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КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

          Антракс је обољење зоонотског карактера које се налази на листи 

опасних заразних болести (OIE) и према Кодексу о здрављу копнених животиња 

мора бити пријављено Светској организацији за здравље животиња. Обољење се 

јавља код великог броја сисара, нарочито домаћих и дивљих биљоједа као и људи. 

Узрочник антракса је Bacillus anthracis Грам позитивни, аеробни, спорогени и 

непокретни штапић. Поседује два фактора вируленције, а то су капсула и токсин 

који је термолабилан.  

Путеви преноса обољења код животиња своде се на ингестију спора током 

испаше као и конзумирање контаминиране хране или контаминацију рана. Судећи 

према начину инфекције, која у овом случају настаје путем хране ради се о 

ланчастој зарази. Може бити захваћена једна јединка или цео запат (испаша). 

Један од два фактора вируленције је термолабилан токсин, те је због своје високе 

телесне температуре већина птица отпорна на инфекцију антраксом. Нојеви који 

имају нешто нижу телесну температуру су изузетак.  

Људи могу да се инфицирају директно или индиректно: контактом, руковањем  

са оболелим животињама или анималним производима који садрже споре. До 

инфекције може доћи и намерним ослобађањем спора антакса и њиховом 

инхалацијом, што се код животиња за разлику од људи ретко јавља. Могућност 

намерног ослобађања спора антакса одувек ставља антракс на врх листе 

потенцијалних биохазарда, који би се могли користити у сврхе биолошког рата и 

биотероризма.  

Једна од специфичних карактеристика антракса јесте присуство незгрушане 

крви у природним отворима угинулих јединки. Крв је тамна, катранаста, 

незгрушана и изостаје rigor mortis. Код преживара обољење протиче у перакутном 

или акутном фебрилном току са наглим угинућима а код људи манифестује се као 

кожна, инхалациона, гастроинтестинална и инјекциона форма. Преживљавање 
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спора је деценијско (око 60-70 година) међутим уколико су оковане ледом њихов 

животни век је можда и дужи, па треба напоменути и значај климатских промена 

које су допринеле до топљења леда и ослобађања спора антракса. 

Што се тиче профилаксе код животиња је у употреби жива вакцина која садржи 

Штернов сој, а код људи BioThrax вакцинa. Терапија се своди на примену 

антибиотика. Захваљујући имунопрофилакси, хигијенском начину држања 

животиња као и редовној дренажи ливада и пашњака антракс може да се држи под 

контролом.  

Bacillus anthracis је захваљујући деценијском преживљавању и отпорности 

спора  укључиван у разне биолошке истраживачке програме који су имали за циљ 

стварање савршеног биолошког оружја. Кроз историју забележени су бројни 

случајеви злоупотребе патогених микроорганизама од војних истраживачких 

програма до биотерористичких напада. Због опасности коју носе биoтерористичке 

агресије треба увек имати формиран план са одређеним мерама као одговором на 

претње биолошким оружјем.  

 

Кључне речи: антракс, зооноза, ланчаста зараза, јавно здравље, биотероризам, 

имунопрофилакса 
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SUMMARY 

 

 

Anthrax is a zoonotic disease that is on the list of dangerous dieseases (OIE) and 

according to the Terrestrial Animal Health Code; anthrax must be reported to the World 

Organization for Animal Health. The disease occurs in a large number of mammals, 

especially domestic and wild herbivores as well as in humans. The cause of Anthrax is 

Gram positive, aerobic, sporogenic and immobile rod – shaped bacteria. It has two 

virulence factors, capsule and thermolabile toxin. 

The routes of disease transmission in animals are ingestion of spores during grazing 

and consumption of contaminated food or contamination of wounds. By this model of 

infection, which is in this case occurs through food, it is a chain infection. It may be 

affected one individual or the whole herd. As it is mentioned that anthrax has two 

virulence factors, one of them is thermolabile toxin. Because of high body temperature, 

most birds are resistant. Ostriches with a slightly lower body temperature are an 

exception. 

People can be infected directly or indirectly: by contact, handling with sick animals 

or animal products that are containing spores. Infection can also happened by 

deliberately release of the anthrax spores and inhaling them, which rarely occurs in 

animals, unlike humans. The possibility of deliberately release of the anthrax spores has 

always put anthrax at the top of the list of potential biohazards, which could be used for 

the purposes of biological warfare and bioterrorism. 

One of the specific characteristics of anthrax is the presence of uncoagulated blood in 

the natural openings of dead individuals. The blood is dark, tarry, uncoagulated and 

rigor mortis is absent. The disease occurs in peracute or acute febrile course with 

sudden death in ruminates, while in humans it manifests as a cutaneous, inhalation, 

gastrointestinal and  injection anthrax. 

Spores can survive for decades (about 60-70 years), but if they are covered with ice 

their lifespan may be longer. Therefore it should be noted the importance of climatic 

change  that has contributed to ice melting and the release of anthrax spores. 
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In prophylaxis a live vaccine with Stern strain is use in for animals and BioThrax 

vaccine for humans. For the therapy antibiotics are in use. 

Historically, anthrax is mentioned under various names from ancient to modern 

times, but thanks to immunoprophylaxis, hygienic way of keeping animals as well as 

regular drainage of soil, anthrax is a rare disease today. 

Thanks to the decades of survival and resistance of spores, Bacillus anthracis has 

been involved in various biological research programs for creating the perfect biological 

weapon. Various cases of misuse of pathogenic microorganisms from military research 

programs to bioterroristic attacks have been recorded throughout history. Because of the 

dangers posed by bioterrorist aggressions, a plan should always be formed with certain 

measures for the response to the threats with biological weapons. 

Keywords: anthrax, zoonosis, chain infection, public health, bioterrorism, 

immunoprophylaxis 
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1. УВОД 

 

 

Човек je делећи станиште и храну с дивљим животињама, као и 

припитомљавајући их примио одређене микроорганизме од њих. Све то 

допринело је адаптацији узрочника појединих инфективних обољења на човеков 

организам, тако да за заразне болести, које се преносе са животиња на људе 

можемо рећи да су старе колико и човечанство [1]. Сматра се да се прво 

припитомљавање животиња одиграло пре 14000 година и да је прва 

припитомљена животиња пас [2]. Прве белешке о болестима животиња и људи 

могу се наћи у религиозним записима. У неким од записа који се налазе у Египту, 

наводе се поједини религиозни обреди као метода лечења, а обољења се доводе у 

везу са натприродним силама [1].  

