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ЗНАЧАЈ И ПРОЦЕНА ТРАЈАЊА ИНФЛУЕНЦЕ КОД СВИЊА 

 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 
 Инфлуенца свиња је респираторно инфективно обољење свиња, зоонотског 

потенцијала, које најчешће изазивају H1N1, H3N2 и H1N2 подтипови инфлуенце А 

вируса. Болест карактерише брзо ширење унутар запата и изненадна појава фебре, 

исцедка из носа и очију, летаргија и напади пароксизмалног кашља. Болест обично 

нема дуг период трајања, обично 5-7 дана, морбидитет може да буде веома висок, а 

морталитет у случајевима када примарна инфекција није компликована секундарним 

инфекцијама (бактеријама и слично) је низак. Вируси инфлуенце због своје глобалне 

распрострањености и континуираног присуства као и трајања болести представљају 

важне патогене у хуманој и ветеринарској медицини. Код свих ових вируса присутне су 

амонокиселинске измене у оквиру антигених места хемаглутинина и неуроминидазе у  

у природи при чему настају нови подтипови који су обично вирулентнији што 

представља проблем како за лечење тако и за справљање вакцина које показују 

недостатак реактивности са новим али и старим подтиповима. На основу 

аминокиселинских секвенци неуроминидазе установљено је да су сви сојеви обично 

осетљиви на лекове из групе неуроминидазе, а резистентни на лекове из групе М2 

јонских канала. 

 

 Кључне речи: свиња, инфлуенца, болест, вирус, лекови  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гордан Радић  Нови Сад 

4 

 

 

SIGNIFICANCE AND ASSESSMENT OF THE DURATION OF INFLUENZA PIGS 

 
SUMMARY 

 

Swine influenza is a respiratory infectious disease of pigs, with zoonotic potential, 

which is most often caused by the H1N1, H3N2 and H1N2 subtypes of the influenza A virus. 

The disease is characterized by rapid spread within the cavity and sudden onset of fever, 

discharge from the nose and eyes, lethargy and attacks of paroxysmal cough. The disease 

usually does not have a long duration, usually 5-7 days, morbidity can be very high, and 

mortality in cases where the primary infection is not complicated by secondary infections 

(bacteria and the like) is low. Influenza viruses are important pathogens in human and 

veterinary medicine due to their global distribution and continuous presence as well as the 

duration of the disease represent important pathogens in human and veterinary medicine. In 

all these viruses, amino acid changes are present within the antigenic sites of hemagglutinin 

and neurominidase in nature, whereby new subtypes are created that are usually more 

virulent, which is a problem both for treatment and for making vaccines that show a lack of 

reactivity with new but also old subtypes. Based on the amino acid sequences of 

neurominidase, it was established that all strains are usually sensitive to drugs from the 

neurominidase group, and resistant to drugs from the M2 ion channel group. 

 

Keywords: pig, influenza, disease, virus, drugs 
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1. УВОД 

 
 Вируси инфлуенце због своје глобалне распрострањености и контиунираног 

присуства представљају важне патогене у хуманој и ветеринарској медицини. До сада 

су описани вируси инфлуенце типа А, Б, Ц и Д, али због великог броја пројемчивих 

врста и тешке клиничке слике које могу произвести код њих, посебно се издвајају 

вируси инфлуенце типа А. Ови вируси се најчешће независно одржавају у оквиру једне 

пријемчиве врсте, али је ипак у историји ове болести описан и прелазак вируса са једне 

на другу врсту, развој клиничке слике и последично ширење вируса у оквиру нове 

врсте [1-3].  

Инфлуенца свиња је инфективно, респираторно обољење свиња, зоонотског 

потенцијала, које најчешће изазивају вируса типа А. Инфлуенца у свињарству 

представља болест која наноси велике директне и индиректне губитке. У неимуном 

запату вирус инфлуенце доводи до избијања епизоотије која достиже морбидитет и до 

100%. Болест се одликује губитком апетита који прогедира у инапетенцу, порастом 

телесне температуре, коњуктивитисом, тахипнојом и диспнојом, воденастим исцедком 

из носа [5, 6]. Као што је већ наведено морбидитет је обично у веома високом степену 

за разлику од морталитета који је веома низак (испод 1%), сем кад се закомпликује 

секундарним инфекцијама које су компликованије за лечење и нешто вишим 

морталитетом [5]. 

У запатима где постоји одређена концетрација имунитета на нивоу популације, 

може се јавити блажа форма болести код прасади током преласка у тов, што је негде 

око 10- те недеље и тад долази до нестанка матерналних антитела. Такође, појава новог 

варијетета вируса може проузроковати болест након залучења, у време кад се прелази 

на исхрану сувим смешама или након дужег транспорта. У таквим ситуацијама, зависно 

од тренутног имунитета и јачине вируленције вируса прасад испољава симптоме 

кашља, анорексије, депресије, исцедка из носа, повишене температуре [7]. 

Поред директног утицаја на здравље животиња појава инфлуенце на фармама 

свиња доводи до значајних економских губитака који су последица смањења конверзије 

хране и прираста, продужетка производног циклуса као и повећане употребе лекова. 

Поред свиња, за вирусе инфлуенце типа А су пријемчиве многе врсте копнених и 

водених животиња и људи. Ови вируси поседују сегментирану, негативно оријентисану 

једноланчану рибонуклеинску киселину (РНК) [8, 9]. 
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Свиње имају важну улогу у епидемиологији инфлуенце. Могу бити пријемчиве 

како за птичије тако и за хумане сојеве овог вируса, истпо тако гаје се у затвореним 

системима који још више погодују инфекцији, густо су насељене, или пак на отвореном 

лоше ограђеном простору при чему могу да буду у контакту са птицама и људима. Сви 

наведени фактори олакшавају велики број пасажа вируса и последично мутације 

генома, као и инфекцију свиња. Све наведено говори у прилог да су врло лако могуће 

пандемије овим вирусом као што је била пандемија 2009. године подтипом H1N1 [13]. 

У борби против овог вируса најважнија средства су константан надзор запата и 

контрола као и одређене превентивне мере. У условима интензивне производње, добре 

биосигурносне мере као и набавка јединки из незаражених запата су онсовни начини 

превентиве код обољења. Постоје и други начини заштите као што је вакцинација. Код 

вакцинације се не постиже стерилни имунитет код животиња, јер вируси поседују 

изванредну способност еволуције и избегавање имунског система код свиња. Гледајући 

ову чињеницу јасно је да вакцине не могу да заштите од обољења него само да смање 

репликацију и излучивање вируса чиме се смањују губици на фарми [9]. 

Инфлуенца се обично јавља у хладнијим годишњим добима, јесен- зима, а 

преноси се аерогеним путевима или директним контактом. Важну улогу у ширењу 

вируса потенцијално могу да имају и плућни влашци и неки други паразити који у себи 

могу да носе вирус и тако представљају резервоаре [9]. 
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2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Основни циљ и задатак истраживања овог рада је да се наведу и образложе: 

 Основни циљ овог истраживања је да се утврди значај, процена трајања и 

период скривености, као и да се наведу основне карактеристике вируса у 

погледу етиологије, грађе, распрострањености, трајања у учесталости 

појављивања код свиња. 

 Утврдити значај биосигурносних мера, имунизације и лечења овог вируса да би 

се унапредила контрола и надзор над истим. 

 Последично, унапређењем свих наведених ставки аутоматски ће доћи до 

побољшања производње као и здравља животиња али и људи. 
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3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 

 

 У првој фази се прикупљала стручна литература и подаци о дефинисању и 

значају вируса инфлуенце, формирање биосигурносног плана те значај и начин 

извођења биосигурносних  и превентивних мера у спречавању циркулације вируса. 

