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САЖЕТАК 
 

Entamoeba врсте се сматрају хуманим па-

разитом који је носилац великог епидемио-

лошког оптерећења цревним протозоалним 

инфекцијама широм света. Најважнији пато-

ген у поменутом роду Entamoeba histolytica, 

испољава различите облике инвазивног по-

нашања у развијеним, у поређењу са сирома-
шним друштвима. Масовно присуство амебне 

инфестације међу народима тропског климата 

као и присуство генетски вирулентнијих соје-
ва Entamoeba доприносе ризицима хематоге-

ног расејања у удаљена ткива. Прецизна дија-
гноза је суштинска за успех лечења јер у 90% 

случајева наилазимо на безазлену E.dispar. 

Нажалост, поуздана лабораторијска дијагнос-
тика обично није доступна у здравственим си-

стемима ових народа. Ретке су терапијске 

смернице које смо успели да прибавимо то-

ком писања овог прегледа.  Постојећи прото-

коли у лечењу се ослањају на нитроимидазоле 

у лечењу ткивних инфекција и дилоксанид 

фуроат/паромомицин у лечењу интестинал-

них локализација. Деривати еметина су још 

увек резервисани за стационарно лечење због 

њихове кардиотоксичности. Дозни режими и 

путеви примене морају пратити инвазивност 

саме инфекције. Кључно је да се одвојеним 

агенсима лече симултано обе форме паразита, 
цисте и трофозоити. Користан приступ укљу-

чује такође оралне тетрациклине чија је глав-

на сврха да смање нормалну сапрофитну цре-

вну бактеријску флору као извор хране за 

амебе. У будућности би требало уложити ви-

ше напора у стварање одговарајућих смерни-

ца за примарну здравствену заштиту, посебно 

у ендемским областима где велики део попу-

лације пати од ових инфестација.           
 

Кључне речи: Entamoeba histolytica, аме-

бијаза, лечење 

 

ABSTRACT 
 

Entamoeba species are considered to be hu-

man parasites causing significant burden of intes-

tinal protozoal infections worldwide. The most 

significant pathogen among them Entamoeba 

histolytica, exhibits different patterns of invasive 

behaviour in developed compared to resource-

poor societies. Large presence of infection in 
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tropical climate nations and more virulent types 

of Entamoeba species contribute to the risk of 

distant haematogenous tissue infections. Accura-

te diagnosis is essential for treatment because of 

dominant findings (90%) of non-pathogenic E. 

dispar. Unfortunately,  reliable laboratory diag-

nostics is not commonly available in these nati-

ons. Rare straightforward therapeutic guidelines 

were found for this review. Available treatment 

protocols rely on nitroimidazols for tissue infec-

tions and diloxanide furoate/paromomycin for 

intestinal ones. Emetine derivatives are still re-

served for inpatient conditions due to their toxi-

city. Dosing regimens and routes of administrati-

on must follow invasiveness of infection itself. 

The essence of success would be to treat with se-

parate agents simultaneously both forms of para-

site. Useful approach is also including oral tetra-

cycline whose main purpose is to reduce normal 

intestinal micro flora as a food source for amoe-

bas. More effort should be made in future regar-

ding creation of proper guidelines for primary 

care physicians, especially in endemic areas with 

huge population suffering from these infections.            
 

Кеy words: Entamoeba histolytica, amebia-

sis , treatment 

 

СТРАТЕГИЈА ПРЕТРАЖИВАЊА –  

ДОЛАЖЕЊЕ ДО РАСПОЛОЖИВИХ  

ДОКАЗА 
 

Да бисмо обезбедили клиничарима, пре 

свега инфектолозима, лекарима опште меди-

цине и клиничким фармаколозима користан 

преглед могућих одговора на задато истражи-

вачко питање, обавили смо систематску прет-
рагу највеће биомедицинске базе Medline® ко-

ришћењем комбинација кључних речи "ame-

biasis, entamoeba histolytica, treatment". Одаб-

рана стратегија претраживања је укључила 

следећа ограничења : 

• да се неки од поменутих термина на-

лазе у наслову или сажетку чланка, 

• да имају доступан линк до текста у це-

лости, 

• да је текст у целости објављен на ен-

глеском или немачком језику,  

• да је студија обављена на хуманим 

субјектима, 

• да је тип чланка клиничка студија, 

рандомизирана двоструко слепа сту-

дија, прегледни чланак, систематски 

преглед, мета-анализа или водич доб-

ре праксе.  