Постоји преко 200 обољења заједничких за животиње и људе од којих је већина 

откривена у задњих 30 година. Одређене болести које су се раније сматрале 

искључиво обољењем људи, показале су своју повезаност са животињама као 

резервоарима или преносиоцима истих. У Србији од инфективних обољења које 

се пријављују трећину чине зоонозе – болести које се преносе са животиња на 

људе [3,4]. Поједина обољења, као што је антракс, сматрају се потенцијалним 

биохазардима који би могли да послуже као биолошко оружје [5]. 

Антракс је обољење зоонотског карактера које се налази на листи заразних 

болести Светске организације за здравље животиња (OIE) и према Кодексу о 

здрављу копнених животиња сваки случај обољевања мора бити пријављено истој 

[6]. Обољење се јавља код великог броја сисара, нарочито домаћих и дивљих 

биљоједа као и људи [7]. Узрочник антракса је Bacillus anthracis, а извори 

инфекције су бројни, од контаминираног тла до контаминираних производа 

животињског порекла као што су кожа, длака и вуна. Иако узрочник улази у 

организам храном, удисањем или преко повреда на кожи, сматра се да се 



Татјана Вујић Дипломски рад Увод 

2 
 

животиње најчешће инфицирају ингестијом контаминираних хранива. Обољење у 

преживара пролази у перакутном или акутном току са клиничком сликом сепсе и 

угинућем у року од 2-3 дана [8]. Извор инфекције за људе су угинуле, оболеле 

животиње и њихови производи. За разлику од преживара, код којих обољење 

доминантно протиче у перактутном и акутном току, код људи антракс се 

манифестује са видљивом локализацијом – кожна форма (малигна пустула, 

малигни едем) односно плућна, цревна и тонзиларна, и као без видљиве 

локализације тј. генерализовано обољење – антраксна сепса са хеморагичним 

менингитисом [3]. Климатски фактори су такође кључни у развоју епизоотија 

насталих инфекцијом преко контаминираног тла, од глобалног загревања до суше 

са сменама облиних кишних периода и температурама изнад 15⁰ C [8]. Један од 

начина контроле антракса је вакцинација. Код животиња профилакса се спроводи 

у ендемским подручјима вакцинацијом акапсулираним Штерновим сојем, а код 

људи код којих постоји висок ризик од инфекције спроводи се профилакса 

адсорбованом вакцином против антракса – АБА [9]. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

2.1.   Антракс кроз историју 

 

Антракс или на латинском језику carbuncul потиче од грчке речи ἄνθραξ која у 

преводу значи угаљ, а односи се на кожни облик антракса код људи. Кожни облик 

се карактерише појавом макуле на месту инфекције која прелази у папулу и 

везикулу, а у средини везикуле се формира некротично подручје, а затим круста 

[9,11]. 

Пре него што се схватило да је упитању један исти етиолошки агенс антракс је 

добијао називе према манифестацији болести или извору инфекције као што је 

сибирска куга, лондонска грозница, pustula maligna, carbon, carbonicho, прострел 

и бедреница, затим крвава куга која је један од најранијих назива, али и многа 

друга [12]. 

Најранији примери појаве антракса бележе се у старом Египту и Месопотамији. 

Пример системског антракса је пета фараонска куга, која се бележи у библијској 

књизи ''Exodus'' – друга књига Мојсијева, док је пример кожне форме антракса 

шеста египатска куга [7,13]. Антракс није заобишао ни античку Грчку, забележен 

је као атинска куга 430. године пре нове ере. Описан је у Хомеровој ''Илијади'', 

Хипократовим списама као и у Аристотеловој '''Историји животиња''. Забележен је 

и код животиња у Кини, што је добро описано за време владавине династија Јин и 

Суи, као и у хиндуистичкој литератури и Риму, чак се сугерише да је можда 

допринео и до пада Рима [12,15]. 

Узрочник антракса откривен је у деветнаестом веку. Прву демонстрацију 

преносивости обољења спровеo је Barthelemy 1823. године, експеримент се 

огледао у поступку апликације крви коња угинулих од антракса здравим коњима, 
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а 1860. Pollender и сарадници су телашца у облику штапића, присутна у крви 

заражених животиња, идентификовали као бактерије [16]. 

Године 1877. Robert Koch долази до коначних доказа да је узрочник обољења 

заиста бактерија Bacillus anthracis и детаљно описује њене спорулативне 

карактеристике [12]. Други истакнути научник који одаје признање Koch-oвом 

открићу способности спорулације Bacillus anthracis и одлази корак даље у 

истраживању је Louis Paster. Његов рад сводио се на истраживање преноса и 

развоја обољења код људи и животиња као и откривање вакцине. Louis Paster је 

1881. године направио прву инактивисану вакцину против антракса, добијену 

култивацијом узрочника на 42⁰ C, при чему је бактерија изгубила вируленцију а 

сачувала имуногеност [14]. 

 

2.2.   Породица Bacillaceae и род Bacillus 

 

Bacillus anthracis припада роду Bacillus и породици Bacillaceae која се састоји 

од 62 рода и најмање 457 врста. Већина су аеробни или факултативно анаеробни 

штапићи који формирају ендоспоре у различитим условима [17,18]. Два главна 

рода су род Clostridium и род Bacillus, a већина врста су захваљујући отпорности 

спора озбиљни загађивачи радних просторија, хируршких завоја, фармацеутских 

производа и хране [17]. 

Роду Bacillus припадају Грам позитивни или Грам варијабилни спорогени 

штапићи, који су аеробни или факултативно анаеробни, каталаза позитивни и 

покретни (сви сем Bacillus anthracis) [19]. Највећа позната врста је Bacillus 

megaterium, дужине око 1,5µm. Неке бактерије из овог рода патогене су за људе и 

животиње, а такве су: Bacillus anthracis узрочник антракса и Bacillus cereus који 

изазива кварење конзервиране хране и тровање храном, док су неке патогене за 

биљке и друге организме, а пример је: Bacillus thuringiensis који изазива обољења 

код инсеката. Bacillus subtilis је уобичајен загађивач лабораторијских култура али 

је коришћен и у медицинске сврхе за производњу антибиотских производа као 

што је бацитрацин - делује на Грам позитивне бактерије [20,21].  



