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ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈЕ КОД 

ЖИВИНЕ 
 

КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

  Домаћа живина или перад је назив који се користи за птице које се гаје као 

домаће животиње. У живину убрајамо: кокошке, патке, ћурке, гуске и пловке. 

Живина према телесној температури припада групи хомеотермних (топлокрвних 

животиња), које имају сталну температуру тела и успевају да је одрже константном и 

при великим променама температуре спољашње средине. Под нормалним условима, 

код сваког хомеотермног организма постоји равнотежа између количине топлоте која 

се ствара и оне која се ослобађа у спољашњу средину. Ако из било којих разлога 

изостане ова равнотежа, доћи ће то прегрејавања или расхлађивања организма. 

Данас, живинарство све више и више добија на значају, јер има веома важну улогу у 

снабдевању храном великог броја људи у свету. Због великих потреба за храном и 

великог пораста броја људи на планети, предвиђа се да ће се до 2050. године 

повећати конзумација пилећег меса и јаја за чак 73% на глобалном нивоу. Предност 

пилећег меса је то што представља изврстан нутритивни извор протеина, нема 

религијских ограничења, сматра се релативно јефтиним месом, а пре свега веома 

брзо се добија готов производ у интензивном тову за свега 42 дана. Топлотни стрес 

(ТC) у узгоју товних пилића представља један од највећих проблема узгајивача 

живине. Савремени хибриди пилића су услед селекције, у циљу постизања што 

бољих производних резултата постали недовољно адаптирани на амбијенталне 

промене (како на услове повишене, тако и на услове снижене температуре спољашње 

средине), те је са тог аспекта важно да се упознамо са физиолошким механизмима 

терморегулације с обзиром на значајност живинарске производње. 

 

Кључне речи: живина, телесна температура, топлокрвне животиње 
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THERMOREGULATION 

IN POULTRY 

SUMMARY 

 

 

 Domestic fowl or poultry is the name used for birds that are kept as domestic 

animals. Poultry includes: chickens, ducks, turkeys, geese and plovers. According to body 

temperature, poultry belongs to the group of homeothermic (warm – blooded animals), 

which have a constant body temperature and manage to keep it constant even with large 

changes in the temperature of the external environment. Under normal conditions, in every 

homeothermic organism there is a balance between the amount of heat that is generated and 

that which is released into the external environment. If for any reason this balance is 

missing, overheating or cooling of the organism will occur. Today, poultry farming is 

gaining more and more importance, because it plays a very important role in supplying 

food to a large number of people in the world. Due to the great need for food and the great 

increase in the number of people on the planet, it is predicted that by 2050. The 

consumption of chicken meat and eggs will increase by as much as 73% at the global level. 

The advantage of chicken meat is that it is an excellent nutritional source of protein, there 

are no religious restrictions, it is considered a relatively cheap meat, and above all, the 

finished product is obtained very quickly in intensive fattening in only 42 days. Heat stress 

(HS) in broiler breeding is one of the biggest problems for poultry farmers. Due to 

selection, modern hybrids of chickens have become insufficiently adapted to environmental 

changes (both to conditions of increased and to conditions of reduces external temperature), 

due to selection, in order to achieve the best possible production results, and form that 

aspect it is important to familiarize ourselves with the physiological mechanisms of 

thermoregulation with condidering the importance of poultry production. 

 

Key words: poultry, body temperature, warm – blooded animals 
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Коришћене скраћенице у раду 

 

ТС – топлотни стрес 

РТК – рано термално кондиционирање 

PO/AH – преоптички део хипоталамуса / предњи део хипоталамуса 

HPA – осовина хипоталамус – хипофиза – надбубрежне жлезде 

T₃ -  тријодтиронин  

T₄ - тироксин 

HSP – протеини топлотног шока 

ROS – реактивни кисеонични радикали 

ATP – аденозин трифосфат 

TSHR – тиреотропни ослобађајући фактор 

TSH – тиреостимулишући хормон 

PSE – бледо, меко и водњикаво месо 
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1.0.УВОД 
 

  Телесну температуру контролише равнотежа између стварања и одавања 

топлоте. Када је интензитет производње топлоте у телу већи од степена њеног 

губитка, топлота се накупља у телу и телесна температура расте. Супротно томе, када 

је губитак топлоте већи, опадају и топлота и температура тела. Основни извор 

топлоте ендотермних организама је енергија која се ствара подсредством 

метаболизма. Производња топлоте је главни споредни производ метаболизма. Већина 

топлоте произведене у организму настаје у дубоким органима, нарочито у јетри, а 

затим се та топлота преноси у кожу, где се губи у спољашњу средину. Живина 

учествује у различитим метаболичким процесима који резултирају стварањем или 

губитком топлоте, а све у циљу одржавања константне телесне температуре. У 

просеку нормална телесна темепратура живине налази се у опсегу 40 – 42 °С. У 

условима високе амбијенталне температуре, птице прилагођавају своје понашање 

датим околностима, како би обезбедиле изотермију [1]. 

 Различите врсте птица, различито реагују на промене амбијенталних 

температура, испољавајући поједине, индивидуалне варијације у интензитету и 

дужини трајања њиховог одговора. Отежавајућа околност у условима повишене 

амбијенталне температуре је та што птице не поседују знојне жлезде а кожа им је 

прекривена перјем. Када дође до пада амбијенталне температуре, код птица се 

повећава интензитет метаболизма како би се спречио пад њихове унутрашње 

температуре, јер је главни продукт метаболизма, као што је раније напоменуто 

управо топлота. Када је хладно недостатак изолације на ногама код живине чини их 

местом потенцијалног губитка топлоте. Да би се минимизирао такав губитак, 

артерије и вене на ногама многих птица, па и домаће живине леже у контакту једна са 

другом и функционишу као противструјни систем размене топлоте [1, 2]. 

 Савремени хибриди пилића су услед селекције, у правцу постизања високе 

метаболичке активности, а у циљу постизања што бољих производних резултата 

постали недовољно адаптирани на амбијенталне промене, а највише на ТС [3]. 
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2.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

2.1. РАЗВОЈ ЕНДОТЕРМИЈЕ ТОКОМ ЕМБРИОГЕНЕЗЕ И РАНОГ 

ПОСТНАТАЛНОГ ПЕРИОДА 

 

 Развој телесних функција почиње током ране фазе ембриогенезе. Ова рана и 

веома осетљива развојна фаза од великог је значаја за прилагодљивост организма 

током каснијег живота. У хијерархији регулаторних система, терморегулациони 

систем налази се на вишем нивоу. Циљ регулације температуре код хомеотермних 

животиња у фази постнаталног развоја јесте одржавање релативно константне 

телесне температуре у већини услова. Да би се то остварило, терморегулациони 

систем активира све друге системе организма и интегрише њихове унутрашње 

активности у одговарајуће координисане реакције. Контрола телесне температуре у 

живинарству почиње још за време инкубације (температура инкубације), заједно са 

другим факторима који су битни у том периоду: окретање јаја, губитак воде и 

размена гасова [1, 2]. 

