponding author: pedja@vet.bg.ac.rs

Summary
In the last five years, in the Republic of Serbia in clinical pathology of the dogs we
notice a major increase in cardiovascular dirofilariosis caused by Dirofilaria
immitis. According this nematodosis causes a significant functional impairment of
the heart, it has a greater pathological signifficance than other types of filaries (D.
repens and Acanthocheilonema syn. Dipetalonema reconditum). Direct flow of two
rivers in the Belgrade area, and a large number of channels for flood control, makes
this problem of more epizootiological importance. Climate changes, the presence of
air and river ports, a high turnover of people and goods, together are creating
additional opportunities for the rapid spread of the diseases. The research was
conducted on the territory of city of Belgrade, in the period from 2010 to 2014, with
25 official (police) and 50 dogs from private owners, of both sexes, aged 1-15 years,
who were kept under controlled conditions of life. The aim of the study was to
determine the prevalence of cardiovascular dirofilariosis in tested dogs, to ivestigate
all the factors that have impact on influence, maintenance and expansion of D.
immitis and to devise proposals for therapy and appropriate measures for the
prevention of this nematodosis. For the detection of microfilariae in the peripheral
blood, was used the modified Knott's test, but for diagnostics of adult forms we
acquire commercial kits (Vetall CHW Ag test kit, Korea and Witnes Dirofilaria
Symbiotic Europe, France). There was a high prevalence of D. immitis of 40.00% in
official and 68.00% in the private owners dogs, suggesting that the territory of the
city of Belgrade is potentially new endemic area of filariosis. Disposing with new
epizootic data could represent a guideline, which will facilitate the selection of
appropriate control measures and provide adequate access to treatment of already
infected animals. This approach is of the great importance, since the infection with
D. immitis was observed in dogs of all ages, as well as the possibility of its
expansion in all areas of Serbia which are representing biotope for mosquitoes.
Keywords: Dirofilaria immitis, prevalence, diagnostic, therapy, Belgrade
This study was supported the Ministry of Education, Science and Technological Development of the
Republic of Serbia, Project No. TR31084 and Project No. 173001
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