Татјана Вујић Дипломски рад Преглед литературе 

5 
 

Разлике унутар рода Bacillus су многобројне далеко је једноставније указати на 

константе унутар рода као што су: формирање спора, генетска компентенција и 

ћелијска морфологија у облику штапа [22]. 

Када је реч о таксономији, прво се придаје пажња члановима патогене групе, 

односно Bacillus cereus sensu lato групи. Анализа генетских секвенци 16S rRNA 

послужила је да се истакне високо очувана природа  такозване Bacillus cereus 

групе: B. cereus, B. thuringiensis, B. anthracis и B. mycoides [22]. 

 

2.3.   Bacillus anthracis 

 

Bacillus anthracis је дужине 4-10mm, ширине 2mm, на оба краја задебљан. 

Микроскопски уочавамо бактерије које се виде појединачно или у виду ланаца. 

Bacillus anthracis развија капсулу у живом организму или узгојем на подлогама са 

дефибринисаном коњском или овчијом крви у присуству (20%) CO2 [23]. 

У спољашњој средини ствара споре које су смештене централно или 

суптерминално. Изван тела спорулишу у контакту са О2 или у култури на крају 

логаритамске фазе након 24-72h. Падом нивоа целуларног гванозин-трифосфата 

(GTP) бактерија лучи олигопептид који сигнализира да се отпочне процес 

спорулације. Када се започне спорулација је иреверзибилан процес и у 

лабораторијским условима траје 8h. До спорулације неће доћи у неотвореним 

лешевима,  атмосфери са повишеним парцијалним притиском CO2, изнад 4000 

метара надморске висине и у присуству соли магнезијума и калцијума. Споре су 

овалне, правилне и отпорне на топлоту, сушење, ултраљубичасто светло и 

дезинфекциона средства, а у тлу могу преживети деценијама [3,8,21,24]. 

Bacillus anthracis поседује геном сачињен од хромозома и два плазмида а то су 

pXO1 и pXO2 плазмид. Ген за токсине налази се кодиран на pXO1 плазмиду, а 

синтеза капсуле везана је за pXO2 плазмид. Кључни фактори вируленције су 

капсула и мултикомпонентни токсин. Капсула, коју поседују вирулентни сојеви, 

је протеинске природе сачињена од поли -  - Д - глутаматинске киселине, а њена 

улога је да заштити бактерију од фагоцитозе као и бактерицидних компоненти у 

серуму. Овај термолабилни мултикомпонентни токсин узрокује токсичне ефекте, 

доводи до повећања пропустљивости крвних судова, слабљења плућа и срца.  
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Сачињен је из три антигенске компоненте протеинске природе: 

 Едема фактор (ЕФ) – доводи повећане пропустљивости крвних судова, реч 

је о аденилат циклази, токсичан је за макрофаге. 

 Летални фактор (ЛФ) – супримира функцију неутрофила, реч је о протеази 

која индукује продукцију цитокина. 

 Протективни антиген (ПА) -  сматра се носачем антраксног токсина који 

има две активне компоненте а то су  ЕФ и ЛФ,  доводи до стварања заштитних 

антитела код замораца [23,25,26]. 

  Инфекција настаје продором ендоспора које фагоцитују макрофаги и преносе 

у регионалне лимфне чворове. Споре клијају у макрофагима у вегетативне форме 

бактерије које се могу брзо поделити и покренути даље ширење инфекције. 

Токсин стимулише ослобађање фактора туморске некрозе TNF-α, интерлеукин - 

1β и других фактора који доводе до поремећаја равнотеже воде и функције 

неутрофила, спречавајући урођени и адаптивни имунолошки одговор на 

бактерије. Долази до хеморагичне некоризе лимфних чворова, хематогеног 

ширења узрочника, септикемије, септичног шока и смрти [24]. 

Одређена истраживања сугеришу да је B. anthracis монофилетички клон 

изведен од B. cereus и B. thuringiensis кладуса. Главна разлика je присуство два 

плазмида pXO1 и pXO2 код B. anthracis, међутим, недавне студије указују да ови 

плазмиди могу да се нађу и код неких B. cereus и B. thuringiensis сојева [27].  

 

2.4.  Епидемиологија 

 

Посматрано са аспекта јавног здравља антракс је сврстан у групу 

високоприоритетних обољења зооонотског карактера које се лако шири, има 

високу стопу морталитета и епидемијски потенцијал те га треба пратити [28]. 

Обољење је распрострањено широм света. Првенствено се јавља код биљоједа. 

Извор инфекције за животиње најчешће је контаминирано тло или хранива [8]. 

Човек се инфицира при контакту са оболелим јединкама или њиховим 

производима, забележeни су и случајеви инјекционог преноса антакса [29].
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Код преживара обољење протиче у перакутном или акутном фебрилном току 

са наглим угинућима а код људи манифестује се као кожна, инхалациона, 

гастроинтестинална и инјекциона форма [29]. Bacillus anthracis поседује 

термолабилан токсин па је већина птица због високе телесне температуре отпорна 

на инфекцију. Изузетак су нојеви  који имају нешто нижу телесну температуру 

[30].  

У развијеним земљама где се спроводи вакцинација биљоједа обољење се 

развија ретко. Неопходни су услови средине који су погодни за размножавање 

бактерије као што је земљиште богато органским материјама са pH већим од 6. 

Овакви услови довели су до развоја епидемије 2005. године у Северниј Дакоти, 

САД. На подручју Азије и Африке где се спроводи спорадична вакцинација а 

дивљач представља резервоар инфекције, антракс и даље представља проблем 

[24]. За пример континуиране борбе против антракса може се узети Индија. У овој 

земљи, са аспекта хумане и ветеринарске медицине, антракс доноси велику бригу 

у спровођењу здравствене заштите људи и животиња [28]. У развијеним земљама 

већина случајева уочава се након изложености контаминираним производима 

животињског порекла. Угрожена лица су радници у индустријским погонима, 

пољопривредници и сточари. Као пример може да се наведе случај из 2006. 

године, из САД, када је особа која је припремала кожу за прављење бубњева била 

изложена прашини контаминираној спорама узрочника антракса и за пет дана 

развила је плућну форму антракса [24]. 