 Ендотермија је значајна у еволуцији кичмењака јер мења односе између 

животиња и њиховог окружења. Целокупан процес еволуције ендотермије код 

живине је веома контроверзан, посебно зато што птице не поседују смеђе масно 

ткиво, специјализовано ендотермно ткиво сисара. Ендотермија је веома важан вид 

адаптације када је у питању живина. Иако одрасла живина припада ендотермним 

организмима и одржава константну, високу телесну температуру помоћу унутрашње 

производње топлоте, ове животиње почињу живот као ектотерми. У зависности од 

врсте, оне почињу да изражавају ендотермне особине или непосредно пре излегања 

или у периоду од 1 – 3 недеље након излегања. Развој ендотермије захтева постизање 

високе стопе базалног метаболизма, производњу довољне количине унутрашње 

топлоте, адекватну изолацију да задржи унутрашњу топлоту и термостат који 

„укључује“ производњу топлоте као одговор на ниске амбијенталне температуре [1, 

4]. 
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 Да би могле да подрже високе метаболичке трошкове ендотермије, животиње 

морају имати одговарајући капацитет да испоруче довољно кисеоника и храњивих 

материја у ткива која стварају топлоту. У многим истраживањима испитује се развој 

морфолошких и физиолошких особина које су потребне за развој ендотермије. То 

укључује вентилациону и кардиоваскуларну функцију, допринос масе висцералних 

органа, састав мембранских липида, путеве снабдевања супстратом и физиологију 

скелетних мишића. Код живине рани развој адаптационих функција тела попут 

терморегулационог система карактеришу одређене особине. Прво, развој периферних 

и централних нервних терморегулационих механизама који почиње током ране фазе 

онтогенезе. Међутим, зрелост наведених механизама постиже се током раног 

постнаталног периода. У пренаталном периоду, фактори средине имају велики утицај 

на развој терморегулационог центра [4]. 

 Применом пренаталног термалног кондиционирања, након излегања активира 

се осовина хипоталамус – хипофиза – надбубрежна жлезда (терморегулација) и/или 

осовина HPA (стрес) много ефикасније, јер су ови процеси веома интензивни током 

пренаталне матурације и јавља се термотолеранција, односно мења се „задата тачка“ 

(set point) за одговор организма у условима топлотног стреса. Забележено је да су 

најпогоднији дани за овакав третман између 7. и 16. дана ембрионалног развоја. 

Термалном манипулацијом у овој „критичној фази“ у ембрионалној доби значајно 

може да се побољша термотолеранција на тај начин што се примењује температура 

од 39,5 °С и релативна влажност ваздуха од 65% у трајању од 12 часова дневно, 

поменутним данима инкубације. Овакав режим неће негативно утицати на леженост 

и квалитет пилића. Примена пренаталног термалног кондиционирања је 

демонстрирала побољшање у терморегулацији током првих 10 дана постнаталног 

живота, а такође је забележена нижа телесна температура код ових пилића, све до 35. 

дана старости. Међутим, током топлотног стреса, 42. дана старости запажа се да 

више не постоји почетна разлика у температури. Другим речима, примена 

пренаталног термалног кондиционирања, иако је технички лакше изводљива, јер се 

прецизније  могу омогућити истоветни услови свим јајима, ипак не испуњава своју 

улогу у термотолеранцији током целог периода това, односно има краткорочан 
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ефекат.  Најкритичнији период је управо последња недеља това, а у том периоду се 

не запажа позитиван ефекат пренаталног термалног кондиционирања [5, 6, 8]. 

 У том смислу, постнатално термално кондиционирање или рано термално 

кондиционирање (РТК) има својих предности, јер може да омогући 

термотолеранцију током целог периода това од 42. дана. Постнатално термално 

кондиционирање примењује се у првој недељи постнаталног периода. У литератури 

је најчешће помињан начин да се примењује 5. дана живота у трајању од 24 часа при 

температури од 36 ± 1 °C и релативној влажности ваздуха од 80% [7]. 

 Онтогенезу терморегулације код живине карактеришу три фазе са различитом 

ефикасношћу система. У пренаталној фази могу функционисати сви контролни 

елементи терморегулационог система, али је ефикасност система ниска. 

Претпоставља се да ендотермне реакције током пренаталног периода немају ближи 

(непосредан), већ крајњи утицај на ефикасност терморегулације. Они  могу подржати 

прилагођавање очекиваним условима животне средине и могу бити укључени у 

епигенетске процесе адаптације. Током ране постнаталне фазе, терморегулациони 

систем се развија и сазрева. Жељена температура се значајно разликује током 

различитих активности. Фаза пуне хомеотермије почиње отприлике 10. дана живота. 

Карактерише је редослед активирања терморегулационих контролних елемената и 

секундарна хемијска терморегулација. Утицај топлотних и нетермалних климатских 

фактора на производњу и губитак топлоте може се описати математичким моделима 

[2, 4]. 

 У пренаталном периоду, амбијентални фактори, као што је већ напоменуто, 

имају велики утицај на развој терморегулације код живине. Акутне промене 

амбијенталних услова, по правилу прво изазивају некоординисане и неприлагођене 

рекације које се касније мењају у координисане реакције. Пренатални амбијентални 

утицаји могу имати ефекат тренинга на постнаталну ефикасност терморегулационог 

система. Функционални системи организма развијају се од система отворене петље, 

без повратне контроле, у затворени систем који је под контролом механизма 

повратне спреге. Код живине пренатална епигенетска температурна адаптација 

развијена је променама температуре инкубације. Када се направи поређење код 
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живине која је инкубирана на 37,5 °С, ниска температура инкубације изазвала је 

постнатално прилагођавање на хладноћу, а висока температура инкубације изазвала 

је постнатално прилагођавање на топлоту. Пренатална епигенетска температурна 

адаптација показала је промене у термосензитивности неурона у хипоталамусу као и 

у периферним терморегулационим механизмима. Ове промене се могу наћи већ на 

крају инкубације [1, 4, 7]. 

 На крају пренаталног развоја ембриони живине имају све предуслове 

(аутономне, бихејвиоралне и централне нервне механизме) да реагују на промене 

температуре инкубације иако терморегулациони систем није зрео. Ниво пуне 

зрелости терморегулационог система достиже се, као што је већ напоменуто у 

периоду након излегања. У поређењу са механизмима губитка топлоте, код ембриона 

ефикасност производње топлоте је веома ниска. Током критичних периода развоја, 

дугорочна адаптација на стварно окружење одвија се путем епигенетских процеса 

адаптације. Током пренаталног периода долази до утискивања физиолошких 

контролних система, попут терморегулационог система. Отисак се остварује како 

изменама синаптичке пластичности тако и трајном модификацијом генома изазваном 

посредством средине. Пренатална епигенетска температурна адаптација може бити 

средство за прилагођавање ембриона живине каснијим климатским условима. За 

конкретну употребу пренаталне епигенетске температурне адаптације у пракси, 

потребно је више истраживања о механизмима утискивања физиолошких контролних 

система као и о проблему критичних периода [1]. 

 У природи услови инкубације нису уједначени због потраге за храном, 

бекства од предатора и неуједначене изолације гнезда. Ово можда представља један 

од разлога зашто су птице у дивљини за разлику од домаће живине способне да се 

изборе са екстремним променама температуре животне средине, уз одржавање 

унутрашње телесне температуре што ближе нормотермном опсегу, захваљујући 

ефикасном кориштењу терморегулационих механизама. Супротно од неуједначених 

услова инкубације у природи, комерцијални услови инкубације су стриктно 

уједначени, те они заједно са последицама генетске селекције за високу производњу 

доводе до великих потешкоћа да се живина избори са екстремним условима животне 
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средине, нарочито са променама температуре. Када су у питању услови животне 

средине, прва недеља после излегања бројлера је критичан период за њихову 

терморегулацију. Температура између 32 и 35 °С изазива хипертермију са смањеном 

конверзијом хране и последичним губитком телесне масе, насупрот томе када су 

изложени ниским температурама (20 – 25 °С), хипотермија може довести до 

предиспозиције за респираторне болести, те повећан проценат смртности [1, 6, 7]. 
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2.2. ХИПОТАЛАМУС, ЦЕНТРИ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈУ И 

ХИПОТАЛАМУСНИ ТЕРМОСТАТ 

 

 Хипоталамус се налази у пределу базе мозга, део је диенцефалона и чини дно 

треће мождане коморе. Његови делови су tuber cinereum, corpus mamillaris и chiasma 

opticum. Терморегулациони систем који омогућава одржавање релативно константне 

телесне температуре састоји се од: чулног (аферентног) дела, терморегулационог 

центра (који се налази у хипоталамусу) и еферентног дела (који укључује ендокрине 

и неуролошке сигнале). Аферентни (сензорни) део чине информације (сигнали) које 

терморецептори преносе се површине коже, унутрашњих органа, кичмене мождине 

па чак и мозга. Ипак, унутрашњи органи, кичмена мождина и мозак су релативно 

заштићени у константном унутрашњем окружењу, док је кожа јако осетљива на 

промене амбијенталних услова као што су пре свега амбијентална температура, затим 

релативна влажност ваздуха и вентилација [1, 9]. 