Друга фаза се односила на анализирање, селекционисање, сређивање и синтезу 

релевантних научних информација. Трећа фаза је обухватала потпуније анализирање 

стручних и научних радова, часописа, приручника и водича да би се писао дипломски 

рад. 
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4. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 
4.1. Историјат инфлуенце 

 
 Прва писана запажања о свињском грипу потичу од Коена. Након дугогодишњег 

бављења болестима свиња у својим делима је описао неколико болести свиња на 

основу клиничке слике и постморталних промена. Његов опис тадашње болести не 

разликује се пуно од описа у данашњим књигама [16]. Касније, неки аутору су 

закључили да је болест високог морбидитета али ниског морталитета [17]. McBryde је 

касније (1928), са сарадницима писао о узроку настанка овог обољења где су дошли до 

закључка да се вирус налази у носном, трахеалном и бронхијалном исцедку али не и у 

крви. Такође су претпоставили да је највећи степен разбољевања животиња у зимском 

периоду када долази до слабљења имуног система код свиња [18]. Неколико година 

касније (1931) Shope је доказао да свињски грип узрокује вирус. Такође, доказао да 

обољење настаје често  као резултат деловања бактерије Haemophylus influenzae и 

свињског вируса инфлуенце. Каснијим истраживањима је утврђено да вирус може да 

доведе до обољења мишева и куна као и људи [19].  

 Пандемија грипа која је кренула из Азије 1957. године, покренула је Светску 

здравствену организацију на истраживање улоге њивотиња у епидемији. Након великог 

броја изучавања од стране СЗО и неких других организација утврђено је да постоји 

однос између хуманих и анималних вируса инфлуенце [28]. Након овог откића 

установљено је да су животиње природни резервоар. Током година било је различитих 

покушаја доказивања да се ови вируса могу пренети са свиње на човека све до 1976. 

године када је доказано да је вирус изолован из оболеле свиње и њеног власника на 

фарми у Висконсину. Након овог догађаја документовани су многи слуајеви преноса 

ових вируса са животиње на људе [29,30]. 

 

4.2. Карактеристике вируса инфлуенце типа А 

 

4.2.1. Таксономија и лабораторијске карактеристике вируса инфлуенце типа А 

 

 Вируси инфлуенце припадају фамилији Orthomixoviridae и сврставају се у 7 

родова: Influenzavirus A, Influenzavirus B, Influenzavirus C, Influenzavirus D, Isavirus, 

Quaranjavirus , Thogotovirus [4]. 
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Вируси инфлуенце типа А су најзначајнији припадници ове фамилије јер су 

патогени за велики број животиња као и за људе. Код свиња су најчешћи узрочници 

вируси типа А. За разлику од инфлуенце А вируса, вируси који припадају родовима Б и 

Ц су најчешће патогени за човека, док су вируси ид рода Д доказани код говеда, свиња 

и код људи [4]. 

 Вируси типа А су релативно слабо отпорни у спољашњој средини. Установљено 

је да на чврстим подлогама могу да преживе 24 до 48 сати на основу чега је закључено 

да се пренос може остварити и преко контаминираних површина. Ови вируси су вируси 

са омотачем, те су изузетно осетљиви на дејство дезифицијенса на бази масти [37]. 

 

4.2.2. Морфологија и грађа вируса 

 

 Вируси инфлуенце типа А су вируси са омотачем који као генетски материјал 

поседују једноланчану, сегментисану РНК, негативног поларитета [6]. Вирус је 

најчешће сфероидног или елипсиоидног облика, пречника од 80 до  120 нанометара. 

Исто тако, може бити филаментозног облика ил пак неправилног. Могуће је да дође до 

промене облика из једног у други најчешће из филаментозног у сферичан и настаје као 

последице вишеструких пасажа и прилагођавања вируса in vitro [40]. Омотач вируса 

представља део ћелијске мембране у којој се вирус репликовао, а у коју су уграђени 

вирусни протеини хемаглутинин, неуриминидаза и матрикс 2 протеин. Инфлуенца 

вируси поседују 7-8 сегмената РНК вируса. Осам сегмената ИАВ кодира 10-12 

вирусних протеина при чему ПБ1, М и НС сегменти могу да кодирају више од једног 

протеина. Сегментирана природа генома вируса омогућава истовремену инфекцију 

ћелије са два вируса истог рода и размену сегмената између њих током репликације 

вируса у процесу који је познат као ресортиман [4]. 

 

4.2.3. Грађа генома, структура и функција протеина вируса 

 

Геном вируса инфлуенце чини осам једноланчаних молекула РНК негативног 

поларитета. Репликација и транскрипција РНК се одвија у једру инфициране ћелије, 

при том се синтетише најмање 18 различитих типова позитивно оријентисаних 

вирусних РНК, и то 8 РНК која ће служити као основа за синтезу вирусних негативно 

оријентисаних РНК, осам неподељених информационих РНК и две информационе РНК 

настале спајањем делова из састава неподељених информационих РНК [18]. Осам 
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сегмената РНК кроз процесе транскрипције, транслације стварају најмање 10 протеина 

вируса: хемаглутинин, неуроминидазу, матрикс протеине, киселу полимеразу, базну 

полимеразу 1, базну полимеразу 2, неструктурни протеин 1, неструктурни протеин 2 и 

нуклеопротеин. Поред ових протеина такође се синтетишу и акцесорни протеини [12]. 

 Прва три сегмента су најдужи сегменти и уједно кодирају синтезу две базне и 

једне киселе полимеразе, које граде комплекс РНК- зависне РНК полимеразе. 

Полимераза Б1 у оквиру комплекса РНК- зависне РНК полимеразе учествује у процесу 

елонгације током вирусне транскрипције у информациону РНК [21]. Полимераза Б2 је 

неопходна за везивање информационе РНК која има улогу почетнице током 

репликације и транскрипције РНК вируса. Полимераза А, настала транксрипцијом и 

транслацијом трећег сегмента нуклеинске киселине вируса у оквиру комплекса РНК- 

зависне РНК полимеразе, игра есенцијалну улогу у репликацији и транскрипцији 

вирсуне РНК [21]. 

 Четврти сегмент рибонуклеинске киселине вируса инфлуенце типа А, кодира 

синтезу протеина хемглутинина, који је један од површинских структурних протеина и 

главних антигена вируса [23]. За ове хемглутинине је битно да се у њиховом саставу 

налазе места за антигене које препознаје имунски систем домаћина, затим места на која 

делују ћелијске протеазе након уласка вируса у ћелије, места која обезбеђују везивање 

вируса за рецепторе на ћелији и делови који обезбеђују спајање омотача вируса са 

ћелијском мембраном. Измена једне аминокиселине може утицати на способност 

вируса да доведе до инфекције и репликације у организму одређене пријемчивог 

домаћина. Због овог хемаглутинин има кључну улогу у вируленцији вируса [23]. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Слика 1. Шематски приказ грађе хемаглутинина и места где се налази у вирусу 
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Пети сегмент генома се састоји од приближно 1500 нуклеотида, генетски је 

конзервиран и кодира синтезу нуклеопротеина. Овај вирусни протеин је један од 

најдоминантнијих протеина у оквиру вириона и иако нема ензимску активност има 

веома битно место у процесу репликације вируса у инфициранпој ћелији [21]. Пружа 

веома јаку структурну подршку вирусним РНК и комплексу полимераза, формирајући 

са њима рибонуклеотиде. Нуклеопротеини омогућавају одвијање активног транспорта 

рибонуклеотида кроз мембрану једра на тај начин што у свом аминикоселинском ланцу 

поседује делове који oстварују сигналну улогу трансмембранскоm транспорту [24]. 