Према извештајима Института за јавно здравље Србије о заразним болестима 

за период од 2008. до 2019. године, можемо закључити да се антракс на 

територији Србије јавља спорадично. За период од 2008. до 2019. године 

пријављено је 11 случајева антракса и то 4 случаја кожне форме на територији 

Сјенице и Топчличког округа  2008. године, 2 случаја кожне форме на територији 

Аутономне Покрајине Војводине 2011. као и 2 случаја на територијама 

Зајечарског и Златиборског округа 2013. године и 1 случај на територији 

Нишавског округа 2016. године. Појава ''инјектирајућег антракса'' код хероинских 

зависника регистрована је 2009. и 2012. године (Слика 1.) [31,32,33,34,35].  

Према подацима Института за јавно здравље Војводине у јуну 2011. године у 

Бочару је забележено присуство обољења код људи, као и обољења и угинућа 

животиња – антракс је регистрован код коња, јуница, козе и радника који су били 
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у контакту са оболелим животињама. У Новом Милошеву пријављена је оболела 

крава која је угинула трећег дана од дана пријаве, а дијагноза је потврђена 

микробиолошки. Угинуле животиње нису биле вакцинисане против антракса и 

пасле су у областима које су биле прекривене подземним водама. Код радника 

који су били у контакту са оболелим животињама дијагностикована је кожна 

форма антракса [36,37].  

 

 

 

Слика (1). Приказ броја оболелих особа на територији Републике Србије од 2008. до 2020. 

године према подацима са Института за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут''
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У Бугарској 2015. године забележен је смртни случај узрокован антраксом. 

Човек без заштитне опреме је обрађивао контаминирано месо. Забележено је још 

30 оболелих особа  које су биле у контакту са оболелом кравом или су руковале 

или конзумирале контаминирано месо [38]. 

У Швајцарској 2017. године идентификовано је 9 говеда са клиничким 

симптомима који подсећају на антракс, као и угинуће краве. Међутим, 8 говеда је 

имало негативне налазе, а 1 говедо је третирано пеницилином. Животиња над 

којом је спроведена терапија је била стеона крава са крвавим вагиналним 

исцедком, код које је PCR тестом потврђено присуство Bacillus anthracis [39]. 

Наредне године, 2018. забележено је 7 случајева кожног антракса у Уганди. Након 

истраживања утврђено је да су мештани конзумирали месо краве која је угинула 

под неразјашњеним околностима [40]. Лабораторија у Тексасу 2019. године 

пријављује 25 случајева антракса, oви случајеви обухватали су говеда, коње, 

јелене, антилопе и козе. Забележен је и случај антракса код мушкарца из области 

захваћене антраксом, који је потврђен PCR тестом. Анамнеза указује да је човек 

био у контакту са лешевима јелена који нису тестирани на антракс [41]. 

Антракс не заобилази  2021. годину, 20. августа Комисија за здравље животиња  

добила је потврду о зараженом коњу на територији Тексаса, Индија пријављује 

угинуће слонице, Казахстан угинуће 10 грла говеда, а Канада потврђује антракс 

код угинуле овце. Пријављени су и хумани случајеви антракса - у Пекингу је 

регистован пацијент са инхалационом формом, Тексас и Ирак бележе неколико 

случајева обољења док су у Казахстану 3 особе смештене у болницу, а у Русији је 

пријавњен случај кожне форме код особе која је радила као месар [42]. 
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2.5.  Улога климатских фактора 

 

На подручју Ливна, Босна и Херцеговина 2010. године, услед великих падавина  

дошло је до повећања речних токова и поплава. Након поплава уследило је топло 

лето са температурама изнад годишњих просека. У периоду од 20. августа до 10. 

октобра угинуло је 20 грла говеда са карактеристичним исцедком незгрушане 

крви из ануса и носа. Све животиње су или биле на испаши или су добијале 

хранива са истог поља, односно антраксног дистрикта. Од 18 животиња, узорци су 

били послати на лабораторијско испитивање под сумњом на антракс, од којих је 8 

узорака било позитивно [43].  

Ранији случајеви антракса у Русији завршили су се масовним угинућума 

животиња и формирањем сточних гробља локализованих испод сибирског леда. 

Преживљавање спора је деценијско, око 60-70 година, међутим уколико су 

оковане ледом њихов животни век је можда и дужи. Топљење руског Арктика 

може потенцијално да доведе до поплава и нарушавања тла са последничним 

ослобађањем спора на површину и вегетацију. Тако постоји ризик да животиње на 

испаши унесу споре у организам што ће довести до развоја обољења и самим тим 

повећаног ризика за настанак инфекције људи [44]. 

На руском Арктику 2016. године забележена је епидемија антракса током јула 

и августа. Од 41001 ирваса, 2650 развило је клиничке симптоме болести од којих 

је 2350 угинуло (стопа угинућа износила је 88,67%).  Тада је инфицирано и 36 

људи са једним смртним исходом [45]. Анализа је показала да на овој територији 

није извршена вакцинација животиња од 2007. године. Због изостанка 

вакцинације дошло је до повећања осетљивости популације, па је као одговор на 

ову епидемију настављена вакцинација свих пријемчивих животиња. Иако споре 

антракса нису биле присутне на површини тла испоставило се да могу остати 

нетакнуте у лешевима животиња угинулих од антракса и закопаних у том пределу 

[46]. Климатске промене допринеле су до топљења леда и ослобађања спора 

антракса, па овај пример указује на значај климатских промена на појаву и 

ширење и других инфективних обољења, поред оних из групе векторских 

трансмисивних [44]. 
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2.6.  Симптоматологија и патоморфолошке промене 

 

Преживари су најосетљивији на инфекцију и инкубациони период траје 3-5 

дана, а болест протиче као перакутна или акутна септикемија. Перакутни ток се 

манифестује изненадним угинућем док код акутног тока смрт наступа за пар дана. 

Свиње могу развити акутну септикемију али то је ретко и завршава се изненадним 

угинућем обично обољење пролази у виду орофарингеалног антракса или благог 

хроничног тока, а инкубациони период је 1-8 дана. Код коња обољење протиче у 

акутном току са угинућем у року од 2-3 дана од појаве симптома, а код месоједа у 

локалној форми или у хроничном току (ретко) са инкубационим периодом 3-5 

дана. Већина птица је отпорна, изузев нојева код којих је ток болести сличан као 

код сисара [47,48,49].  