 Када су хомеотермни организми изложени опасности од прегревања или 

расхлађивања тела, долази до активације многобројних механизама који су 

рефлексне природе. Ове механизме покрећу и контролишу центри за 

терморегулацију у хипоталамусу, који информације о промени температуре тела 

примају од посебних детектора тј. рецептора. Рефлексне механизме у случају 

опасности од прегревања контролишу неурони смештени у преоптичкој регији 

хипоталамуса и предњем хипоталамусу (шема 1). Стимулација овог дела 

хипоталамуса електричним импулсима или електродама које се загревају, доводи до 

опште вазодилатације у целом телу и обилног знојења. С друге стране, код оштећења 

овог дела хипоталамуса температура тела се може јако повећати, а да се при томе не 

јављају реакције за снижавање температуре [9]. 

 Импулси који активирају центре за регулацију температуре тела у 

хипоталамусу долазе са два извора: од неурона из преоптичке регије и предњег 

хипоталамуса (шема 1) који се активирају на повећање температуре тела тј. крви, и 

од рецептора за топло и хладно који се налазе у кожи. Већа заступљеност рецептора 

за хладно од рецептора за топло у кожи говори да је на периферији присутно 
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примарно регистровање хладноће а не топлоте. Адекватни надражаји за 

терморецепторе су два различита степена топлоте јер хладноћа није облик енергије. 

Ако се на кожу делује температуром вишом од 45 °С, онда се уместо осећаја топлоте 

јавља осећај бола. Интеграција свих импулса који долазе са терморецептора са 

периферије и од самих неурона преоптичке регије у хипоталамусу подражених од 

повишене температуре крви, одиграва се у задњем хипоталамусу и тиме се подстичу 

механизми за одавање и механизми за стварање топлоте, а који ће од тих механизама 

бити активиран зависи од врсте надражаја. Овај сложени интеграциони систем 

хипоталамуса који регулише температуру назива се хипоталамусни термостат [9]. 

 

 

Шема 1.  Делови хипоталамуса, са назнаком за центар за терморегулацију. 

https://www.grepmed.com/images/14146/nuclei-neuroanatomy-hypothalamus-anatomy-

neurology - modifikovano/prevedeno 

  

https://www.grepmed.com/images/14146/nuclei-neuroanatomy-hypothalamus-anatomy-neurology%20-%20modifikovano/prevedeno
https://www.grepmed.com/images/14146/nuclei-neuroanatomy-hypothalamus-anatomy-neurology%20-%20modifikovano/prevedeno
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 Код свих птица, па и живине, температуру тела прате температурно осетљиви 

неурони, који мењају брзину „паљења“ у складу са температуром хипоталамуса. Ови 

температурно осетљиви неурони чине 40% од PO/АH неурона, док су остали 

неосетљиви на температуру. Око 75% температурно осетљивих неурона, осетљиви су 

на топлоту а око 25% на хладноћу. Контрола телесне температуре у живинарству 

почиње још за време инкубације (температура инкубације), заједно са другим 

факторима који су битни у том периоду: окретање јаја, губитак воде и размена 

гасова. Запажено је да се разлика у температури код тек излеглих пилића, између 

тела и мозга, одржава на нижем нивоу, односно постоји мања разлика у поређењу са 

одраслим јединкама. Разлог за то је да се код пилића након 10. дана живота завршава 

развој самосталне способности температурне регулације. Након овог периода, са 

повећањем старости и телесне тежине, телесна температура наставља да се повећава 

у односу на мозак [1, 4]. 

 Код товних пилића, сателитске ћелије скелетних мишића су максимално 

активне непосредно након излегања и могу одговорити на различите амбијенталне 

промене. Сателитске ћелије узете од различитих типова мишића су различито 

реаговале на температуру, што објашњава да је њихов одговор различит на основу 

локације узетог мишића за испитивање. Велики број студија је доказао да су много 

осетљивије на промену температуре сателитске ћелије које се налазе у m. pectoralis 

major (садржи велики број белих мишићних влакана) у односу на сателитске ћелије у 

m. biceps femoris, који садржи мешавину белих и црвених мишићних влакана. 

Сателитске ћелије су максимално активне одмах након излегања и због тога одређени 

температурни режими у првим данима могу имати значајан утицај на активност 

сателитских ћелија и последично утицати на повећање мишићне масе [2, 10, 11]. 

 Температура тела ендотермних животиња регулисана је кроз разне 

терморегулационе одговоре, као нпр. термогенеза са дрхтањем, термогенеза без 

дрхтања, кожна вазомоција, промена понашања, итд. [2]. 

 Термогени одговор ендотермних организама на промене у окружењу може се 

поделити у три зоне: зона хлађења тела, зона регулације испаравања и зона 

удобности. У првој зони, регулација телесне температуре постиже се задржавањем 
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топлоте. У зони регулације испаравања, телесна температура се регулише 

вазодилатацијом праћеном испаравањем и осетним губитком топлоте. У зони 

удобности, телесна температура се контролише углавном проводљивошћу. Телесна 

температура ће остати непромењена када је стварање топлоте једнако губитку 

топлоте. Ако се производи/добија више топлоте него што се изгуби, тада долази до 

пораста телесне температуре и обрнуто [1]. 
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2.3. УТИЦАЈ АМБИЈЕНТАЛНИХ ТЕМПЕРАТУРА И 

ФИЗИОЛОШКА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА ЖИВИНЕ 

 

 Живина (као и све друге животиње) користи храну да расте, производи и 

одржава своје телесне функције. Током варења хране производи се метаболичка 

топлота. Ову топлоту животиња користи за одржавање телесне температуре. Као и 

сисари, тако и птице, па и сама живина температуру свог тела, захваљујући 

регулаторним механизмима одржава у прилично уском опсегу. Тај опсег је обично 

између 39 – 43 °С. Изолација од перја и топлота која се ствара од мишића доводе до 

више унутрашње телесне температуре за разлику од сисара. Живина је такође 

укључена у неке захтевне активности као што је инкубација јаја, те се њихова јаја 

неће излећи уколико нема довољно топлоте приликом инкубације. Због тога су 

њихови енергетски захтеви и потрошња много већи него код  других животиња. Ово 

резултује већом метаболичком активношћу и последично вишом телесном 

температуром. У просеку нормална телесна температура живине налази се у опсегу 

40 – 42 °С. Амбијентална температура у опсегу од 13 – 24 °С назива се термално – 

неутрална зона, а у опсегу од 18 – 24 °С „зона комфора“ (шема 2), што значи да у 

овом температурном опсегу једнике не морају да мењају свој метаболизам како би 

задржале или како би се ослободиле вишка топлоте [1, 12]. 

 Иако температура ваздуха представља главну компоненту топлотног 

окружења, термин „ефективна температура“ описује комбиноване ефекте 

температуре ваздуха, брзине струјања ваздуха, релативне влажности и зрачења. 

Концепт ефективне температуре препознаје да живина регулише расипање топлоте и 

на тај начин одржава хомеостазу интеграцијом свих фактора околине. Ефективна 

температура је посебно корисна када је температура ваздуха испод или изнад зоне 

топлотне удобности (комфора). Дневне флуктуације температура могу довести до 

вредности температура изван зоне топлотне удобности – комфора (шема 2). Све док 

средња дневна температура остаје у зони удобности, одрасла живина може 

толерисати температурни циклус од ± 6 – 7 °С без штетног утицаја на перформансе. 