 Шести сегмент вирусне РНК кодира синтезу мономера неураминидазе, која 

формирајуће тетрамере проминира са површине омотача вируса. Неураминидаза је 

трансмембрански протеин који поседује четири домена: 

 Главу- поседује аминокиселине које имају ензимску улогу; 

 Стабвло- садржи десетине аминокиселина које имају улогу у стабилизацији 

тетрамера; 

 Трансмембрански домен; 

 Високо конзервисани цитоплазматски реп који гради неколико аминокиселина 

које су у саставу дела ланца неураминидиазе [25]. 

Неураминидаза је неопходна за нормалну репликацију вируса у инфицираном 

организму јер поседује ензимску актувност. Исто тако, поред ове улоге има веома 

значајну улогу у омогућавању приступа вируса рецепторима на површини 

неинфицираних ћелија. У почетној фази инфекције неураминидаза уклања лажне 

рецепторе на ћелији и на тај начин омогућава хемаглутинину приступ ћелијама 

домаћина [26]. 

 Седми и осми сегмент су веома мали делови и углавном су одговорни за 

кодирање синтезе одређених протеина као што су: М1, М2, М3 и НС1, НС2, и НС3 

протеини [27]. 

 

4.2.4. Антигена разноврсност и мутације вируса 

 
Висока стопа мутација гена за хемаглутинин које настаје таком репликације 

вируса условљава постојање 18 различитх молекула хемаглутинина, односно 18 

хемаглутининских подтипова инфлуенце типа А. Између различитих подтипова вируса 

инфлуенце типа А постоји значајна разлика у грађи хемаглутинина и неуриминидазе 
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што условљава незнатну унакрсну реактивност [12]. Разлике у саставу хемаглутинина и 

неураминидазе, као и других вирусних протеина настају као последица непрецизног 

преписивања молекула РНК током репликације у ћелијама, те синтезе антигено 

другачијих протеина вируса [12]. Овако настале тачкасте мутације се називају 

бесмисленим и управо су оне разлог који доводи до еволуције вируса. Овај тип 

генетцких мутација најчешће доводи до промена у антигеној структури, смањујући 

дејство постојећег стеченог имутитета код пријемчивих јединки [12]. Поред тачкастих 

мутација, сегментирани геном вируса доприноси настанку крупних генетских промена 

које се огледају у размени читавих сегмената генетског материјала између два или више 

вируса различитог порекла, када се нађу у истој ћелији. Реасортирање генома 

различитих вируса може настати код већине пријемчивих врста, међутим, свиње се 

издвајају због својих физиолошких предиспозиција, које се огледају у присуству оба 

типа рецептора дуж епитела респираторног тракта. Ова карактеристика их чини 

пријемчивим и за вирусе који потичу од других врста, пре свега људи и птица [28]. 

 

4.2.5 Циклус репликације вируса 

 

Инфекција вирусима инфлуенце типа А започиње успостављањем снажне везе 

између хемглутинина и ћелијских гликопротеинских рецептора [12]. Рецептори за које 

се овај вирус веже су глокопротеини на епителним ћелијама домаћина код којих је 

молекул сијалинске киселине везан за терминалну галактозу гликозидном везом [12]. 

Рецептор за који се инфлуенца тип А веже код свиња је α2-6 који су заступљени у 

горњим партијама респираторног тракта (носне шупљине, гркљан, трахеја и бронхуси), 

док су у доњим партијама (бронхиоле и алвеоле) заступљени и α2-3 и α2-6 рецептори 

[12]. Након остваривања контакта са рецепторима на ћелији долази до ендоцитозе 

вируса. У почетку долази до закишељавања садржаја ендоцитозне везикуле. Фузионо 

место хемаглутинина се активира, доводећи до спајања омотача вируса са мембраном 

везикуле и ослобађања рибонуклеотида у цитоплазму ћелије. Након уласка у ћелију, 

вирус у једру инфициране ћелије коришћењем протеина и РНК полимеразе, у 

комбинацији са сопственим полимеразама, транксрибује негативно оријентисане РНК у 

информационе РНК [12]. Вирусне РНК напиштају једро у ћелији и кодирају синтезу 

вирусних протеина. Након завршетка синтезе вирусних протеина, неки од њих 

(хемаглутинин, неураминидаза, М2 протеин) у ендоплазматском ретикулуму пролазе 

процес гликолизације где се након тога заједно са осталим вирусним протеинима и 
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нуклеинском киселином пакују у нови вирион. Кључну улогу у паковању има 

структурни протеин М1 који ове наведене материје сједињава и пакује на прави начин. 

Последњи корак у целом овом процесу јесте ослобађање вирсуне партикуле кроз 

ћелијски омотач и ослобађање вируса разградњом хемаглутинина и ћелијских 

рецептора [12]. 

 

4.3. Епизоотиолошка ситуација инфлуенце свиња и генетска разноврсност вируса 

 

 Eпизотиолошка ситуација инфлуенце код свиња варира у и између различитих 

земаља, па и фарми, услед утицаја већег броја фактора као што су услови и начин 

узгоја, величина и густина популације, карактеристике циркулишућег вируса. Болест се 

најчешће испољава у хладнијим месецима, што има смисла јер ниска и релативно ниска 

температура погодују ширењу и размножавању вируса [29]. Вируси који доводе до 

обољења су најчешће H1N1, H3N2 и H1N2 подтипа, различитог порекла, генетског 

састава и вируленције. Глобално посматрано ови вируси се могу у односу на генетске 

карактеристике сврстати у линије које циркулишу у Северној Америци и линије које 

циркулишу у Европи. У популацији азијских свиња често циркулише хумани H3N2 

вируси, како потомци пандемијског соја, тако и они који тренутно циркулишу у 

популацији људи [29]. 

 У популацијама свиња у Северној Америци циркулише велики број различитих 

линија вируса, али су у прошлости најзаступлљенији биле линије класичног свињској 

H1N1 вируса и троструко реасортираног H3N2 вируса насталог средином деведесетих 

година прошлог века, као и њихови реасортирани потомци [6]. Услед интродукције 

гена за хемаглутинин и неураминидазу из хуманих сезонских вируса, у популацијама 

свиња Северне Америке детектоване су линије реасортираних H1N1, H1N2, H3N2 и 

H3N1 подтипова. У априлу 2009. године нови вирус инфлуенце типа А, за који је 

касније установљено да је свињског порекла, је детектован код људи у Мексику и 

Сједињеним Америчким Државама [29]. Вирус се веома брзо ширио кроз хуману 

популацију и прва пандемија инфлуенце десила се 2009. године [29].  

Истраживањем генома овог вируса утврђено је да је настао реасортирањем 

евроазијског H1avN1 вируса свиња и троструко реасортираног H3N2 вируса свиња који 

је циркулисао у Северној Америци и Азији [14]. Гени за хемаглутинин, нуклеопротеин, 

неструктурне протеине и полимеразе овог вируса потицалу су од троструко 

реасортираног  H3N2 свињског вируса, док су гени за матрикс протеине и за 
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неураминидазу потицали од H1avN1 свињског вируса. Новонастали вирус означен као 

H1N1pdm09, током истог месеца је потврђен код свиња у Канади, а касније и у другим 

деловима света. Такође је потврђен и код мачака, ласица, паса и ћурака, док су кокошке 

и патке у експерименталним условима показале отпорност на инфекцију [14]. 