Обољење се манифестује појавом карбункула, анорексијом, депресијом, 

диспнејом, грозницом, цијанозом, едемима, летаргијом, гастроинтестиналним 

сметњама. Код коња може доћи до појаве хеморагичне дијареје и колика, а код 

свиња до отока грла, ретрофарингеалних лимфних чворова и отежаног гутања 

(орофарингеални антракс) – сличне промене могу се јавити и код месоједа 

[47,48,49]. 

Код људи обољење се манифестује у 4 форме, односно као инхалациона, 

гастроинтестинална, кожна, инјекциона форма, али и као антраксна сепса. 

Инхалациона форма антракса се обично развија за 7 дана али забележени су 

случајеви са пролонгираном инкубацијом и до 2 месеца. Обољење се манифестује 

развојем диспнеје, цијанозе, тахикардије, грознице, хипоксије, шока и смрти, а 

чести су и плеуларни изливи [29,50]. 

Код гастроинтестиналне форме инкубациони период је 3-7 дана (16 дана). 

Примарне лезије се јављају у илеуму и јејунуму са манифестацијама мучнине, 

повраћања и хеморагичном дијарејом, затим хеморагичним асцитесом и 

септикемијом. Код орофарингеалне форме присутни су орални и езофагеални 

улкус са регионалном лимфаденопатијом и сепсом [28,29,50,51]. 
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Кожна форма се развија већ за 1-7 дана након излагања, али забележени су 

случајеви са инкубацијом и до 17 дана. Развија се макула, папула, свраб па улкус, 

а за 7-10 дана од инфекције црна есхара окружен едемом. Регионални лимфни 

чворови су болни и отечени [50,51].  

Инјекциона форма се обично развија за 1-4 дана. Симптоми могу бити исти као 

код кожне форме, манифестује се отоком, еритемом и појавом модрица али и 

развојем сепсе [28,50]. 

Антраксна сепса је најтежи облик и настаје као компликација било које форме 

антракса. Карактеришу је знаци инфекције, интоксикације, кардиоваскуларни 

колапс и у појединим случајевима хеморагични менингитис са поремећајем 

свести, комом, конвулзијом и смрћу [3]. 

Једна од патоанатомских карактеристика антракса јесте присуство незгрушане 

крви у природним отворима угинулих јединки. Крв је тамна, катранаста, а 

изостаје и rigor mortis. Због могућности спорулације вегетативних облика 

обдукција се не врши али у случају ненамерног отварања леша могу се уочити 

следеће патоморфолошке промене: језик, тонзиле, ларинкс и фаринкс су 

едематозни, хиперемични са некрозама. По серозама, слузокожама, епикарду и 

ендокарду уочавају се хеморагије, а у телесним шупљинама накупљање 

хеморагичног ексудата. Развија се хеморагични ентеритис и лимфангитис, 

субменингеална краварења, карбункули, едеми на плућима, поткожном ткиву, 

спленомегалија, а јетра и бубрези су хиперемични, хипертрофични и крти 

[48,49,51]. 

 

2.7.  Дијагностика 

 

На испитивање у референтне лабораторије могу да се пошаљу узорци крви, ухо 

са припадајућом мускулатуром, аспират ткива, слезина и брисеви фарингса. 

Приликом руковања узорцима треба се придржавати нивоа биолошке безбедности 

2 или 3 у случају да су сојеви отпорни на антибиотике [49,52]. 

Директном микроскопијом Bacillus anthracis се уочава као кратак, Грам 

позитиван штапић у пару или у виду ланаца. Визуелизација капсуле може да се 
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постигне применом индијског мастила – истиче капсулу као провидан ореол око 

бацила или бојењем полихромно метиленско плавим – капсула је ружичасте боје, 

а бацил плав. Визуелизација спора може да се постигне применом  модификоване 

Ziehl-Neelsen боје када су споре црвене или Малахит зелено када су споре зелене 

боје [49,52]. 

Када је реч о изолацији узрочника најбоље је користити свеж узорак. 

Стандардне подлоге на којима добро расте Bacillus anthracis су хранљиви и 

крвни агар, а од селективних се традиционално користи полимиксин - ЕДТА 

талијум ацетат (PLET), Anthrax Blood Agar (ABA), Cereus Ident Agar (CEI) [53]. 

Bacillus anthracis у in vitro условима не ствара капсулу али може извршити 

синтезу капсуле узгајањем у дефибрисаној крви са додатком бикарбоната, уз 

повишени парцијални притисак CO2. Не расте на McConkey агру, подлогама са 

фенил-етилом и хлорал-хидратом. Не мути бујон, споро отапа желатин, 

ферментује глукозу, сахарозу, декстрозу и малтозу до киселине без стварања гаса 

[23,49,54].  

 Детекција антигена постиже се Аscoli преципитацијом, а за спровођење ове 

дијагностичке методе неопходни су хиперимуни дијагностички серум и узорак 

ткива који садржи антиген узрочника. За разлику од Ascoli преципитације која 

служи за детекцију антигена ELISA представља најпоузданији показатељ титра 

антитела на протективни антиген и капсуларне компоненте. Дијагноза може да се 

постави и са PCR који се користи за доказивање делова генома плазмида у узорку, 

док је Real-time PCR развијен за већу брзину, осетљивост и специфичност 

детекције pXO1 и pXO2. Иако су молекуларне методе због своје високе 

осетљивости замениле биолошки оглед, уколико је неопходно биолошки оглед 

може да се врши на белим мишевима и заморцима апликацијом испитиваног 

материјала, након чега долази до угинућа јединки са увећањем слезине из које се 

прави размаз за доказивање Bacillus anthracis [49,52,55,56].  

У хуманој медицини препоручује се и примена компјутеризоване томографије 

(CT) за постављање ране дијагнозе и радиографија (RTG) грудног коша при чему 

се може уочити плеуларни излив [24,51]. 
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2.8.  Терапија 

 

Терапија код људи и животиња је антибиотска. Код животиња се у раној фази 

инфекције интравенски апликују високе дозе пеницилина или другог антибиотика 

попут окситетрациклина, амоксицилина или доксицилина, док у хуманим 

случајевима избор антибиотика зависи од форме антракса. Код инхалационе и 

гастроинтестиналне, али и кожне форме лекови избора су ципрофлоксацин и 

доксицилин с тим да се апликација код кожне форме врши перорално, а код 

инхалационе и гастроинтестиналне интравеснски у трајању од 60 дана. Код 

инхалационе и гастроинтестиналне форме поред ципрофлоксацина и доксицилина 

препоручује се и примена 1 или 2 додатна лека као што су ванкомицин или 

ампицилин, али и кортикостероида услед поремећаја респираторне функције. 