Претрага по задатим критеријумима је 

изнела 57 радова од којих су 22 они које смо 

издвојили као клинички валидне и тематски у 

фокусу,  и шест монографских публикација из 
области инфектологије, имунологије и фар-

макологије објављених крајем текуће децени-

је, коришћених у писању овог чланка. 

На српском, хрватском или бошњачком 

језику нема објављених студија у ISI индек-

сираним часописима на задату тему. Једини 

доступан материјал су биле монографије 

Чедомира Симића с краја 40-тих година XX 

века које, што због еволуције резистенције 

паразита, што због развоја нових лекова, нису 

могле бити узете у обзир. 

 

ENTAMOEBA SPECIES 
 

Entamoeba histolytica, изолована први пут 

од стране Фридриха Лошa у Петровграду, Ру-

сија 1875
1
, је протозоа, представник врло ста-

ре еволутивне линије и уједно чест узрочник 

инфестација човека2
. Значајно је већа од еука-

риотске ћелије (15-30µm) сисара, активно по-

кретна и храни се бактеријама у окружењу3. 

Живи у цревном тракту човека као основног 
домаћина и спорадично осталих топлокрвних 

животиња (свиње, макаки мајмуни, пси и мач-

ке) и ово је у складу са уобичајеним обрасцем 

оралнофекалне заразе који испољава на хума-

ној популацији. Предилекционо место инфе-

кције су цекум и асцендентни колон и ређе 

зона иелоцекалне валвуле. Сходно томе, нај-
чешћа клиничка манифестација је крваво-

слузави пролив односно синдром дизентери-

је4
. Знатно ређе, и то код преко половине 

асимптоматских случајева, јавља се настанак 

амебног апсцеса јетре. Хематогена дисемина-

ција активних облика паразита у удаљена 

ткива (плућно, лимфно, мождано) је углавном 

присутна у ендемским тропским регијама или 

удружена са озбиљним дефицитом неспеци-

фичног имунског одговора5. 

Врста испољава сложен животни циклус 

при чему се преображај између три појавна 

облика паразита (активна амеба, интермеди-

јарна прециста - трофозоит, инактивна циста) 

догађа у цревном тракту. Процес почиње уно-

шењем воде или хране фекално контамини-

ране отпорним инактивним, успаваним цис-

тама. Ширењу инфекције овим путем су скло-

не средине са ниским санитарним стандар-

дима. Након што преживи киселу желудачну 
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средину и дејство протеолитичких ензима, 

циста се, будући да садржи четири једра, дели 

простом бинарном фисијом узастопно, при 

чему у првој генерацији настаје осам потома-
ка трофозоита тзв. ексцистација. Уколико је 
доступна бактеријска флора уобичајено оби-

мна, а фагоцитна активност макрофага задо-

вољавајућа, вероватно неће уопште доћи до 

инвазије слузокоже и појаве симптома болес-

ти. Код једног од десет инфицираних се стек-

ну услови за настанак активне инфекције и 

запаљењског одговора. Продирање у дубље 

слојеве цревног зида, трофозоити остварују 

дејством протеолитичких ензима на местима 

LIeberkuhn- ових крипта. При томе луче једну 

врсту цитокина која слаби локални имунски 

одговор6
. Временом се формирају пљоснати 

улкуси међусобно каткад спојени тунелима 

насталим разлагањем ткива, а који подривају 

широке области слузнице, а дренирају се уза-

ним отворима на површини. При томе увек 

заостају плаже здраве слузнице што је патог-
номонично у односу на друге узрочнике ди-

зентеричног синдрома. Спорадична дренажа 

поменутих улкусних промена са садржајем 

некротичног детритуса, крви и слузи се из-
лучује учесталим столицама. Истовремено, 

један број активних амеба повратно енцисти-

ра и излучује се фецесом у облику који може 

у хладној и влажној спољашњој средини оп-

стајати недељама и месецима7. Трајање инку-

бације односно инфекције пре уласка у сим-

томатски стадијум може бити од неколико да, 

до неколико месеци. Саме дизентеричне тего-

бе често чак и нелечене, иду у непредвидљи-

вим епизодама погоршања и ремисија и скоро 

никада нису праћене фебрилним синдромом, 

акутном дехидратацијом или општом инток-

сикацијом8
. 