На европском континенту, инфлуенца је такође присутна у запатима свиња. До 

1979. године у популацијама свиња у Европи је циркулисао само један подтип вируса- 

класичан свињски H1N1 вирус. Након изолације потпуно антигено различитог вируса 

код свиња у Белгији 1979. године, за који је утврђено да поседује комплетан геном 

H1N1 вируса птица, овај вирус постаје доминантан узрочник код свиња [30]. 

Реасортирањем овог вируса са хуманим и свињским вирусима 1984. године и 1994. 

године настају још два нова вируса H3N2 и H1N2 подтипа, који су у наредном периоду 

заједно са H1avN1 вирусима постају доминантно присутни у популацијама свиња на 

европском континенту [30]. У опсежној студији која је проведена у периоду од 

новембра 2010. до октобра 2013. године у популацијама свиња, у Холандији, Данској, 

Њемачкој, Белгији и Француској установљена је превалецнија болести на нивоу запата 

свиња 48%, 42%, 32%, 30%, 53% редом. Различитим анализама 290 различитих 

свињских вируса у периоду од 2009. године па до 2013. године на територији 14 

европских земаља утврђена је циркулација 23 групе генетски различитих вируса. Тако, 

у копненим земљама је у већини слулајева били пристуни претежно устаљени свињски 

подтипови H1N1, H1N3, H1N2, док су у Британији годинама након пандемије 2009. 

преовладавала H1N1pdm09 линија вируса. Иста ситуација је била и у Шпанији, 

Мађарској, Француској. За разлику од ових земаља, у Данској, једној од европских 

земаља са највећом свињарском производњом, доминирао је реасортирани H1N2 вирус. 

Поред Данксе, исти пордтип вируса је доминирао и у Италији [30]. 

 Значај свиња као врсте у реасортирању и глобалном ширењу вируса инфлуенце 

типа А је вишеструко доказан. Реасортирањем генома стварају се услови за настанак 

антигено измењених вируса за које у популацији у којој вирус циркулише његови 

претходници нејчешће не постоји имунитет, те се инфекције новом варијантом вируса 

јако лако шире доводећи до обољења популације са тежом клиничком сликом [30]. 

Реасортирање вируса у свињама има посебан занчај јер је утврђено да је вирус који је 

довео до пандемије 2009. године настао реасторирањем у свињама, при чему ген за 

хемаглутинин код овог и других вируса, узрочника претходних пандемија, води 

порекло од птичијих вируса [31]. 
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4.4. Пандемијски потенцијал и вируленција вируса инфлуенце типа А код свиња 

 
У циљу проналажења објективног начина за систематску евалуацију 

пандемијског потенцијала вируса инфлуенце, формиран је алат за процену ризика од 

настанка и појаве пандемије проузроковане одређеним сојем вируса инфлуенце. У 

оквиру овог алата налазе се три категорије- карактеристике вируса, карактерстике 

домаћина и екологија као и епидемиологија- у односу на које се одређени вирус 

процењује [32]. Све три категорије садрже 10 елемената ризика, при чему је сваки 

елемент описан (табела 2) и за сваки је дефинисано шта представља низак, шта умерен 

а шта висок ниво ризика. Вируси који се евалуирају за посматрани елемент, а на основу 

резултата добијених одређеним истраживањем, се оцењују бројевимаод 1 до 10. Такође 

сваки елемент је рангиран по значају/ тежини од 0,2929 до 0,001. Свих 10 елемената у 

збиру имају значај 1. У односу на одређени вирус узима се просек евалуације по 

елементима од стране истраживача и множи се за сваки елемент са његовим 

процењеним значајем [32]. 

 Категоризација вируса врши се на основу генетеских варијација у оквиру вируса, 

афинитета кад одређеном рецептору, успешности трансмисије у експерименталним 

условима на бар један прихваћен анимални модел и осетљивости на дејство 

антивирусних лекова [32]. Чак три од четири поменута елемента захтевају анализу 

генома, односно молекуларну карактеризацију вирунсих протеина. Све наведене 

методе су неопходне за анализу циркулишућих вируса инфлуенце код свиња [32]. 
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Табела 1. Категорије и елементи ризка у оквиру ИРАТ- а 

Категорија 

ризика 

Елемент ризика 

 

Опис елемента ризика 

 

 

Генетске варијације Присуство мутација или 

реасортирања генома, одсуство 

молекуларних маркера који су 

знак повећане вируленције 

 Рецептор везујућа својства Слабост ка везивању α2-6 у 

односу на α2-3 рецепторе 

Карактеристике 

вируса 

Преносивост код анималних 

модела 

Трансмисија код  ≥1 анималног 

модела путем директног 

контакта или капљично 

 Успешност антивирусног 

третмана 

Доказана ефикасност 

антивирусног третмана 

 Имунитет популације Детекција постојања антитела 

стечениј током претходне 

инфекције 

Карактеристике 

домаћина 

Тежина клиничке слике Спектар клиничких сипмтопа до 

којих нови вирус доводи 

 Антигена сродност ка 

вакцинама 

Антигена сродност на тесту 

инхибиције хемаглутинације 

или неутрализационом тесту 

против антисерума феретка 

након инфекције вирусом 

 

 

 

 

 

Екологија и 

епидемиологија 

 

 

 

 

Инфекција људи 

 

 

Појава и учесталост инфекције 

људи анималним вирусима и 

степен преношенња са човека на 

човека 

Инфекције животиња 

 

Способност вируса да инфицира 

животињске врсте, број и 

диверзитет врста, способност да 

одржава стабилне инфекције 

код тих врста 

Глобална дистрибуција Временска и просторна 

дистрибуција вируса, ефекат 

животињске производње и 

система менаџмента на ширење 

у оквиру животињске 

популаицје 
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 Вируленција коју ће вирус остварити у организму инфициране јединке поред 

осталог зависи и од начина уношења и количине унетог вируса, могућности вируса да 

се веже за одређене рецепторе и репликује у инфицираном орзганизму [32]. 

 Када се говори о афинитету према рецепторима највећи значај заузима аналита 

гена за хемаглутинин [32]. 

 Поред аминокиселина у саставу рецептор везујућег домена хемаглутинина, за 

успешну репликацију вируса у ћелијама сисара, значајну улогу имају и 

аминокиселински састав други протеина вируса. Тако, подударност грађе ПБ-2 и 

импортина-α је битна за процес транспорта рибонулкеопротеина у једро ћелије. Да би 

дошло до интерспецијске трансмисије, пре свега са птицама на човека/ свињу поред 

промене у грађи хемаглутинина у односу на рецепторе, такође је неоходна 

сусптитуција глутаминске киселине на позицији 627 ПБ2 молекула у лизин. Присуство 

лизина на поменутим позицијама подстиче вирусну репликацију и трансмисију, а у 

одређеним случајевима повећава вируленцију и морталитет. Слична ситуација је са 

аминокиселнским промена у оквиру ПБ1 и све ове компоненте утичу на репликацију 

вируса [22]. 

 Аминокиселински састав и структура неураминидазе је веома значајна за 

неометану репликацију вируса у ћелијама домаћина. Испитујући промене које су 

настале на молекулу неураминидазе током еволуције хуманих Н2 вируса чије је 

порекло авијарно, у циљу промене афинитета од α-2,3 ка α-2,6 рецепторима, научници 

су да је за овакве промене одговорна супституција изолеуцина валином на позицији 275 

у молекулу неураминидазе која је установљена и код свињских вируса [22].С обзиром 

на чињеницу да су ћелије епитела респираторног тракта свиња једна богате 

рецепторима које у свом саставу садрже ацетилнеунаринску киселину и Н- 

гликолилнеураминску киселину као рецепторске молекуле, научници су такође 

установили да хумани вируси супституцијом глутамина у лизин на позицији 431, могу 

да стекну афинитите ка рецепторима сијалинске киселине, што указује прилагодљивост 

хуманих вируса на свињу као домаћина [22]. 