Интравенска трострука антибиотска терапија се препоручује код системског 

антракса, комбинација погодна за смањење производње токсина обухвата 

флуорохинолоне, β-лактамске антибиотике или гликопептиде и инхибиторе 

синтезе протеина. Поред антибиотика код системског антракса и менингитиса 

апликују се и кортикостероиди. За завршетак терапије примењује се орална 

комбинована антибиотска терапија у трајању од 2 недеље или више, сем код 

менингитиса код којег се интравенски апликују антибиотици у трајању 2-6 недеља 

(Табела 1) [24,29,49].  

Код инхалационе форме и системског антракса комбинација раксибакумаба 

(хумана моноклонска антитела) - који циља протективни антиген и антимикробне 

терапије показала је високу ефикасност у лечењу [29]. 



Татјана Вујић Дипломски рад Преглед литературе 

15 
 

 

 

Табела (1). Приказ терапија код животиња и људи [24,29,49]: 

 

 ТЕРАПИЈА АПЛИКАЦИЈА 

 

 

Животиње  

(рана фаза инфекције) 

Пеницилин 

(Окситетрациклин 

Амоксицилин 

Хлорамфеникол 

Ципрофлоксацин 

Доксицилин 

Стрептомицин) 

 

 

 

I.V. 

Високе дозе 

 

 

 

Инхалациона и гастроинтестинална 

форма 

 

Ципрофлоксацин 

Доксицилин 

+ 

(1 или 2 додатна средства: левофлоксацин, 

ванкомицин, ампицилин, хлорамфеникол) 

+ 

Кортикостероиди 

 

 

 

 

I.V. 

60 дана 

 

 

Системски антракс 

 

 

 

 

Meнингитис 

 

Трострука АБ терапија: 

Флуорохинолони (ципрофлоксацин)  

+  

β-лактам (меропенем) 

 или гликопептид (ванкомицин)  

+ 

 инхибитор синтезе протеина (клиндамицин) 

= 

смањење производње егзотоксина 

+ 

Кортикостероиди 

*уколико се стање побољша може да се 

апликује 3x дневно амоксицилин 

*код менингитиса избегавати доксицилин (лош 

проток до ЦНС-а) 

 

 

 

 

 

I.V 

 

Кожна форма 

 

Ципрофлоксацин 

Доксицилин  

P.O. 

2x дневно 

(деца 1x дневно 

на 12h) 

60 дана 

 

Завршетак терапије 

 

Орална комбинована антибиотска терапија 

2 недеље или 

више P.O. 

2-6 недеља код 

менингитиса I.V. 
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2.9.  Профилакса 

 

Услед изненадног угинућа животиње и појаве сумње на заразну болест, 

власник животиње је дужан да сваку сумњу пријави надлежном ветеринару, 

ветеринарском инспектуру који затим врши епизоотиолошки увиђај и у року од 

24h обавештава надлежно министарство о сумњи на заразну болест. Када се 

дијагностичким процедурама потврди присуство болести, ветеринар обавештава 

министарство о потврди, стању на газдинству као и да ли је болест на листи 

опасних заразних болести [57]. OIE листа се ажурира сваке године и обухвата 

преко 100 обољења, a антракс се налази у групи обољења која обухватају више 

врста и обавезна су за пријаву [58]. 

 Успешну контролу над антраксом можемо постићи кроз програм вакцинације, 

брзо препознавање и пријављивање болести, карантин, лечење, нешкодљиво 

уклањање лешева  [49].   

Према Програму мера здравствене заштите животиња за 2021. годину у 

Републици Србији се спроводи вакцинација пријемчивих животиња у ризичним, 

дистриктним и подручјима у којима се јавио антракс. Антраксно подручје, према 

Правилнику о мерама за сузбијање и искорењавање антракса, јесте подручје у 

коме је у последњих 20 година регистрован антракс [57,59].  

Такође у Правилнику о мерама за сузбијање и искорењавање антракса наводи 

се да при регистрацији појединачног случаја забрањује се кретање животиња док 

траје зараза, а при регистрацији 3 или више случајева забрањује се кретање, 

издавање здравственог уверења за пријемчиве животиње 14 дана од дана 

последње регистрације и дезинфекције. Производи сумњивих и оболелих 

животиња нису за употребу [57]. 
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На сумњивом и зараженом подручју врши се: 

 активна заштита пријемчивих животиња; 

 забрана секције трупова; 

 узорковање материјала за постављање коначне дијагнозе, само у присуству 

ветеринара. 

 забрана клања; 

 нешкодљиво уклањање лешева, сумњиве хране, стајњака; 

 пооштрена дезинфекција (након регистрације последњег случаја свих 

објеката, опреме, дворишта, превозних средстава); 

 уклањање површинског слоја земљишта (30cm) [49,57]. 

 

 Дезинфекција почиње прањем свих површина врућим раствором 10% NaOH 

након чега се за 60 минута све истретира калцијум хипохлоритом, а цео поступак 

се понови за 1 час. Опрема која се контаминира приликом рада са узорцима, а није 

за нешкодљиво уклањање, одлаже  се у кесе за аутоклавирање или се урони у 10% 

избељивач или формалин до аутоклавирања [49,52]. 

У случају потребе да се превозе трупови или други контаминирани материјал, 

треба водити рачуна да не дође до њиховог испадања, изливања и контаминације 

околине [57]. 

Профилакса код животиња спроводи се у ендемским подручјима. Користи се 

жива вакцина која садржи Штернов сој. На тржишу су доступни акапсулирани 34 

F2  Штернов сој и акапсулирани сој 55. Вакцинацију треба обавити најмање 2-4 

недеље пре потенцијалног излагања узрочнику (извођење на испашу и сл.). 

Животиње за 7-10 дана после вакцинације формирају антитела. На овај начин 

антракс се може сузбити у великој мери код животиња на испаши. Прве недеље 

након вакцинације животињама не треба апликовати антибиотике, 

имуносупресивне лекове и треба их поштедети од већег физичког напора. 