Овај опсег треба примењивати са опрезом јер ће варирати у зависности од врсте, 
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старости, исхране и других фактора стреса. На пример, млади пилићи имаће користи 

од окружења „без промаје“ са константном температуром, док живина са пуним 

перјем може имати користи од температурних флуктуација. Генерално, температурне 

варијације треба свести на минимум док живина не буде у потпуности перната [12, 

13]. 

 

 

Шема 2. Распон зоне комфора. 

https://tecnozoo.it/en/heat-stress-in-poultry/ - prevedeno 
 

 

 Новорођеним пилићима потребно је одређено време како би њихови 

терморегулациони механизми могли да функционишу на адекватан начин, што је 

главни разлог зашто је младим пилићима па и другој живини неопходна већа 

амбијентална температура у првим данима живота, у директној вези са тим је и 

недостатак телесних резерви, пре свега масти, при чему је однос површине и телесне 

тежине неповољан што доводи до губитка топлоте. У очувању телесне температуре 

важну улогу има перје које има ефекат изолатора и помаже у спречавању 

прекомерног губитка топлоте. Живина је подложнија негативним ефектима високе 

https://tecnozoo.it/en/heat-stress-in-poultry/%20-%20prevedeno
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амбијенталне температуре због одсуства знојних жлезда, састава телесних масти и 

високе телесне температуре [1, 2, 13].  

 Различити физиолошки параметри се могу узети у разматрање као показатељи 

термалног стања у коме се животиња налази. Један од најчешће кориштених 

параметара, а уједно и један од најједноставнијих за одређивање јесте мерење 

телесне температуре. Телесна температура пилића може се мерити помоћу ректалног 

термометра са меканим врхом (слика 1). У научној литератури постоји доста тврдњи 

за вредности идеалне телесне температуре и углавном те вредности варирају између 

41 и 42 °С код пилића који се налазе у условима термонеутралности. У условима 

топлотног стреса ове вредности у завршним данима това могу достићи температуру 

чак и до 46 °С при чему товни пилићи угињавају  [13]. 

 Унутрашња температура излеженог пилета треба да је 40 – 40, 6 °С. 

Унутрашња температура изнад 41 °С у прва четири дана довешће до дахтања, а 

уколико је испод 40 °С указује да је пиле сувише хладно. Унутрашња температура 

пилића се повећава током првих 5 дана до 41 – 42 °С. Пилићи који су се излегли из 

мањих јаја захтевају већу температуру легла, због тога што производе мање топлоте.  

 Одличан показатељ амбијенталне температуре пода је температура пилећих 

ногу. Постављањем стопала пилића уз свој врат или образ лако се може сазнати 

колико је пиле топло или хладно. Уколико су ноге пилета хладне, унутрашња 

температура пилета је смањена, те ћемо пилиће видети како се гомилају са смањеном 

активношћу и смањеним уносом хране и воде што ће довести до смањене стопе 

раста. Оптимална амбијентална температура за бројлере је од 18 °С до 22 °С, након 

21. дана узгоја. Под оваквим амбијенталним условима, физиолошка телесна 

температура креће се у опсезима од 40,6 °С до 41,7 °С. Подложност топлотном 

стресу већа је код бројлера него код кока носиља, а међу бројлерима, мужјаци су 

подложнији топлотном стресу од женки [2, 13, 14]. 
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Слика 1. Поступак мерења телесне температуре код пилића. 

http://superpremix.com/wp-content/uploads/2016/03/Tehnoloski-vodic-za-tov-pilica.pdf 

 

 

2.3.1. Амбијентални услови за товне пилиће 

 

 Савремена живинарска производња темељи се на савременим хибридима 

пилића. У питању су хибриди добијени укрштањем, који поседују особине бржег 

раста, бољег искориштавања хране, уз ранију полну зрелост. У производњи 

линијских хибрида за производњу меса изражене су особине високог удела 

мускулатуре у прсима, батацима и карабатацима те су клаонично искориштавање 

меса и његов квалитет виши у односу на чисте линије пилића [15]. 

 Међу највећих свјетским произвођачима живине су две мултинационалне 

компаније: Ross Aviagene и Cobb Vantress. Данас су у свету најзаступљенија 2 

линијска хибрида за производњу меса: Ross 308 и Cobb 500 [15]. 

 Ross 308  хибридна линија је међу најзаступљенијим линијама тешких 

хибрида пилића које се користе за производњу меса. Према наводима произвођача 

Ross Aviagene, дужина това зависи од потреба тржишта, те саме намене меса. Тов 

углавном траје 42 дана [15]. 

http://superpremix.com/wp-content/uploads/2016/03/Tehnoloski-vodic-za-tov-pilica.pdf
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 Cobb 500 једна је од најчешће кориштених генетских основа за тов пилића. 

Одликује се одличним товним особинама – брзим прирастом и одличном 

конверзијом хране, те ниским морталитетом. Према наводима произвођача Cobb 

Vantress дужина това зависи од потреба тржишта, те намене трупа. У поређењу са 

Ross 308 хибридном линијом, пилићи линије Cobb 500 постижу нешто вишу телесну 

масу у доби од 42 дана [15]. 

 Објекти за интензиван тов пилића морају бити изграђени тако да им осигурају 

оптималне услове за раст, те удобност с обзиром на добробит. Пилићима морају да се 

обезбеде оптимални услови у погледу темературе, влажности ваздуха, вентилације, 

као и самог квалитета ваздуха. У првим данима живота пилићима је неопходно 

обезбедити адекватан систем грејања, ради постизања оптималне температуре у 

објекту. Температура објекта се сваке седмице смањује за 3 °С до вредности 

температуре 20 – 22 °С (табела 1). Током раних фаза циклуса производње, грејање 

треба подесити тако да се одржава температура блиска циљној температури. Како 

јединке старе и почну производити више телесне топлоте, разлика између циљне 

температуре и температуре на коју су грејни системи објекта постављени да почну са 

радом може порасти. Грејачи се могу поставити тако да почну са радом само ако је 

температура објекта 1 – 2 °С испод циљне тачке. Ове одлуке и поставке треба 

подесити према реакцијама и видном нивоу комфора јединки [2, 15]. 

 Одржавање оптималне телесне температуре пилета током обраде пилића и 

чувања у инкубаторској станици, током транспорта до фарме и током првих 4 до 5 

дана фазе грејања је кључно у постизању најбољег старта и последичних 

перформанси бројлера. Оптимална телесна температура пилета у већини случајева 

може се постићи обезбеђивањем оптималних вредности амбијенталних температура, 

влажности и брзине вентилације. Потпуно правилни услови животне средине су они 

где се сва три фактора споје на такав начин да се пилету обезбеде услови за 

одржавање идеалне телесне температуре првих 4 до 5 дана након излегања, а то су 

вредности од 39,4 до 40,5 °С. Приликом мерења телесне температуре, посебну пажњу 

треба посветити хладним или топлим областима објекта (на пример зидови или 

испод грејача [15]. 
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Табела 1. Оптимална температура (°С) и релативна влажност ваздуха (%) у 

објекту за узгој бројлера према њиховој старости израженој у данима. 

Старост пилића 

(дани) 

Температура 

(°С) 

Релативна влажност 

ваздуха 

(%) 

0 – 2 30 – 32  55 – 60  

3 – 6  28 – 30  60 – 65  

7 – 9  26 – 28  60 – 65  

10 – 12 25 – 27  55 – 60 

13 – 15  24 – 26  55 – 60  

16 – 18  23 – 25  65 – 75  

19 – 21 22 – 24  60 – 70  

21 – 42  21 60 – 70  

 

https://www.robins.rs/services/zagrevanje-objekta/ 

 

 

2.3.2. Амбијентални услови за коке носиље 

 

 Производња конзумних јаја врши се узгојем комерцијалних кока носиља. За 

производњу јаја углавном се користе линијски хибриди селекционисани искључиво 

за ову намену. Правилно одржавање односа температуре и влажности ваздуха у 

производним објектима је веома важно за нормалан ток технолошког процеса и 

производњу јаја (графикон 1) [16]. 