С обзиром на чињеницу да је за окончање 

животног циклуса паразита неопходан цревни 

тракт, чини се да узроковање симптоматских 

инфекција и не представља природну епиде-
миологију амебе. Откриће непатогених, мор-

фолошки идентичних, а генетски потпуно 

различитих врста (Entamoeba Moshkovskii 

1941, Entamoeba dispar 1978) потврђује ову 

тезу. Наиме, око 90% светске прокужености 

интестиналном амебијазом отпада на Dispar 

врсту која је потпуно безазлена4
. Тиме дола-

зимо до чињенице да је тачна лабораторијска 

дијагноза врсте које је препозната у узроцима 

фецеса есенцијална за даљу одлуку да ли ће-

мо уопште лечити инфестацију, с обзиром да 

остале амебе испољавају коменсално пона-
шање у односу на домаћина.  

ДИЈАГНОСТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ 
 

Из онога што знамо о епидемиологији сро-

дних врста, закључићемо да је сигурна иден-

тификација препознатог соја амеба неопход-

на. Први корак који ће нас навести на дифе-

ренцијално дијагностичку сумњу о паразитној 
инфестацији, биће епидемиолошка анкета. Ве-
ћина оболелих на умереним географским ши-

ринама су имунокомпромитоване особе (AIDS), 

мушка хомосексуална популација9 или знатно 

чешће, путници из тропских и суптропских 

климатских регија10
. 

Клиничка слика се може испољити дија-

реалним синдромом, али ће екстраинтести-

налне манифестације болести дати болове под 

десним ребарним луком, или чак знаке плеу-

ралног надражаја и лобарне пнеумоније. У 

овом случају, сумњу на амебни апсцес јетре је 

тешко доказати без визуелизационе дијагнос-

тике и вођене биопсије ткива. Уколико се ис-

кључе други могући узроци обољења јетре, 
необично је важно благовремено почети са 

лечењем овог облика болести јер је прогно-

сички веома ризичан. Амебом, као једна од 

могућих презентација инфекције је посебна 

формација настала грануломатозном реакци-

јом на антигене паразита, у зиду колона, по 

типу целуларне касне преосетљивости, у по-

кушају имуног система да ограничи ширење 

клице. Понекад се испољава формирањем 

псеудотуморске масе у абдомену у чијем се 

центру налази активна тињајућа инфекција са 

ниском вероватноћом пропагације на околи-

ну. Мада редак, значајан је из истог разлога 

као и амебоидни апсцес и треба га клинички 

пажљиво испратити11. 

Трофозоити су непостојани у спољној 
средини, те је потребно конзервирати узорак 

у поливинил алкохолу или тражити цисте у 

свежем и топлом размазу столице. Остале 

врсте доступних узорака били би аспират са-

држаја апсцеса или струготине добијене био-

псијом ивице апсцеса, ендоскопском проце-

дуром. У оба случаја, добијени материјал се 

наноси на плочицу у виду размаза и посматра 

се оптичком микроскопијом. Традиционално 

се налаз трофозоита са ингестираним еритро-

цитима сматрао патогномоничним на присус-

тво патогеног облика амебе и инвазију епите-

ла12. 

Међутим, данашњи златни стандард у ди-

јагностици класичне амебне дизентерије ипак 

би били лабораторијски ELISA имуноесеји 

(имуноесеји засновани на антителима за које 

су везани одређени ензими)  на амебне анти-
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гене и молекуларне PCR (полимераза ланчана 

реакција)  технике  у циљу идентификације 

амебног генома, изведенe на пажљиво прип-

ремљеном узорку. Треба поменути да су раз-
личити комерцијално доступни ELISA тесто-

ви, иако економски оправдани, често недово-

љно специфични да разликују бенигну E. 

dispar species
13

. Са друге стране, технике мо-

лекуларног клонирања су захтевне како тех-

нолошки, тако и кадровски и резервисане су 

за велике стационарне установе. Тако ће у 

пракси лекар у примарној заштити и данас че-
сто бити ускраћен за циљну терапију и мора-

ти превентивно да лечи асимптоматску пара-

зитну инфестацију и онда када то није неоп-

ходно. Циљ таквог поступка је да се умањи 

клицоноштво патогеном амебом у општој 
популацији и спречи каснији развој тегоба14

.  

 

ПРЕПОРУКЕ У ЛЕЧЕЊУ 
 

Први корак је недвосмислена идентифи-

кација узрочника инфекције. Када је дијагно-

за потврђена сагласношћу више налаза који 

указују на активну инфестацију врстом Enta-

moaeba histolytica, а не њеним блиским срод-

ницима, приступићемо лечењу. При томе ра-

зликујемо неколико клиничких облика инфе-

стације паразитом: 

• асимптоматско клицоноштво са латентно 

могућим преласком у симптоматски ста-

дијум, 

• инвазија слузнице цревног зида са мани-

фестним синдромом амебне дизентерије 

• појава солитарног или мултиплих амеб-

них апсцеса јетре који су прогностички 

посебно забрињавајући, 

• дисеминација у удаљена ткива првенстве-
но плућа, мозак или кожу - бити посебно 

опрезан у серодијагностици јер су уоби-

чајени узрочници високо инвазивне Acan-

toamoeba и Negleria species
15

 . 