Животињама под ризиком се прво апликују антибиотици, а за 7-8 дана могу да се 

вакцинишу. Постоји и прототип неживе NLAV вакцине која садржи сиров и 

пречишћени рекомбинантни заштитни антиген допуњен спорама инактивисаним 

формалином [49,52,60].  
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Када је реч о профилактичким мерама код људи, профилакса се спроводи код 

особа са високим ризиком од изложености. У ту групу спадају припадници војске, 

одређени лабораторијски радници као и радници који долазе у контакт и рукују са 

животињама попут ветеринара. Вакцина која је данас у употреби је BioThrax 

(позната и као адсорбована вакцина против антракса - ABA).  Одобрена je 1970. 

године и укључује примену три дозе, након примарне дозе следи друга за 6, а 

трећа након 12 месеци. Апликација је интрамускуларна и односи се на 

профилаксу пре излагања. У производњу што ефикасније и сигурније вакцине 

против антракса и даље се улаже. Пример следеће генерације вакцина је AV7909 

(NuThraxTM) која је састављена од тренутно лиценциране BioThrax са адјувансом 

и CPG 7909 једињењем. CPG 7909 је олигодезоксинуклеотид способан да 

активира Б-ћелије и повећа имуногеност вакцине [61]. 
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3. БИОТЕРОРИЗАМ 

 

 

Највећу бригу у вези антракса изазива биотероризам. На основу чињеница да 

се биолошки агенси релативно лако узгајају, релативно су јефтини, стварају страх 

и панику, они могу бити привлачно оружје за биотероризам. Bacillus anthracis 

због отпорности његових спора и могућности преживљавања и до неколико 

деценија, могао би да послужи у те сврхе [28]. 

Биотероризам можемо дефинисати као злоупотребу биолошких агенаса са 

циљем угрожавања групе људи и животне средине ради остваривања личних 

интереса. Кроз историју забележени су разни случајеви злоупотребе патогених 

микроорганизама од 4. века п.н.е. и номадског племена Скити који су пре борбе 

потапали стреле у лешеве и на тај начин ширили патогене микроорганизме до 

2001. године и серије писама које су садржале споре антракса. У следећих 

неколико примера уочавамо способност људског рода да употребом намирница па 

и самих животиња дође до жељеног биолошког оружја, као што су Хетити у 14. 

веку п.н.е. непријатељу послали овнове заражене туларемијом или као што су 

Шпанци 1495. године продали непријатељу вино помешано са крвљу оболелих од 

лепре [62,63,64,65].  

Крајем 19. века идентификацијом и контролом многих биолошких агенаса као 

и производњом одређених патогена почиње развој модерног биолошког оружја. 

Међутим 1972. године Међународно право поставља неколико одредби којима се 

забрањује употреба биолошког оружја, а то су Женевски протокол из 1925. године 

и Конвенција о забрани развоја, производње и складиштења биолошког и 

токсичног оружја. Најмање 17 земаља има програм  за производњу биолошког 

оружја, а патогени који се користе у те сврхе су висококонтагиозни са кратким 

инкубационим периодом. Неке од земаља које имају или се сумња да имају ове 



Татјана Вујић Дипломски рад Биотероризам 

20 
 

програме су: САД, Уједињено Краљевство, Северна Кореја, Русија, Немачка и 

Канада [62,63,65]. 

Према CDC биолошко оружје је подељено у 3 групе: 

Група А – агенси високог приоритета, који представљају ризик по националну 

безбедност и узрокују висок морталитет. 

Група Б – приоритетни патогени који се лако шире и узрокују умерен 

морбидитет. 

Група Ц – новонастали патогени који узрокују висок морталитет и морбидитет 

[62].  

У групи А поред Lassa, Marburg, Ebola вируса, те бактерија Francisella 

tularensis, Clostridium botulinum и Yersinia pestis налази се и Bacillus anthracis  

[62,63]. 

Прва деценија овог века обележена је биотерористичким догађајем. Наиме 

2001. године у САД послате су серије писама које су садржале споре антракса. 

Резултат овог догађаја јесу инфициране 22 особе, од чега 11 случајева 

инхалационог (стопа преживљавања је била 55%) и 11 кожног антракса [24]. У 

овом нападу коришћен је Амес К0610 сој, један од вирулентнијих сојева, који 

садржи оба плазмида [66,67]. 

Употреба Bacillus anthracis као биолошког оружја бележи се и у Првом и 

Другом светском рату. Француска и Немачка у Првом светком рату су развиле 

тајне програме за производњу биолошког оружја, како би заразиле непријатеља 

контаминирале су сточну храну са овом бактеријом. За разлику од Француске која 

се задржала на истраживачком раду, Немачка је своје идеје претварала у дело и 

поред контаминације сточне хране, савезницима шаље коње заражне антраксом. 

Током Другог светског рата настављају се биолошки истраживачки програми са 

циљем добијања савршеног биолошког оружја [64, 68]. 

 Јапанска влада инспирисана немачком употребом гасова током Првог светског 

рата основала је чувену ''Јединицу 731'', основана је 1932. године и њен званичан 

назив је био Лабораторија за превенцију војних епидемија.  Јединица 731 бавила 

се разним експериментима од тестова оружја до инокулације микроорганизама
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затвореницима – међу инокулисаним микроорганизмима био је и Bacillus 

anthracis. Јапанска војска је разматрала могућности ширења Bacillus anthracis и 

других патогена на територије Кине, од бомби до контаминације бунара, хране и 

одеће. Последице овог подухвата су на хиљаде жртава укључујући и јапанске 

војнике. Примена Bacillus anthracis у биотерористичке сврхе забележена је и 1993. 

у Јaпану.  Култ Aum Shinrikyo је развио систем за распршивање аеросола са 

спорама Bacillus anthracis. Током распршивања здравствени органи су примили 

бројне притужбе грађана на непријатне мирисе, а изласком на увиђај и 

прикупљањем узорака за испитивање, утврдили су да је реч о вакциналном 

Штерновом соју [64,69].  