 Температурни режим у овој производњи је једнак у целом току, те се за 

оптималну температуру сматра вредност температуре од  18 до 22 °С у објекту. У 

условима кретања средње дневне температуре, код максималне насељености објекта 

проблеми настају у току летњих месеци, када су високе спољне температуре.  У тим 

периодима, када је повећано одавање телесне топлоте, а и спољни ваздух који се 

https://www.robins.rs/services/zagrevanje-objekta/
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убацује вентилацијом је топао, долази до повећане амбијенталне температуре, чак и 

до 33 °С. Последице тога су смањен апетит, смањена конверзија хране а самим тим и 

производња јаја. Љуска је често мека и постотак таквих јаја нагло расте. Уколико 

високе температуре потрају дуже, штете могу бити врло велике [16]. 

 Са температурним режимом повезана је и влажност ваздуха. Ниска влажност 

ваздуха негативно утиче на коке носиље стварајући нервозу јата, дехидрираност, па 

долази до пада носивости. Превелика влажност ваздуха такође има негативан утицај, 

праћена је нервозом јата, перје им је улепљено а производња јаја опада. У оба случаја 

се смањује отпорност, те је могућност за настанак инфекција већа. Оптимална 

влажност ваздуха треба да се креће од 65 – 75 % [16]. 

 

 

Графикон 1. Утицај амбијенталне температуре на продуктивност јаја и конверзију 

хране. 

https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-ambient-air-temperature-on-the-

productivity-of-laying-hens-and-their-feed_fig1_347556265 - prevedeno  

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-ambient-air-temperature-on-the-productivity-of-laying-hens-and-their-feed_fig1_347556265%20-%20prevedeno
https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-ambient-air-temperature-on-the-productivity-of-laying-hens-and-their-feed_fig1_347556265%20-%20prevedeno
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2.3.3. Амбијентални услови за ћурке и патке 

 

 За разлику од пилића, ћурићи првих дана захтевају знатно вишу температуру 

и њима је загревање потребно у првих 4 – 5 недеља. Прве недеље, температура испод 

грејача (вештачке квочке) треба да је од 35 до 38 °С а у просторији 24 до 27 °С. Да ли 

је температура испод вештачке квочке у оптималним вредностима најбоље нам 

показује само понашање животиња (слика 4). Затим се сваке недеље температура 

смањује за око 3 °С, док у 6. недељи не достигне вредност од 20 до 22 °С, што 

практично значи да се ћурићи могу држати на тзв. собној температури, без грејања 

[1, 13]. 

 Иако су пачија јаја мање цењена од кокошијих, узгој патака може бити 

исплатив првенствено због меса и квалитетног перја. Гајење патака је најчешће поред 

водених површина. Комерцијални (интензиван тов патака) одвија се током две фазе, 

а то су фаза одгоја раног подмлатка и фаза това патака старости до 21 до 49 дана. 

При прихвату пачића темература под грејалицама треба да буде око 35 °С, а после 

пријема температура се снижава за по један степен дневно, све док се не постигне 

температура од око 20 °С, а та температура постиже се у периоду за око две недеље 

након пријема пачића. Пачићима је такође, потребна светлост и то нарочито у прва 

три дана старости, након чега се смањује. Ако је светло врло јако, то може да доведе 

до канибализма, а ако је преслабо, пачићи ће одбијати храну. Патке за разлику од 

кокошака боље подносе хладније време и повећану влажност ваздуха [17]. 
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Слика 4. Понашање пачића у односу на температуру грејача (вештачке квочке). 

http://www.hlede.net/studentski_radovi/zoohigijena/peradarstvo.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlede.net/studentski_radovi/zoohigijena/peradarstvo.htm
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2.4. ФИЗИЧКИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ 

ТОПЛОТЕ 

 

 Топлотно оптерећење околине трансформише се у термалне информације од 

стране терморецептора и преноси се у преоптички део хипоталамуса у циљу 

терморегулаторног одговора код животиње, посредованог неуролошким и 

ендокриним системом. Нетермални сигнали, углавном из крви, могу модификовати 

овај одговор. У условима високе амбијенталне температуре, живина прилагођава 

своје понашање датим околностима, како би обезбедила изотермију. Различите врсте 

птица, различито реагују на промене амбијенталних температура, испољавајући 

поједине, индивидуалне варијације у интензитету и дужини трајања њиховог 

одговора. Отежавајућа околност је та што птице не поседују знојне жлезде а кожа им 

је прекривена перјем. Живина која је изложена високој амбијенталној температури 

мање времена проводи у храњењу (варење повећава телесну температуру и додатно 

отежава живини да се бори са повишеном телесном температуром), више пију воду и 

повећан им је број респирација. Такође, пилићи више времена проводе са раширеним 

крилима, мање се крећу и шетају, а више времена одмарају. Ширењем крила 

повећава се површина одавања топлоте па се чак може јавити и опадање перја, а све у 

циљу повећања циркулације ваздуха у додиру са телом. У свим случајевима 

опасности од прегревања организма, активирају се механизми који повећавају 

одавање топлоте из тела и механизми који ће смањити количину топлоте која настаје 

у организму. Одавање топлоте врши се по законима физике [2, 18]. 

- Кондукција – преношење топлоте са топлије на хладнију површину (шема 3). 

Кондукција је процес којим се топлотна енергија преноси сударима између 

суседних атома или молекула. Топлота спонтано тече дуж температурног 

градијента (тј. од топлије према хладнијој површини). У чврстим телима, 

проводљивост је посредована комбинацијом вибрација и судара молекула. 

Брзина преноса топлоте кондукцијом или провођењем је већа када постоји 

велика температурна разлика између површина које су у контакту. Живина 

може, на пример да седи на леглу или да се наслони на жицу кавеза и да на тај 

начин преноси топлоту [2, 19]. 
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- Конвекција – струјање ваздуха у околини птица представља најефикаснији 

начин да се топлота ода околини (шема 3). Да би повећала губитак топлоте 

конвекцијом, живина повећава своју изложену површину подизањем и 

ширењем крила и ширењем крвних судова (вазодилатација). Адекватан 

проток ваздуха неопходан је за постизање ефикасног губитка топлоте путем 

конвекције. Конвекција представља најефикаснији начин за одавање топлоте, 

све док је струјање на животињи довољно брзо да уклони слој ваздуха који 

окружује животињу, са којим се дешавају феномени проводљивости. Да би се 

фаворизовао овај метод дисперзије топлоте, савремене технологије развијене 

у узгоју омогућавају управо употребу принудне вентилације, често са 

ваздушним хлађењем помоћу одговарајућих помоћних система за хлађење [1, 

2, 9]. 

- Радијација – свако тело које има температуру вишу од апсолутне нуле одаје 

топлоту у облику топлотних инфрацрвених зрака.  Пренос топлоте уз помоћ 

електромагнетних зрака представља битан метод контроле телесне 

температуре (шема 3). Овај начин преноса топлоте укључује електромагнетно 

зрачење са једне површине на другу због температурне разлике између тих 

површина. Интензитет тог зрачења је пропорционалан температури површине 

тела, а обим преношења топлоте с једног тела на друго зависи од степена 

разлике њихове температуре. Стога ће нпр. човечије тело у просторији која се 

загрева емитовати топлоту зидовима и предметима, ако они имају нижу 

температуру од површине тела, а с друге стране, примати температуру од 

загрејане пећи. Пренос топлоте радијацијом између живине и њеног окружења 

и између суседних органа (нпр. две ноге) јавља се уколико су њихове 

температуре различите [2, 9]. 
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Шема 3. Приказ механизама који настају као реакција организма на високе 

амбијенталне температуре. 

https://www.munters.com/fr/campaigns/aghort-campaigns/fighting-heatstress-and-

animal-discomfort/ - prevedeno  

 

 

2.4.1. Механизми које активира хладноћа 

 

 Када дође до пада амбијенталне температуре код птица се повећава брзина 

метаболизма како би се спречио пад њихове унутрашње температуре, јер је главни 

продукт метаболизма управо топлота. Када је хладно, недостатак изолације на ногама 

код живине, чини их местом потенцијалног губитка топлоте. Да би се минимизирао 

такав губитак, артерије и вене на ногама многих птица, па и домаће живине леже у 

контакту једна са другом и функционишу као противструјни систем размене топлоте. 