Гордан Радић  Нови Сад 

20 

 

 

 

 

 

4.5. Клиничка слика болести 

 

4.5.1. Патогенеза 

 
 Унос вируса најчешће бива директним путевима преко назалног секрета 

оболелих јеиднки или инхалацијом вируса. Продор вируса у организам се одвија кроз 

епителне ћелије респираторног тракта [5]. Репликација вируса је играничена на епител 

горнњих и доњих дисајних партија респираторног система укључујући слузокожу носа, 

етмоидалија, трахеје и плућа. Из ових ткива вирус се може лако изоловати као и из 

брисева тонзила, орофарингса, медијастиналних лимфних чворова и 

бронхоалвеоларног лаважа. Интратрахеална инокулација вируса узрокује 

карактеристичне инфилтрацију плућног ткива неутрофилима и типично обољење 

плућа. Титар вируса у плућима може премашити 1 x 10₃ вирусних партикула у г/ ткива. 

Инфекција узрокује појаву фебре (преко 40.5 степени) и општу летаргију. Интраназална 

инфекција резултује знатно споријом кинетиком репликације вируса у плућима, 

узрокујући знатно блаже упалне процесе, а самим тим и блаже клиничке знаке болести 

попут кијања, носне секреције, блаже фебре или чак појаву субклиничке инфекције [4]. 

Цитокини који се продукују током акутне инфекције чине разлику између појаве 

субклиничке инфекције и клинички манифестне болести. Тако, концетрација 

интерферона алфа и гама интерферона, фактора некрозе тумора и интерлеукина 1, 6 и 

12 у БАЛ су значајно веће након интратрахеалне у поређењу са интраназалном 

инфекцијом. Експериментално је потврђена предпоставка да је неопходно значајно 

ткзв. Вирусно оптерећење ткива за продукцију високих конветрација цитокина који 

тада индукују стварање протеина акутне фазе и типичну инфламацију плућа односно 

узрокују клиничку болест [4].  

У експерименталним околнистима условима репликација вируса у 

респираторном тракту је утврђена је већ након  5 сати од инокулације вируса. У 

периоду од 48 до 72 сата од настанка инфекције најинтензивнија репликација вируса 

одвија се у епителу бронхија и бронхиола, док се у алвеоларном епителу и 

макрофагима овај процес дешава нешто касније. Репликација вируса дуж 
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респираторног епитела доводи до некрозе епителних ћелија и појачане продукције 

слузи, а повећано ослобађање цитокина условљава појаву инфламације и настанак 

едема [7]. До излучивања вируса долази 1 до 3 дана од почетка инфекције и најчешће 

траје 4-5 , а повремено и до 7 дана. Код свиња, инфекција вирусом инфлуенце је 

углавном ограничена на плућа [32]. 

Научници су у експерименталним условима успели да докажу присуство вируса 

у можданом стаблу, а вирусну РНК у деловима црева и слезини, исто тако ниске титре 

у тонзилама, трахеобронхијалним лимфним чворовима, илеуму и колону [4]. 

 

4.5.2. Клиничка слика  

 

 Након инфекиције јединки које немају имунитет до клиничких симптома долази 

након инкубације од једног до три дана [6]. Болест се развија у акутном току, при чему 

се јавља пораст телесне температуре, апатија, анорексија, исцрпљеност, серозни 

исцедак из носа, тахипноја, коњуктивитис. Око 3-4 дана послије појаве првих симптома 

јавља се кашаљ, који је последица бронхитиса и бронхиолитиса, а телесна температура 

се нормализује. Дешава се да гравидне јединке побаце. Свиње свих категорија  

обољевају са сличним клиничким симптомима, при чему се болест у неимуном запату 

постепено шири, достижући морбидитет 100%. Код некомпликованих инфекција 

морталитет је углавном испод 1%, а угинуће је последица угушења услед убрзаног 

накупљања пенушавог садржаја у плућима или јаког, надражајног кашља који доводи 

до настанка и пуцања хематома на трахеји [7]. Такође, због поремећаја општег стања и 

дуготрајног неуношења хране, смрт може настати и услед искрварења након пуцања 

чира на желуцу. Код некомпликованих инфекција оздрављење настаје 6-7 након 

инфекицје, док у читавој групи болест присутна две и више седмица [7]. 

 У данашње време инфлуенца свиња је потврђена и ензоотски присутна у 

великом броју земаља широм света. Имајући у виду да код већине јединки постоји 

одређенеи ниво имунске заштите, начин испољавања болести и сами симтоми код 

оболелих јадинки варирају од запата до запата [7]. У оваквим запатима имуне јединке 

могу бити субклинички инфициране и излучивати вирус доводећи до инфекције 

неимунованих јединки и на тај начин одржавајући инфекцију. Инфекција 

реасортираним или антигено промењивим вирусима може довести до обољења 

одређеног процента јединки у било ком делу производног циклуса [7]. Код прасади на 

сиси и залучене прасади симптоми се појављују као резултат инфекције реасортираним 
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вирусима на који не делују матернална антитела комбиноване са стресом изазваним 

пребацивањем прасади у одгајивалиште и преласком на чврсту храну. Најчешће оболи 

до 10% прасади са симптомима повишене телесне температуре, анорексије и кашља. 

Прасад стара од 10 до 12 недеља оболевају након катаболизма матерналних антитела, а 

мешање свиња различите старости током това доводи до обољења код старијих 

категорија. Услед појаве болести која не испољава симптоме у виду апатије и кашља 

производни циклус је продужен за 2 до 3 седмице [7]. 

 

4.5.3. Патоанатомски и патохистолошки налаз 

 

 У највећем броју некомпликованих или експерименталних инфекција код свиња 

макроскопски налаз се огледа бронхопнеумоније различитог интензитета, што се 

повезује са чињеницом да до инфекције плућног паренхима долази услед инфицирања 

ваздушним путевима, а не путем крви [7]. Израженије инфекције плућног паренхима 

могу да захвате како вентралне тако и кранијалне и средње лобусе. У овим случајевима 

промене могу бити присутне на 40% укупне запремине плућа, а трахебронхијални 

лимфни чворови могу да буду промењени и отечени. Ретко, али је ипак у неким 

случајевима могуће уочити дифузну конгестију плућа са едематозним 

интерлобуларним септама и пенушавим садржајем у трахеји као и бронхијама [7]. 

 

Слика 2. Поља интерстицијалне пнеумоније на дијафрагматским лобусима 

Инфлуенца свиња 

 
 

  

Највише карактеристичам патохистолошки налаз на плућима код инфицирнаих 

јединки је бронхитис и бронхиолитис. Прва промена присутна већ од 4 до 8 сати од 

настанка инфекције је акумулација неутрофила у лумену алвеоларних капилара. Сам 

зид алвеола је тад задебљан [7]. После 48 сати од инфекције пристуна је и опсежна 
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некроза и одлубљивања епитела у лумен дисајних путева праћена значајним 

накупљањем неутрофила, а 72 сата након инфеикције увећавају се накупине 

некротичног епитела који се налази у различитим инфламаторним ћелијама. Преостали 

епител се растеже како би прекрио базалну мембрану, а услед инфилтрације 

неутрофила и одређеног броја макрофага долази до хиперплазије перибронхиалног 

лимфатичног кива. Код тешких акутних инфекција, грудвице и остаци некротичног 

ткива могу се наћи у лумену алвеола, при чему неке алвеоле могу да буду захваћене 

ателектазом [5]. Четвртог или петог дана долази до регенерације дисајних путева те се 

уочавва хиперпластичан, или нормалан епител који је обложен лимфоцитним 

накупинама. Код природних инфекција, који доводе до масовних остећења бронхиола, 

регенеративне процесе може да прати и процес фиброзе и формирања 

ендобронхијалних полипа (bronhiolitis obliterans) [7]. 

