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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-
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