Сужавањем крвних судова у ногама може додатно да се смањи губитак топлоте, тако 

што се смањује количина крви која доспева у стопала при ниским температурама 

спољашње средине. Када су ниске температуре живина може повући стопала у перје 

https://www.munters.com/fr/campaigns/aghort-campaigns/fighting-heatstress-and-animal-discomfort/%20-%20prevedeno
https://www.munters.com/fr/campaigns/aghort-campaigns/fighting-heatstress-and-animal-discomfort/%20-%20prevedeno
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како би смањила губитак топлоте, такође може ставити главу и врат испод крила [9, 

20]. 

 Када се хомеотерм нађе у средини у којој је температура знатно нижа од 

температуре тела и када постоји опасност од расхлађивања, појављују се следеће 

реакције: 

 Дрхтање – невољна рефлексна реакција коју контролише посебно подручје у 

хипоталамусу, названо „примарни моторички центар за дрхтање“. Неуроне овог 

центра активирају аферентни сигнали од рецептора за хладноћу са периферије тела. 

У току дрхтања потрошња кисеоника у организму може се повећати и до 4 пута, а 

стварање топлоте 4 до 5 пута. Подстицај за ову рефлексну реакцију долази из 

постериорног дела хипоталамуса као одговор на хипотермију, а активира се и 

инхибира из антериорног, преоптичког дела хипоталамуса. Соматски нервни систем 

моторним неуронима стимулише мишићна влакна скелетних мишића на циклусе 

несинхронизованих контракција и релаксација. Истовремено се активирају и 

антагонистички мишићи због чега дрхтаји нису осетни (значајни), а сви процеси 

троше АТP и ослобађају топлоту. Када мишићи дрхте, главна функција контракције 

постаје енергију похрањену ATP – u претворити у топлотну енергију, што на крају 

резултује повишењем температуре тела [1,9]. 

 Глад – повећан апетит и вољна активност – животиње које се држе у хладним 

просторијама стално осећају глад. Разлог је хипогликемија која настаје због повећане 

разградње глукозе у организму како би се створило што више топлоте. Животињама 

је потребна додатна енергија како би се загрејале на екстремној хладноћи, те долази 

до повећане брзине метаболизма, што животиње може подстаћи да конзумирају више 

хране него иначе. Ако се стопа конзумације хране повећа у условима ниских 

амбијенталних температура, животињама се могу дати нека високоенергетска 

хранива која ће им помоћи да добију на тежини, те ће им дати додатну енергију која 

ће им помоћи да се загреју [9]. 

 Појачано лучење катехоламина – појачано лучење адреналина и 

норадреналина је важна реакција ендокриног система на хладноћу, која повећава 
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ниво оксидационих процеса у ћелијама и ослобађање топлоте. Ово дејство 

катехоламина назива се још и хемијска термогенеза. Хладноћа такође повећава 

ослобађање тиреотропног “realising” фактора из хипоталамуса (ТSHR). Овај хормон 

порталним крвотоком хипофизе доспева у аденохипофизу и подстиче синтезу ТSH а 

од њега зависи активност тиреоидеје у синтези Т₃ и Т₄ за које се зна да повећавају 

ниво оксидационих процеса у свим ћелијама организма, а самим тим и термогенезу. 

Међутим, укључивање овог механизма за повећану продукцију топлоте у организму 

и његова максимална ефикасност постижу се тек после неколико недеља [9]. 

 Вазоконстрикција у кожи – у условима ниске температуре спољашње 

средине код хомеотермних организама јавиће се вазоконстрикција крвних судова у 

кожи и поткожном ткиву. До ове реакције долази услед повећаног тонуса 

симпатикуса изазваног подражајем симпатикусних центара у задњим деловима 

хипоталамуса од стране импулса са рецептора за хладно са периферије или 

директним дражењем центара од стране расхлађене крви која пролази кроз њих. 

Насталом вазоконстрикцијом у кожи и поткожном ткиву знатно се смањује одавање 

топлоте из крви конвекцијом према споља [9]. 

 Стискање и јежење – животиње на хладноћи реагују прилагођавањем 

положаја тела, тако да се што више смањи површина, како би се мање топлоте 

одавало у околину. Оне се склупчавају, а ако их има више онда се групишу у гомилу 

приљубљени једни уз друге. Код птица због хладноће долази до контракције мишића 

корена перја (mm. pectorales) и јавља се накострешеност или јежење. Овим се 

повећава дебљина слоја ваздуха, а пошто се топлота из тела одаје кроз тај слој, онда 

ће повећање дебљине утицати да се знатно смањи количина топлоте која се губи. 

Перје птицама не служи само за лет и социјалне интеракције, него има битну улогу у 

терморегулацији. Када температура падне испод одређене границе, која зависи од 

врсте, перје се дигне и зароби слој зрака око тела. Како се ради о релативно 

непокреним молекулама зрака, измена топлоте са околином готово је онемогућена и 

живина не губи додатну топлоту. Уколико нема потребе за задржавањем топлоте, 

перје се спусти уз кожу. Честа је и појава када птице седну и потпуно прекрију ноге 

перјем, чиме се додатно избегава хлађење [1, 9]. 
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 Иако птице немају смеђе масно ткиво или повезано термогено ткиво, постоје 

јаки докази да „дрхтајућа“ термогенеза игра важну улогу током излагања птица 

хладноћи. Дрхтајућа термогенеза је процес који је укључен у регулацију телесне 

температуре и брзину метаболизма. Дрхтајућа термогенеза одвија се у скелетним 

мишићима, као и термогенеза без дрхтања, међутим, приликом излагања ниским 

амбијенталним температурама, живина ће активирати и дрхтајућу и термогенезу без 

дрхтања, како би се обезбедила адекватна контрола телесне температуре. И у 

дрхтајућој термогенези и у термогенези без дрхтања функција митохондрија је од 

највеће важности, јер комбинује производњу енергије кроз синтезу адеонозин 

трифосфата (ATP) у спрези са ланцем редокс реакција и производњом реактивних 

кисеоничких радикала (ROS – a). Митохондријално дисање може бити одвојено од 

синтезе АТP – а помоћу термогених протеина за раздвајање. Раздвојни протеини су 

транспортери присутни у унутрашњој мембрани митохондрија [9]. 

 Ноге и стопала водених птица – живине (патке) играју важну улогу у 

одржавању телесне температуре. Њихове велике, равне стопе су природни 

„радијатори“ како би се смањио губитак топлоте, артерије и вене на ногама 

функционишу у тандему. Артерије које снабдевају стопала крвљу пролазе поред вена 

које одводе крв из стопала. Топла артеријска крв која тече до стопала, хлади се 

венском крвљу која тече назад у тело, где се поново загрева. Сходно томе, врло мало 

телесне топлоте патка губи кроз њене екстремитете. Да би додатно сачувале топлоту 

на хладном времену, патке смањују запремину крви која тече до стопала тако што 

сужавају крвне судове у ногама. Када амбијентална температура падне испод 0 °С, 

оне поново повећавају проток крви кроз стопала како би се спречила оштећења 

ткива. Живина, такође штити своје ноге тако што их увлачи у своје бочно перје и 

близу тела, те често стоје на једној нози [1, 20]. 

 На сличан начин, патке али и све друге водене птице могу се ослободити 

вишка топлоте из тела стајањем или пливањем у води која је хладнија од ваздуха. 