 Микроскопски, на промењеним деловима плућа доминира некроза 

респираторног епитела са десвамацијом и одлупљивањем бронхиалног епитела и 

интерстицијална пнеумонија. Након неколико дана долази и до перибронхијалне и 

перибронхалне инфилтрације лимфоцитима [4]. 

 

Слика 3. Интерстицијална пнеумонија 

Инфлуенца свиња 
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4.5.4. Дијагностика и диференцијална дијагностика 

 

 Клиничка слика и патооморфолошки налаз нису карактеристични да би се 

поставила коначна дијагноза него само служе да се постави сумња на обољење. 

Прецизна дијагноза се може поставити једино лабораторијским испитивањем присуства 

вируса, вирусне нуклеинске киселине, протеина или антитела у узорцима узетим од 

оболеле или угинуле животиње [33]. 

 У циљу потврде инфекције код оболеле јединке најчешће се за преглед узима 

носни брис, а од угинуле јединке део плућног ткива. Једна од метода за доказивање 

овог вируса јесте изолација на кокошијим ембрионима старим од 9 до 11 дана или 

МЦДК ћелијског линији, а нуклеинска киселина вируса применом реверзне 

транскрипције ланчане реакције полимеразе. Поред ових директних метода, могу да се 

користе и методе којима се доказује присуство специфичних антитела против вируса 

инфлуенце типа А као што је инхибиција хемаглутинације или ЕЛИСА, kao и РТ- ПЦР 

метода [33]. 

 Такође, за доказивање специфичних антитела користе примењују се други 

серолошки тестови. Код акутних инфекција неопходно је узети „парне серуме“ у 
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размаки од 3-4 недеље и констатовати пораст титра антитела код испитиваних 

животиња. Серолошка дијагностика је корисна за детекцију инфекције на нивоу запата, 

установљавање нивоа матерналних антитела и праћење њихове кинетике код прасади, 

као и за установљавање пост- вакциналног нивоа антитела [33]. 

 У диференцијалној дијагнози долазе у обзир многа респираторна обољења 

свиња, Аујецкијеве болести, цирковирусна обољења али и инфекције узроковане 

Микоплазмама и Пастерелама [33]. 

 

4.5.4.1. Реакција ланчане полимеразе (PCR) 

 
 Представља методу која омогућава постизање значајног повећања малих 

коцетрација одређених фрагмената нуклеинске киселине (ДНК или РНК) у биолошком 

материјалу (узорку). Ова реакција има одређене замке али је изузено осетљива и 

омогућава анализу и експресију гена из веома малих количина РНК. Такође, може се 

спровести на великом броју узорака односно мхого различитих гена у истом 

експерименту [34]. Осим амплификаицје (појачавања) ДНК, ПЦР омогућава многе 

друге манипулаицје са нуклеинским киселинама као што су увођење мутација, спајање 

фрагмената ДНК и веома се широко користи за дијаностику како наследних тако и 

заразних болести. Исто тако, може да се користи за клонирање и изолацију нових гена 

[35]. 

 Метода се заснива на вишеструком селективном копирању одређеног дјела ДНК 

нуклеинске киселине уз помоћ ензима у експерименталним условима ( ин витро). У 

овом случају копира се само оно подручје које задовољава наведене услове и то само 

ако је присутно у узорку који се проучава [35]. 

За извођење ове реакције у најједноставнијем случају су потребне следеће 

компонентне [35]:  

 ДНК шаблон који садржи дио ДНК који се умножава 

 Два прајмера која су комплеменарна супротним крајевима различитих 

ланаца 

 Термостабилна ДНК полимераза је незим који катализује 

полимеризацију ДНК 

 Деоксирибонклеински трифосфати 

 Јони Мг неопходни за рад полимеразе 

 Пиферски раствор који обезбеђује потребне услове реакције ( ПХ) 
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Реакција се изводи тако што постоји неколико циклуса (20-35) од којих се сваки 

састоји од три фазе [35]: 

1. Денатурација (Дволанчана Днк шаблон се загријавања на 94-96 

степени у року до 2 минута при чему се ланци разилазе где долази до 

прекида водоничних веза између њих) 

2. Жарење (Када се ланци раздвоје температура се смањује како би се 

прајмерима омогућило да се вежу за једноланчани шаблон 

3. Трећа фаза је фаза издужења или истезања где ДНК полимераза 

репликује ланас користећи прајмер. Ово је фаза елонгације, и одвија 

се на температури од 72 степена јер је тад полимераза најактивнија. 

 

4.5.4.2. Ензимски имуносорбентни тест ( enzyme-linked immunosorbent assay)- 

ELISA 

 
 ELISA техника представља једноставан, веома осетљив, брз, поуздан и свестран 

систем анализе за квантификацију како антигена тако и антитела. Због екстремне моћи 

дискриминације антитела да препознају бесконачан низ антигенских структура, 

примена овог теста је веома заступљена [36]. Elisa се користи као дијагностички алат у 

медицини, биљној патологији и биотехнологији, као и у контроли квалитета у 

различитим индустријама [36].  

 За извођење овог теста укључује се најмање једно антитело са специфичношћу 

за одређени антиген. Узорак са непознатом количином антигена се имобилише на 

чврсту подлогу или неспецифично (путем адсорбције на површину) или специфично 

(преко хватања другим антителом специфичним за исти антиген у ткзв „ сендвич“ 

ЕLISA). Након што се антиген имобилише, додаје се детекционо антитело, 

формирајући комплекс са антигеном [37]. Антитело за детекцију може бити ковалентно 

везано за ензим или се може детектовати помоћу секундарног антитела која нису 

специфично везана. Између сваког корака, плоча се опере благим раствором детерџента 

да би се уклонили сви протеини или антитела која нису специфично везана. Након 

завршеног корака испирања, плоча се развија додавањем ензимског супстрата да би се 

произвео водљив сигнал, који указује на количину антигена у узорку [37]. 

Постоје неколико главних типова ELISE и то [37,38]: 

 
Табела 2. Типови ELISA ТЕСТА 

Директна ЕLISA- изводи се у неколико Пуферисани раствор антигена који се тестира 
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корака: 

 

додаје се у сваки бунарчић (обично плоче са 

96 бунарчића) микротитарске плоче, где му 

се даје време да приони за пластику. 

Раствор протеина кој ине реагује, као што је 

казеин или говеђи албумин, такође се додаје 

у сваки бунар како би се покрила пластична 

површина. 

Додато је примарно антитело са везаним 

ензимом, којесе специфично везује за тест 

антиген који облаже бунар. 

Затим се додаје супстрат за овај ензим. Често 

овај супстрат мења боју након реакицје са 

ензимом. 

Што је већа концетрација примарног 

антитела присутног у сериму, то је јача 

промена боје. 

„Сендвич“ ЕLISA [38]- Одиграва се у 

неколико битних корака:  

 

Припрема се површина са познатом 

количином антитела за хватање. 

Било која неспецифична места везивања на 

површини су блокирана. 

Узорак који садржи антиген се наноси на 

плочу и хваата антителом. 

Плоча се испере да би се уклонио невезани 

антиген. 

Дода се специфично антитело које се везује 

за антиген (отуда и име „сендвич“ јер је 

антиген заглављен  између два антитела). 

Секундарна антитела везана за ензим се 

примењују као антитела за детекцију, која се 

специфично везују за ФЦ регион антитела 

(неспецифично). 