 

Захваљујући динамици животног циклуса 

врсте, која је, преживевши велики део исто-

рије живота на Земљи показала сву своју при-

лагодљивост, били смо принуђени да схвати-

мо да ниједан од агенаса опробаних у проте-

клих 135 година није делотворан на све обли-

ке амеба. Тако су пролазиле деценије док 

нису развијени релативно успешни терапиј-
ски протоколи, а амебијаза је у међувремену у 

већем делу света, посебно ендемским подру-

чјима, стекла репутацију тешко излечивог 

стања праћеног бројним рецидивима16. Данас 

сходно томе, познате лекове делимо на три 

групе према доминантном месту деловања:  

• Луминалне (дилоксанид фуроат, фурок-

сон, клефамид, етофамид, теклозан, паро-

момицин, дијодохидроксиквинолин, кви-

накрин хидрохлорид, тетрациклини, нита-

зоксанид) - делотворне у шупљинама црев-

ног тракта, 

• Ткивне или системске (еметин, дихидро-

еметин, хлорокин, милтефосин,  историј-
ски коришћени чак и деривати арсена 

карбазон и милибис) – делотворне у црев-

ном зиду и јетри као најчешћим ткивима 

погођеним инфекцијом17
, 

• Мешане амебициде (5 -нитроимидазоли – 

метронидазол, орнидазол, тинидазол) који 

су ипак недовољно ефикасни у цревном 

лумену због изузетно високе стопе ресор-

пције18. 
 

Од укупно поменутих агенаса присутних 

у разним земљама, регистрацију и доступност 

на домаћем тржишту у 2008. години су имали 

само метронидазол, тинидазол, тетрациклин и 

хлорохин19
. Зато морамо бити свесни чињени-

це да доступност лека такође опредељује те-

рапијске смернице у пракси. 

Данас познати амебициди имали су разли-

чите судбине у погледу стицања постмарке-

тиншких сазнања њиховој ефикасности и 

безбедности. Клиокинол је асоциран са суба-

кутном оптичком мијелопатијом са латентно 

трајним оштећењем вида, па је сходно томе 

повучен из промета и напуштен у већини 

земаља20. Дилоксанид фуроат је и данас, из 
тржишних разлога, тешко доступан и у мно-

гим развијеним земљама иако је у клиничким 

условима показао значајно бољу подношљи-

вост и ефикасност од конкурентног паромо-

мицина21
. Тетрациклини имају веома посре-

дан механизам деловања заснован на масив-

ном смањењу хранљиве интестиналне комен-

салне флоре што уједно смањује вируленцију 

постојећих амеба. Ове антибиотике ћемо при-

менити само уколико је ограничена присту-

пачност агенаса првог избора или присутна 

алергија на њих22 . Еметин, познати алкалоид 

ипекакуане је резервисан за примену у стаци-

онарним установама. Коришћен широм света 

у првој индикацији као антиеметик, има кар-

диотоксични потенцијал да изазове ма-лигне 

поремећаје ритма које је тешко контролисати 

у теренским условима23. Хлорокин, један де-

ценијама коришћени антималарик, показао је 
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посведочену делотворност против дубоких 

облика болести и склоност акумулације у 

амебним апсцесима. Ипак, он остаје друга 

линија избора значајно иза данашњих дерива-

та 5 – нитромидазола18
. Метронидазол и ти-

нидазол су се кроз више клиничких студија 

потврдили као најпотентнији познати ткивни 

амебициди24
. Условна деликатност њихове 

употребе огледа се у антабусном синдрому 

везаном за интеракцију са алкохолом и огра-
ниченој неуро и хематотоксичности20

. Такође, 

изузетно висока биоискористљивост налаже 

комбиновање са луминалним амебицидом, јер 

врло ниске концентрације лека доспевају у 

дистални илеум и проксимални колон.  Осим 

тога, у питању су широко доступни лекови у 

примени за низ сродних индикација у већини 

земаља света, тако да и та чињеница фавори-

зује њихову употребу18. Нитазоксанид јесте 

скорашње фармаколошко решење нарастају-

ћег изазова стечене резистенције паразита на 

познате агенсе, посебно у ендемским регијама 

са масовном неоправданом профиласком асим-

птоматских клицоноша, већином инфестира-
них безазленом врстом Е. Dispar

25. Лек пока-
зује завидну делотворност против низа пара-
зита из класе Protozoa и Helminta, а не само 