Ова способност помаже им да избегну појаву топлотног стреса током врућих летњих 

дана. Патке имају противструјни систем крви (шема 4), који им омогућава да 

регулишу своју телесну температуру и такође спречавају смрзавање екстремитета 
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или настанак промрзлина. Једноставно речено, овај крвни систем замењује хладну 

крв из пачјих ногу топлом крвљу из тела патке. То значи да хладна крв не може да се 

врати у тело и да изазове пад телесне температуре, те да кроз пачје ноге тече топла 

крв како се не би смрзле. Пошто пачје ноге нису прекривене перјем да би биле топле, 

патке на овај начин избегавају ефекте ниских температура иначе осетљивих делова 

тела [1, 20]. 

 

 

 

 

Шема 4. Размена топлоте у пачијој нози. Компјутерска илустрација која показује 

како се топла крв из тела меша са хладном крвљу у стопалима, да би стопала била 

топла чак и при ниским амбијенталним температурама. 

https://www.sciencephoto.com/media/708504/view/heat-exchange-in-duck-s-foot 

 

 

 

https://www.sciencephoto.com/media/708504/view/heat-exchange-in-duck-s-foot
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2.4.2. Механизми које активира топлота 

 

 У условима високе амбијенталне температуре, живина удвостручује унос воде 

и избацује топлотну енергију путем урина и фецеса. Испаравање воде одвија се на 

површини коже и у респираторном тракту. Назална шупљина представља својеврстан 

измењивач топлоте и тако помаже да се организам ослободи вишка топлоте путем 

евапорације. Дахтање убрзава овај процес и уједно представља најочигледнији знак 

топлотног стреса у живинарству. Дахтање доводи до повећаног избацивања СО₂, што 

смањује концентрацију бикарбоната у крви, резултујући смањеном концентрацијом 

водоникових јона, што опет доводи до повећања pH вредности плазме, односно 

респираторне алкалозе [1, 2]. 

 Губитак топлоте испаравањем једниствен је по својој спрези губитка топлоте 

са губитком садржаја воде у телу. Респираторни систем игра одлучујућу улогу у 

регулацији телесне температуре и равнотеже воде. Током инспиријума хладан ваздух 

пролази кроз систем, где се загрева и бива засићен воденом паром, а током 

експиријума енергија коју преузима ваздух транспортује се из респираторног 

система. Пошто размена гасова у респираторном систему захтева влажење удахнутог 

ваздуха, повећање респираторне вентилације ће такође повећати испаравање. Разлика 

између испаравања воде путем коже и респираторног тракта јесте та што приликом 

испаравања воде преко коже не долази до респираторне алкалозе, која се јавља када 

доминира испаравање воде путем респираторног тракта. Губитак топлоте 

испаравањем јединствен је по томе што спаја губитак топлоте са губитком ресурса – 

воде у организму [2, 19, 21]. 

 Колико живина ефикасно може да губи топлоту зависи од температуре, 

релативне влажности ваздуха, вентилације као и густине насељености. Старије, теже 

животиње производе више унутрашње топлоте и мање су способне да се охладе 

конвекцијом и испаравањем. Такође, живина која болује од неких респираторних 

болести имаће смањену способност одавања топлоте кроз дахтање [19]. 
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 Птице имају додатне механизме за размену топлоте између организма и 

спољашње средине што представљају њихове ваздушне кесе. Ваздушне кесе су веома 

значајне услед дахтања јер оне поспешују циркулацију крви на својој површини како 

би се топлота из крвотока пренела на гасове и последично избацила у спољашњу 

средину, а такође се и у ваздушним кесама врши евапорација чиме се губи топлота у 

значајној мери, слично као и у назалној шупљини. Неке врсте живине, попут ћурака 

уринирају на ноге и на тај начин повећавају хлађење испаравањем [21]. 

 Бројлери производе топлоту која се мора изгубити у околину да би се одржала 

константна телесна температура. Губитак топлоте бројлера састоји се од две 

компоненте: латентни губитак топлоте и осетљива топлота. Латентни губитак 

топлоте обично се изражава као количина воде која је испарила из бројлера, што се 

назива производња влаге. Испаравање користи топлоту бројлера да промени 

агрегатно стање воде из течног у гасовито. Исправање се одвија унутар бројлера док 

вода пролази преко влажних површина њиховог респираторног тракта. Осетљиви 

губици топлоте односе се на топлоту која се расипа преносом топлоте из бројлера у 

околни ваздух. Ако је ваздух хладнији од површинске температуре бројлера, топлота 

тече из бројлера у околину. Ако је ваздух топлији од површинске температуре 

бројлера, бројлери неће моћи да расипају топлоту и доћи ће до развоја топлотног 

стреса [19]. 
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2.5. ТОПЛОТНИ СТРЕС 

 

 Температуре ваздуха које изазивају топлотни стрес и смртност су знатно 

испод телесне температуре бројлера. Површинске температуре бројлера обично се 

крећу од 35 – 38 °С, при чему је температура коже топлија од перја. Температуре 

ваздуха у овом опсегу могу практично да зауставе губитак топлоте из бројлера и 

убрзају прострацију топлоте. Из тог разлога, важан циљ вентилационих система 

током врућег времена јесте одржавање температуре ваздуха испод 25 °С. На 

смртност бројлера утиче њихова термална историја. Када се навикну на топлотни 

стрес, бројлери могу толерисати више температуре које би биле смртоносне за 

велики део јата током првог излагања. Сходно томе, неки произвођачи постепено 

подижу задату температуру система за хлађење пре доласка топлотног таласа у 

настојању да припреме бројлере за борбу против топлотног стреса. Међутим, мора 

бити присутан изузетан опрез када се користе нове стратегије контроле или 

управљања које покушавају да побољшају профитабилност, али такође могу утицати 

и на стопу морталитета [2, 22, 23]. 

 Топлотни стрес је физиолошко стање у коме организам није у стању да одржи 

равнотежу између производње и губитка телесне топлоте. Ова неравнотежа може 

бити узрокована варијацијама комбинације фактора животне средине (нпр. сунчева 

светлост, топлотно зрачење, температура ваздуха, влажност и кретање) и 

карактеристика животиње (нпр. врста, брзина метаболизма, терморегулациони 

механизми..). Када је ова термална равнотежа нарушена, животињама је потребно 

време да се врате у одговарајући баланс, што се дешава након што достигну највишу 

вредност (пик) телесне температуре. Управо из овог разлога, пилићима се не мери 

температура моментално након наступа топлотног стреса, јер ће се добити непотпуне 

и неадекватне информације о процесу аклиматизације, већ се то ради мало касније. 

Одређене студије наводе да је оптимално време за мерење телесне температуре 18 

часова након ефеката топлотног стреса. Међутим, код товних пилића, када је у 

питању хроничан ТС остаје непознаница колико времена потребно да се телесна 

температура прилагоди новонасталој ситуацији. Важност одговора животиња на 
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екстремне услове животне средине односи се на све животињске врсте. Међутим, 

чини се да је живина посебно осетљива на амбијенталне промене повезане са 

температуром, нарочито на топлотни стрес. Као што је већ напоменуто, 

претпоставља се да савремени хибриди пилића производе више телесне топлоте, због 

њихове веће метаболичке активности.  У литератури ТС је приказан као јачи стресор, 

када се он пореди са стресом изазваним услед хладноће. У условима ТС укључују се 

и хормони штитасте жлезде тироксин (Т₄) и тријодтиронин (Т₃) који имају улогу у 

регулацији метаболичке активности, а самим тим и телесне температуре једнике. 

Локална активација Т₄ у активну форму Т₃ уз помоћ 5' – дејонидазе типа 2, 

представља кључни механизам регулације метаболизма подсредством хормона 

штитасте жлезде  [22, 24, 25]. 