Плоча се испира да би се уклонили невезани 

коњугати антитело- ензим. 

 Хемикалија се додаје да би је ензим 

претворио у сингал боје, флуоросцентни или 

електрохемијски сигнал. 

Мере се апсорбција, флуоросценција или 

електрохемијски сигнал отвора плоче да би 

се одредило присуство и количина антигена. 

Реверзна ЕLISA- не користи традиционалне 

бунаре. Овај тест оставља антигене 

суспендоване у течности за тестирање [38]. 

 

Необележено антитело се инкубира у 

присуству његовог антигена. 

Необележено антитело се инкубира у 

присуству његовог антигена. 

Узорак се затим пропушта кроз епрувети или 

посебно дизајниран канал, или ткз Сцавенгер 

контејнер који на површини има везане 

„антигене чистаче“. 

Контејнер за чишћење мора да има довољну 

површину и довољно времена да омогући 

антигенима да се вежу за сва антитела 

унесена у узорак. 

Узорак, који сада садржи обележена и везана 

антитела, пролази кроз детектор. Детектор 
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може да буде проточни цитометар или други 

уређај који осветљава ознаке и региструје 

одговор. 

Овај тест омогућава да се више антигена 

означи и преброји у исто време. 

Компетитивна ЕLISA [38]- изводи се у 

неколико битних корака:  

 

Ови везани комплекси антитело/ антиген се 

затим додају у бунар обложен антигеном. 

Плоча се испиере, па се невезана антитела 

уклањају. 

Додато је секундарно антитело, специфично 

за примарно антитело. Ово друго антитело је 

повезано са ензимом. 

Додат је супстрат, а преостали ензими 

изазивају хромогени или флуоросцентни 

сигнал. 

Реакција се зауставља да би се спречило 

евентуално засићење сигнала. 

У овом случају обележени антиген се 

такмичи за примарна места везивања 

антитела за антигеном (узорком). Што је 

мање антигена у у узорку, то је више 

обележеног антигена задржано у отвору и 

јачи је сигнал. 

 

 

4.5.5 Имунитет 

  

 Као и код других инфекција организам се од овог вируса брани активацијом 

неспецифичног и специфичног имунитета [39].  

 Муцин представља физичку баријеру за продор вируса, неспецифичан, урођени 

имунски одговор се развија непосредно по продору вируса у епителне ћелије, а 

индукује га присуство стране РНК у ћелијама домаћина. Инфициране епителне ћелије 

производе антивирусне и хемотаксичне молекуле које иницирају брзу реакцију имуног 

система. Фактор некрозе тумора алфа (ТНФ алфа) и интеркеукин 1 покрећу активацију 

ендотелијалних адхезионих молекула, који даље ситетишу миграцију имунских ћелија 

(макрофага, ћелија природних убица НК) [39]. Алвеоларни макрофаги онемогућују 

ширење вируса фагоцитујући инфициране ћелије. Експримиран молекул 

хемаглутинина на површини инфицираних ћелија представља сигнал за активацију НК 

ћелија, које доводе до њихове апоптозе. Дендритичне ћелије, распоређене дуж епитела 

респираторних путева, имају функцију антиген презентујућих ћелија. Оне транспортују 

фагоцитоване вирусе до регионалних лимфних чворова, у којима уз помоћ молекула 

глабног комплекса класе 1 и 2 (МХЦ 1 и МХЦ 2) презентују епитопе разорених 

вирусних протеина ЦД8 плус и ЦД4 плус, Т лимфоцитима [39]. 
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 ЦД8 плус лимфоцити се диференцирају у цитотоксичне Т лимфоците (ЦТЛ), 

који излучују перфорине и гранзиме. Њиховим дејством долази до оштећења ћелијске 

мембране што представља сигнал за апоптозирање инфицираних ћелија. Такође, ови 

лимфоцити се диференцирају у ћелије памћења, које се активирају код реинфекције. 

Ове ћелије препознају епитопе у окциру протеина матрикса, нуклеопротеина и 

полимеразе А, те остварују антивирусни дејство [40]. 

 Помоћни Т лимфоцити (ЦД4плус) стимулишу матурацију Б лимфоцита у плазми 

ћелије и њихову пролиферацију, чиме доводе до развоја специфичног хуморалног 

имунског одговора са стварањем антитела. Специфична антитела против вируса 

инфлуенце типа А су важна за превенирање настанка или ублажавање ефекта већ 

постојеће инфекције и у највећој мери су усмерена против епитопа на хемаглутинину, 

неураминидази, матрикс 2 протеину и нуклеопротеину [40]. Испитивањима продукције 

специфичних антитела у експерименталним условима инфекције утврђено је да су ИГМ 

антитела која су се прва појавила три дана од инфекције, а ИГА  у назалном секрету 4 

дана од инфекције. Установљено је да антитела класе ИГА највиши ниво достижу 14 

дана по инфекцији а после тога опадају [40]. 

 Поред активног имунског одговора, за превенцију обољења новорођене прасади 

од значаја је пасивно стечен имунитет, настао конзумирањем колострума у коме се 

налазе ефектори хуморалног и ћелијског имунског одговора мајке. Матернална 

натитела се могу детектовати 4 до 14 недеље рођења у зависности од тога да ли су 

крмаче претходно вакцинисане или су пребољеле вирус [41]. Оне редукују трансмисију 

хомологног соја вируса, али и поред њиховог присуства прасе се може субклинички 

инфицирати и ширити вирус, при чему је развој активног имунског одговора на 

инфекцију компромитован, а период излучивања вируса дужи него код прасади без 

матерналних антитела [41]. 

 

4.5.6. Терапија и профилакса 

 

 Иако су различита испитивања потрврдила осетљивост ових вируса на лекове из 

група инхибитора неураминидазе, овај вид терапије се не примењује код ове инфекције, 

већ се користи симптоматска терапија уз појачану хигијену као и прилагођену исхрану. 

Превентивно се могу давати антибиотици и витамини [30]. 

 Поред здравственог значаја инфлуенца свиња има веома велики и економски 

значај што доприноси чињеници да се овај вирус треба превенирати и лечити. 
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Контролисање овог вируса је значајно и због потенцијалног ризика за јавно  здравље, 

јер је пренос вируса са свиња на људр са последичним развојем болести више пута 

доказана [30]. 

 Поред примене свих биосигурносних мера вакцинација представља једини начин 

на који се може превенирати инфекција или ублажити репликација у респираторном 

тракту и последично ублажити клинички симптоми [42]. Највећи број вакцина који се 

користе у свињарској производњи су претежно инактивисане, добијене инактивацијом 

целе партикуле вируса, са уљем,  алуминијум хидорксидом или карбомером као 

адјувансом. Ове вакцине се најчешће примењују у запатима крмача или назимица са 

циљем редукције поремећаја репродуктивног циклуса и стварања пасивног имунитета 

код прасади. Матернална антитела унета колострумом превенирају испољавање 

клиничких симптома али не и нову инфекцију и трансмисију вируса [42]. Инактивисане 

вакцине се најчешће апликују интрамускуларно, двократно у размаку од 2 до 4 недеље. 