Британци су такође експериментисали са Bacillus anthracis, формирали су 

такозвану ''Н бомбу'' која је садржала 108 мањих бомби испуњених спорама 

антракса. Експеримент са бомбама спроводили су на острву Груинард што је 

довело до тешке контаминације острва које је тек 1986. године деконтаминирано 

коришћењем формалдехида и морске воде али је и даље забрањено за приступ 

јавности. Такође, произвели су храниво за говеда контаминирано антраксом, али 

га никада нису употребили [63,66,68,70].  

Још један пример производње биолошког оружја су експерименти Совјетског 

Савеза у војном микробилошком објекту у близини града Свердловск. Наиме у 

граду Свердловск 1979. забележено је 96 случајева антракса и то 79 случајева 

гастроинтестиналне форме, 17 случајева кожне форме и од тога 64 смртна исхода 

као и угинуће великог броја животиња. Као узрок избијања епидемије наводило се 

неколико разлога, док су једни тврдили да је епидемија последица конзумирања 

контаминираног меса пореклом са црног тржишта, други су тврдили да је програм 

производње биолошког оружја кренуо по злу и као последица дошло је до развоја 

обољења међу људима и животињама. Међутим Совјетски Савез наставља са 

експериментима у другом војном објекту у Казахстану и производи нови сој 

антракса отпоран на коришћене антибиотике [63,71].  

Године 1983. обновљен је програм производње биолошког оружја у Ираку. 

Претходни истраживачки подухвати нису далеко одмакли јер су учесници у овом 

раду из непознатих разлога затворени и програм је прекинут до 1979. 

Истраживачки програм обухватао је 30 агенаса, укључујући и Bacillus anthracis. 
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Један од пројеката који је завршен, али никада примењен, су пројектили и бомбе 

који садрже  Bacillus anthracis [68,72]. 

На Афричком континенту је такође покренут тајни програм производње 

биолошког оружја. Програм је функционисао од 1980. до 1993. са фокусом на 

Bacillus anthracis и Vibrio cholerae. Антракс је коришћен за појединачна убиства а 

колера за контаминацију воде [68]. 

Примери терористичких напада, од деловања култа Aum Shinirikyo до ISIS, 

указују на способност физичких лица да произведу биолошко или хемијско 

оружје (Табела 2) [73,74,75,76]: 

 

Табела (2). Употреба биолошких и хемијских агенаса у сврхе тероризма [73,74,75,76]. 

 

ГОДИНА НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИОЛОШКО ОРУЖЈЕ 

 

1984 

 

Култ ''Rjneeshee'' 

Контаминација салате намењене 

ресторанима са Sallmonela 

typhimurium 

 

1993-1995 

 

Култ ''Aum Shinirikyo'' 

Бележи се неколико напада од стране 

овог култа, један од напада је са 

Bacilus anthrtacis – на срећу 

безуспешан 

 

1996 

 

St. Paul Medical Center (Texas) 

Инфицирано 12 радника са Shigella 

dysenteriae type 2 

 

1998 

 

Al Qaeda 

Покушаји употребе Bacillus anthracis 

као биолошког оружја 

 

2001 

 

Amerithrax 

Серије писама са спорама антракса 

послате политичким организацијама и 

медијским компанијама 

 

2015 

 

ISIS 

Употреба хемијског ратног агенса са 

муницијом 
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Како је већ наведено, споразум из 1972. године обухвата Женевски протокол и 

Конвенцију о забрани развоја, производње и складиштења биолошког и токсичног 

оружја, а из наведених примера уочава се да поједини потписници споразума 

настављају са производњом биолошког оружја. Оваква одступања од споразума, 

повећан број терористичких напада као и узнапредовала биотехнологија која 

олакшава производњу биолошког оружја, требало би да нам скрене пажњу на 

опасност коју представљају различити микроорганизми [77]. 

Да би се одржала контрола над ситуацијом, у случају биотерористичког напада, 

најважнији корак је идентификација инфективног агенса. Неке земље имају 

развијене детекторе патогена са филтерима на које сакупљају честице у ваздуху, 

ови филтери се касније ручно сакупљају и анализирају на патогене. Патогени 

могу да се рашире бомбама, резервоарима за прскање, поштом, векторима, 

зараженим животињама. За успешан одговор на биотероризам неопходно је 

спровести следће фазе:  

 

 фаза приправности – спремност лабораторија, болница и медицинског 

тима за одговор на хитне ситуације; 

 фаза упозорења – рано откривање, дефинисање случаја; 

 фаза обавештења – пријава симптома, смртних исхода, брза 

епидемиолошка истраживања, дијагностика, карантин; 

 фаза одговора – брзо епидемиолошко истраживање, лабораторијско 

испитивање, збрињавање оболелих, превентивне мере за сузбијање 

даљег ширења. Ова фаза обухвата: процену ситуације, пријаву ситуације 

надлежним органима, формирање акционог плана и његово спровођење; 

 фаза опоравка – прикупљање и анализирање података, надокнада штете, 

кориговање недостатака који се јављају при спровођењу мера [62]
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Као једну од мера које је усвојила Влада Републике Србије је Стратегију за 

борбу против ширења оружја за масовно уништење за период  2021 -2025. Под 

појмом ''оружје за масовно уништење'' подразумева се хемијско, биолошко, 

радиолошко и нуклеарно оружје. Стратегија има за циљ да омогући припрему 

националног одговора на претње оружјем за масовно уништење. Такође 

стратегија има за циљ да на међународном нивоу омогући Републици Србији да са 

другим државама предузме заједничке мере за спречавање ширења оружја за 

масовно уништење [78]. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

 

Истражујући литературу – може се закључити следеће:  

 

 Климатске промене од обилних кишних падавина и поплава до 

глобалног загревања допринеле су повећању броја случајева антракса. 

 Захваљујући отпорности спора и њиховом деценијском преживљавању 

Bacillus anthracis је пронашао место међу биолошким агенсима и према 

CDC подели биолошког оружја сврстан је у групу А коју чине агенси 

високог приоритета. 

 Поред живе вакцине која садржи Штернов сој и употребљава се у 

профилакси животиња, као и BioThrax вакцине која се користи у 

профилакси људи теба наставити са истраживањем за проналазак што 

ефикасније и сигурније вакцине против антракса. 

 Због опасности коју носи биотероризам треба унапређивати планове за 

превенцију и реаговање у случају биотерористичког напада али и 

ојачати сарадњу на међународном нивоу у борби против биотероризма. 
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