Entamoeba species
26. Mилтефосин спада у 

класу алкилфосфохолина  и испитиван је in 

vitro где је показао значајну цитотоксичност 

према амебама27. Можемо рећи да је, са обзи-

ром на вишедеценијалне неуспехе израде 

анти-протозоалних вакцина, широм света у 

току низ напора на синтези нових супстанци 

које често покажу обећавајућу делотворност у 

in vitro студијама али слабу подношљивост in 

vivo
28.    

Уколико је локални сој осетљив на при-

мењени лек, уз мере активне рехидрације, 

можемо очекивати пун опоравак у периоду од 

две до четири недеље28
. Ово се односи и на 

прогностички озбиљне облике интрахепатич-

не дисеминације са често мултифокалним ле-
зијама у десном, ређе левом лобусу. Радио-

лошки визуелно вођена или лапароскопска 

дренажа је резервисана само за случајеве екс-

тремно великих солитарних апсцеса, оних са 

претећом руптуром и секундарно инфицира-
них29.    

Када говоримо о феномену стечене рези-

стенције паразита на лек, она се остварује 

посредством неколико механизама, углавном 

запажених и код бактерија. То су: могућност 

скривања активних трофозоита инкапсулира-

них унутар гранулома где је фармакокине-

тичка доступност лека, односно могућност 

његовог продора ниска због одсуства васку-

ларизације лумена; затим смањено преузима-

ње лека услед снижене експресије транспор-

тера на плазма мембрани које тај лек користи 

као циљни рецептор; убрзано уклањање лека 

из цитосола пре него оствари селективну ток-

сичност посредством П – гликопротеинских 

пумпи; или пак изостанак метаболичке акти-

вације пролека развојем алтернативног мета-

боличког пута25. Сумацијом налаза добијених 

у ретким клиничким студијама на задато ис-

траживачко питање и једина три доступна  

водича у збрињавању овог стања, аустралиј-
ског, етиопијског и америчког, израдили смо 

својеврстан графички приказ оптималног про-

токола у лечењу Entamoeba histolytica инфек-

ције према садашњем нивоу знања о локали-

зацији, клиничком току инфекције и регио-

налној резистенцији (видети прилог)30-32 .  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Узимајући у обзир светску преваленцију 

болести и учесталост и тежину удаљених 

компликација цревне амебијазе у ендемским 

подручјима света, можемо израчунати да око 

40-100000  људи годишње страда од овог кли-

ничког ентитета12
. У нашој земљи, у условима 

растуће отворености друштва и покретљи-

вости људи, посебно ка суптропским дести-

нацијама би требало очекивати скок у регио-

налној преваленцији. Из приложених налаза у 

последњих неколико деценија, закључићемо 

да је тачна идентификација врсте унутар ge-

nusa Entamoeba кључна, како за успех ле-

чења, тако и за ограничење стварања мулти-

резистентних облика амеба у општој попу-

лацији.  Лек избора за интралуминалне обли-

ке паразита у цревима би, према расположи-

вим регистрацијама код нас, био један од тет-

рациклина у режиму прописаном на дијагра-

му. Лек првог избора за ткивне облике је је-

дан из групе нитроимидазола, који су ујед-

начене ефикасности и различите подношљи-

вости. Када су у питању иванзивне дубоке 

инфекције мозга и ока, могућно изазване 

Acantoamoeba и Negleria species, још увек 

ретке у нашим условима, потребно их је схва-

тити озбиљно јер је некад прогноза лоша упр-

кос интензивној терапији.  У блиској будућ-

ност, потребно је уложити напоре на изради 

савременог водича у терапији амебијазе, зас-

нованог на најбољим расположивим докази-

ма, који ће уважити запажене трендове резис-

тенције паразита током протеклих деценија у 

свету. 
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Графикон 1. Сумацијом налаза добијених у ретким клиничким студијама на ову тему и је-

дина три доступна  водича у збрињавању овог стања , аустралијског, етиопијског и америчког, 
израдили смо својеврстан графички приказ предложеног оптималног протокола у лечењу Enta-

moeba histolytica инфекције према садашњем нивоу знања о локализацији, клиничком току ин-

фекције и регионалној резистенцији (8,30-32) 
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