Висок титар антитела се детектује две седмице након апликације друге дозе вакцине, 

док ћелијски одговор у виду цитотоксичних лимфоцита Т изостаје. Антитела која су 

синтетисана су против хемаглутинина ређе против наураминидазе, а ИГГ антитела се 

могу детектовати у серуму и бронхоалвеоларном флуиду. Ефикасности инактивисаних 

вакцина зависи од антигене подударности вакциналних сојева и вируса који циркулишу 

на фарми, имуногености коришћеног соја, врсте адјуванса, као и количине антигена у 

вакцини [42]. Многа истраживања су показала да уљне вакцине дају неспецифично 

подстчу бољи имунски одговор док карбомер је боље толерисан од стране 

вакцинисаних јединки. Узимајући у обзир да ефикасност може бити додатно 

компровитана стварањем нових варијетета вируса у популацији која се вакцинише, на 

европском континенту је вакцинисано тек 10%-20% свиња. Заступљеност вакцинације 

на северноамеричким фармама је далеко виша (70%), а измена антигене композиције 

коришћених вакцина је чешћа. Последњих година у Европи се користи вакцина из 

2010. која садрћи три најчешћа подтипа вируса инфлуенце (H1abN1, H3N2, H1xyN2) 

[42]. 

 У циљу добијања вакцине са што ширим спектром деловања, која би уз и 

пренебегла утицај матерналног имунитета, покренута су истраживања на новим 

типовима вакцина – модификованим атенуираним, рекомбинантним, векторским и 

другим. Код припреме атенуираних вакцина поступан атенуације подразумевао је 

делетирање дела НС гена, стварање мутираних – температурно осетљивих сојева или 

модификација места цепања хемаглутинина [41]. Предност атенуираних вакцина је у 
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том што су значајно смањиле испољавање клиничке слике, смањеноизлучивање вируса 

и остварују делимичну заштиту против хетерологних сојева. Такође, настали имунитет 

резултат је активације и хуморалног и целуларног имунског одовора. Намењена је за 

интраназалну употребу [41]. 

 Векторска вакцина дозвољена је на северноамеричком тржишту, која као вектор 

садржи атенуирани вирус венецуеланског енцефалититса коња, чији су структурни 

гени замењани геном за хемаглутинин северноамеричког свињског вируса H3N2 

подтипа. Вирус и даљњ има споспобност да се веже за ћелију, експримира протеине, 

због наведене делеције, изостаје синтеза и ослобађање комплетне вирусне партикуле 

[41]. Ова вакцина пружа адекватну заштиту против инфекције хомологним али 

делимично и хетерологним подтипом вира инфлуене, али у случају присуства 

матерналних антитела, заштита је незадовољавајућа. Предности овог типа вакцина је 

што се веома брзо може извести клонирање хемаглутинин гена сбаког новонасталог 

соја вируса и убацивање у вектор, односно припремити вакцине у складу са потребама 

одгајивача [41]. 

 

 

 

4.5.7. Резистенција на антивирусне лекове 

 

 Антивирусно лекови који се користе у терапији хумане инфлуенце по принипу 

дејства сврставају се у двије групе: инхибитори неураминидазе и блокатори М2 јонских 

канала. Мутације у оквиру гена који кодирају синтезу неураминидазе и М2 протеина 

вируса инфлуенце могу да доведу до неких структурних промена које вирусима могу да 

обезбеде резистенцију на ове антивирусне лекове [41]. Из тога разлога је веома битно 

пратити присуство мутација код хуманих вируса инфлуенце. Ипак, присуство мутација 

инфлунце требало би пратити и код других врста (нпр. Код птица) јер је потврђена 

могућност преласка вируса са животиње на човека и узроковања епидемија или 

пандемија где антивирусни лекови услед слабог деловања вакцина играју веома важну 

улогу [41]. 

 Лекови као што су оселтамивир, занамивир, перамивир су инхибитори 

неураминидазе и они су уствари аналози по структури сијалинској киселини. Пошто је 

сијалинска киселина супстрат наураминидази, ови лекови делују тако што се такмиче 

са сијалинском киселином за активно место у оквиру неураминидазе вируса, услед чега 
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она не остварује своје дејство над сијалинском киселином ћелијских рецептора, те тако 

ови лекови инхибирају ослобађање вирусних партикула [42]. Такође, пошто 

неураминидаза разлаже муцин у респираторном тракту који је богат сијалинском 

киселином, њеном инхибицијом се и физички отежава остваривање везе вируса са 

рецепторима на ћелијама. Генетске мутације које доводе до нарушавања структире 

активног места неураминидазе узрокују смањено везивање антивирусних лекова, те за 

псоледицу имају резистенцију вируса на њихово дејство [42]. Аминокоселине на чијим 

променама долази до настанка овог типа резистенције лоциране су у активном месту 

или око њега. Благи пораст резистенције први пут је уочен 2007. и 2008. године код 

хуманих сезонских вируса, до априла 2009. године чак 99% вируса H1N1 подтипа је 

било резистентно на дејство оселтамивира. Током априла 2009. године, услед ове 

резистенције долази до пандемијског ширења вируса инфлуенце подтипа H1N1 [42].  

 Поред инхибитора неураминидазе у лечењу инфлуенце код људи примењују се и 

лекови из групе блокатора М2 јонских канала (римантидин, амантидин), који су 

историјски гледано ушли у клиничку употребу 1966. године. Ови лекови делују тако 

што сречавају репликацију вируса путем спречавање уласка протона у унутрашњост 

партикуле и закишељавања унутрашњостивируса, и на тај нечин онемугућују фузију 

омотача вируса и мембране ендозома, тј. Ослобађање рибонуклеопротеина у 

цитоплазму ћелије [42]. Постоје вируси код којих је установљена резистенција на ове 

типове лекова поседују одређене мутације у оквиру сегмента гена који кодира синтезу 

М2 протеина, односно промене на одређеним аминокиселинама. Услед ових промена 

на аминокиселинама, долази до увећања димензија пора и хидрофилности. На сличан 

начин промена на другим аминокиселинама могу да доведу до дестабилизације 

тетрамера хеликса који учествују у грађи поре што доводи до сужења пора. У оквиру 

H1 и H3 подтипова, највећи број пормена је установљен код хуманих и свињских 

вируса [42]. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 
 

Детаљном анализом доступне изучаване литературе могу се извући следећи закљућци: 

 

1. Инфлуенца  је респираторно обољење свиња и изазивач је Инфлуенца тип А, 

веома је распрострањен у свијету при чему је наведен као један од важнијих 

узрочника обољења код ове врсте јер се веома често појављује на свињарским 

фармама. 

2. Узрочници вирусних болести нарочито вирус Инфлуенце доводи до великих 

губитака на фармама у економском смислу (смањење конверзије хране, 

прираста, продужетка производног циклуса, повећане употребе медикамената) у 

првом реду и поред ове чињенице готово стално циркулише на фармама и веома 

се лако преноси где морбидитет у великом броју случајева може бити и до 100%. 

3. Инфлуенца код свиња је болест зоонотског карактера и најчешће је изазивају 

H1N1, H3N2 I H1N2 који представљају подтипове инфлуенце типа А. 

4. Постоје различити типови овог вируса али су најбитнији А, Б, Ц и Д при чему 

свака од њих може да зарази различите врсте животиња па чак и да прелази са 

врсте на врсту и на крају на човека. 

5. Овај вирус доводи до смањења апетита, благе депресије, инапетенце, воденастог 

исцедка из носа и очију, промуклог кашља и благо увећане температуре и 

проценат смртности је веома мали код овог обољења сем ако не долази до 

инфекције неким секундарним инфекцијама (Mycoplasma, Pasteurella). 
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6.1. Извор Табела и Слика 
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proteins-hemagglutinin-HA-and-neuraminidase-NA-

is_fig1_299915726 (Последњи приступ 28.09.2022. у 20:41) 

2. Слика 2. Поља интерстицијалне пнеумоније на дијафрагматским лобусима. 
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(Последњи приступ 28.09.2022. у 20:48) 

3. Слика 3. Интерстицијална пнеумонија 
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