 Такође, топлотни стрес доводи до имуносупресивног ефекта на бројлере и 

коке носиље. Доказано је да су коке носиље изложене дејству топлотног стреса имале 

мању релативну масу тимуса и слезине у поређењу са јединкама које нису биле 

изложене оваквом виду стреса. Такође, запажено је смањење масе лимфоидних 

органа у условима топлотног стреса. Бројлери изложени дејству топлотног стреса 

имају нижи ниво циркулишућих антитела класе IgM и IgG, како током примарног, 

тако и током секундарног хуморалног одговора. Топлотни стрес представља веома 

велики проблем за живинарску индустрију. Смртност током екстремно врућег 

времена може бити значајна, посебно када се комбинује са високом влажношћу 

ваздуха. Међутим, вероватно још већи губитак чине губитак тежине (шема 5) и 

ефиканости конверзије хране током мање озбиљних периода топлотног стреса. У 

нормалним условима, пилићи се адекватно хладе физиолошким механизмима и 

механизмима понашања. Један од кључева за минимизирање губитака у производњи 

током врућег времена јесте адекватан дизајн вентилационог система [26, 27]. 

 Услед стресних амбијенталних услова, када организам покушава да одржи 

термалну хомеостазу, долази до настанка реактивних кисеоничних радикала (ROS). 

Као последица настанка таквих једињења, организам улази у стање оксидативног 

стреса и почиње да продукује и отпушта у крв протеине топлотног шока (HSP), како 

би заштитио себе од негативних ефеката  ROS – a. Овакав механизам потврђен је и 
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код живине, односно код товних пилића. Хипертермија индукује метаболичке 

промене које су укључене у настанак оксидативног стреса, док је ТС одговоран за 

стварање реактивних кисеоничних радикала (ROS). Топлотни стрес, такође, утиче на 

квалитет меса услед физиолошких промена које се дешавају у метаболичким 

процесима у мишћима. Доказано је да повишење амбијенталне температуре у тову 

доводи до оксидативног стреса у мишићима, смањења pH вредности, дентаурације 

мишићних протеина и повећане акумулације масти у мишићима. Овакве промене 

доводе до бледе боје меса са слабом способношћу везивања воде, односно настаје 

бледо, меко и водњикаво месо (PSE), што је непожељно са аспекта потрошача, а 

такође и са аспекта индустрије меса гдје је битан квалитет меса као сировине [28, 29, 

30]. 

 Товни пилићи су осетљивији на повишену амбијенталну температуру од 

других животиња, јер се узгаја велики број јединки на малом простору, што отежава 

постизање температуре термонеутралности у објекту за тов. Пренасељеност  

представља проблем, јер велики број јединки продукује и отпушта више топлотне 

енергије. Већа густина насељености не дозвољава јединкама да држе одстојање 

између себе и на тај начин се смањује ефикасност одавања топлоте у виду радијације. 

Уколико су товни пилићи сувише близу једни других, ефекти ослобађања топлоте 

редуковани су чак и до 40%. У овом случају, струјање ваздуха око птица, које има за 

циљ да одводи топлоту коју одаје организам се онемогућава што представља проблем 

[2, 31]. 

 У условима повишене амбијенталне температуре, пилићи имају тенденцију да 

се крећу ка хладнијем ваздуху, што најчешће представља отвор за улаз свежег 

ваздуха. Како се ваздух креће кроз објекат, постепено се загрева, да би непосредно у 

близини самих вентилатора био најтоплији. Кретање пилића ка хладнијим местима 

узрокује пренатрпаност и представља опасност од гушења јединки. Из тог разлога 

често се користе вентилатори „миксери ваздуха“ који се налазе у објекту и мешају 

ваздух унутар самог објекта, а уједно омогућавају и бржу измену ваздуха. Товни 

пилићи који су подвргнути топлотном стресу имају већи унос воде у поређењу са 

пилићима који се одгајају у оптималним амбијенталним условима. Повећава се унос 
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воде у циљу одржавања терморегулаторног баланса, из разлога што топлотни стрес 

као што је већ напоменуто индукује висок губитак воде кроз респираторни тракт, 

како би се постигла ефикасна терморегулација кроз хлађење евапорацијом. У 

критичним ситуацијама топлотног стреса, претеран губитак воде може узроковати 

значајне промене у организму, што може резултовати не само смањењем 

производних резултата, већ и смртним исходом [31, 32]. 

 Утврђено је да ниво хипертермије након којег може доћи до задовољавајућег 

опоравка износи 44 – 44,5 °С за бројлере и ћурке, док се изнад ових вредности јавља 

топлотни удар, којег карактеришу оштећења на ћелијском и молекуларном нивоу – 

промене које доводе до пада крвног притиска, хипоксије, неуролошке дисфункције, 

замора ћелија итд. [32]. 

 Оно што је веома важно, јесте и правилно време храњења које само по себи 

може да ублажи многе проблеме повезане са топлотним стресом код бројлера. 

Производња топлоте код живине може се смањити, уколико се храна повуче током 

дана, а да се храњење обавља ноћу када дође до пада амбијенталне температуре. 

Механизам који је одговоран за овај благотворни ефекат јесте да се производња 

топлоте повезана са храњењем смањује током најтоплијег дела дана. Да би се 

постигао повољан ефекат ове праксе, храна се мора повући неколико сати пре него 

што дође до повишења амбијенталне температуре. Оно што би такође било корисно, 

јесте да се пригуше светла приликом храњења, како би се смањила активност а самим 

тим и топлотно оптерећење јединки. Облик у коме се храна даје животињама такође 

утиче на метаболичку енергију. Уколико се користи пелетирана храна смањује се 

енергија потребна за узимање хране за 67%. Иако је једнака енергија пелетиране 

хране и оне која то није, долази до „штедње“ енергије за око 6% код исхране 

пелетираном храном што је резултат редуковане активности приликом храњења. Због 

своје физичке природе, пелетирана храна омогућава бројлерима да конзумирају 

храну са мање расипања енергијом [2, 33]. 

 У току топлотног стреса, живини је неопходно обезбедити довољну количину 

свеже, хладне воде. Препорука је да се товним пилићима обезбеди 25% додатне 

површине за приступ појилицама ради адекватног напајања. Ово је битно уколико се 
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узме у обзир чињеница да се између 70 и 80% произведене топлоте у току топлотног 

стреса ослободи путем дахтања и процеса евапорације који се дешава упоредо. 

Уколико се користи танк за воду у објекту, који је повезан са појилицама, неопходно 

је да он буде изолован како се вода не би грејала услед дејства спољашње 

температуре. Као што је већ речено топлотни стрес узрокује повећан број 

респирација што доводи до повећаног избацивања СО₂ из организма и промене 

електрохемијске развнотеже, што је последица смањеног нивоа бикарбоната. Из тог 

разлога је неопходно да живина уноси довољну количину воде. Унос воде се 

повећава за 7% за сваки степен изнад 21 °С  [2, 34]. 

 

 

Шема 5. (Негативни) ефекти топлотног стреса. 
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3.0.  ЗАКЉУЧАК 

 

 Познавање основних механизама терморегулације као и оптималних 

вредности амбијенталних услова (температуре и влажности ваздуха), у објектима за 

узгој живине нарочито је важно како са аспекта ветеринарске медицине, тако и са 

аспекта живинарске производње. 

 Познавањем основних карактеристика понашања живине у условима 

повишених или снижених амбијенталних температура даје се могућност 

правовременог деловања и самим тим спречавања појаве лоших ефеката 

неадекватних услова гајења и великих економских губитака. Са аспекта ветеринарске 

медицине, важно је познавање основа терморегулационог система живине, 

морфолошких, физиолошких па тако и бихејвиоралних карактеристика у условима 

неадекватних амбијенталних температура а самим и тим способност указивања на 

грешке у погледу услова у објектима за тов живине.  

 Како живинарство данас добија све више и више на значају, веома је важна 

успешност живинарске производње, која много зависи од амбијенталних услова у 

објектима а првенствено од  вредности амбијенталне температуре. 
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