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КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

 
  Тифус живине и бели пролив пилића, чији су узрочници Salmonella Gallinarum 

и Salmonella Pulorum, спадају међу најважније болести на листи од стране Светске 

организације за здравље животиња (World Organisation for Animal Health - ОИЕ) и 

доводе до значајних економских губитака у индустријској производњи живине широм 

света. Губици укључују висок морталитет пилића, смањену производњу јаја и 

неплодност код птица носиља, као и заостајање у расту пилића. Бели пролив пилића 

изазива тешку септикемију углавном код младих птица, док тифус живине погађа 

птице свих узраста, али се чешће примећује код старијих пилића и одраслих птица са 

клиничким симптомима као што су инапетенција, анорексија, дијареја и 

дехидратација. Под одређеним условима, ова два узрочника могу да перзистирају у 

птицама током дугог временског периода без икаквих клиничких симптома болести 

или да доведу до смањене производње јаја и неуспешног излегања. На тај начин 

настају потешкоће у мерама контроле болести и значајно се смањује производња и 

квалитет живинског меса и јаја. Болести су и даље присутне у многим регионима, 

посебно у земљама у развоју, а заражене птице у екстензивном начину узгоја 

престављају ризик за интензивно живинарство. Кључни моменат у спречавању 

ширења и сузбијању болести представља елиминација носиоца инфекције која се 

спроводи детекцијом заражених птица. Од дијагностичких процедура, серолошки 

тестови су задовољавајући за идентификацију присуства и процену преваленције 

инфекције унутар јата. Брзи аглутинациони тест са пуном крви је серолошки тест који 

се користи у теренској пракси и који је одобрен од стране ОИЕ-а. Циљ истраживања 

је да се утврди вредност серопреваленције инфекције узрочницима Salmonella 

Gallinarum и Salmonella Pullorum код живине из екстензивног начина узгоја на 

подручју Засавице. 
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  Истраживање је спроведено на 100 узорака пуне венске крви живине из 

екстензивног начина узгоја (по 10 узорака из 10 сеоских домаћинстава), прикупљених 

у вакутајнере са антикоагулансом ЕДТА, а добијених у оквиру спровођења програма 

мера здравствене заштите живине и редовне ветеринарске делатности на подручју 

Засавице. Од метода истраживања примењени су епизоотиолошки упитник и 

лабораторијска серолошка дијагностика – брза крвна аглутинација пуне венске крви 

са антигеном – СП (произвођач Ветеринарски Завод Земун а.д., Београд). Од укупно 

100 узорака 7 је дало позитивне резултате серолошког теста, из укупно 3 домаћинства. 

Утврђена серопреваленција на антиген – СП на подручју Засавице износила је 7%, од 

тога 10% (1 позитиван узорак) из једног, 40% (4 позитивна узорка) из другог и 20% (2 

позитивна узорка) из трећег домаћинства.  

 

 

Кључне речи: Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum, серопреваленција, брза 

крвна аглутинација, живина, екстензивни узгој. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 Fowl typhoid and pullorum disease, caused by Salmonella Gallinarum and 

Salmonella Pullorum, are among the most important diseases on the list of the World animal 

health organizations (OIE) which lead to significant economic losses in industrial poultry 

production worldwide. Losses include high chicken mortality, reduced egg production and 

infertility among laying hens, as well as slower chick growth. Pullorum disease causes severe 

septicemia, mainly in young birds, while fowl typhoid affects birds of all ages, but it is more 

commonly seen in older chickens and adult birds with clinical symptoms such as 

inappetence, anorexia, diarrhea and dehydration. Under certain conditions, these two agents 

can persist in birds for a long period of time without any clinical symptoms of the disease, 

or they may lead to reduced egg production and unsuccessful hatching. In this way, 

difficulties in disease control measures arise, and the production and quality of poultry meat 

and eggs is significantly reduced. These diseases are still present in many regions, especially 

in developing countries, and infected birds in extensive farming pose a risk to intensive 

poultry farming. The key moment in preventing the spread and suppressing the disease is the 

elimination of the birds carrying the infection, which is implemented by detecting infected 

birds. Among the diagnostic procedures, serological tests are satisfactory for identifying the 

presence and estimating the prevalence of infection within a flock. The whole blood rapid 

agglutination test is a serological test used in field practice and approved by OIE. The aim 

of the research is to determine the value of the seroprevalence of infection with the causative 

agents of Salmonella Gallinarum and Salmonella Pullorum in poultry from the extensive 

breeding method in the area of Zasavica. 
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 The research was carried out on 100 samples of whole venous blood of poultry from 

extensive breeding (10 samples from 10 rural households), collected in vacutainers with 

anticoagulant EDTA, and obtained as part of the implementation of the program of poultry 

health protection measures and regular veterinary practices in the area of Zasavica. Of the 

research methods, an epizootiological questionnaire and laboratory serological diagnostics 

were applied - rapid blood agglutination of whole venous blood with antigen – SP 

(manufacturer: Veterinarski Zavod Zemun a.d., Beograd). Out of a total of 100 samples, 7 

gave positive serological test results, from a total of 3 households. The determined 

seroprevalence of SP – antigen in the area of Zasavica was 7%, of which 10% (1 positive 

sample) from one, 40% (4 positive samples) from the second and 20% (2 positive samples) 

from the third household. 

 

 

Key words: Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum, seroprevalence, rapid whole 

blood agglutination, poultry, extensive cultivation.
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1.0. УВОД 

 

 

 

 Бели пролив пилића и тифус живине су бактеријска обољења птица чији су 

узрочници високоадаптирани на домаћина. Ради се о веома сличним бактеријама које 

се обично описују заједно, а разлике се односе на биохемијске карактеристике и 

назнатно већу отпорност Salmonella Gallinarum у спољашњој средини. Бели пролив 

пилића или пулорум обољење је акутна септикемијска болест пилића чији је узрочник 

Salmonella Pullorum, док тифус живине преставља септикемијску болест свих 

старосних категорија и њен узрочник је S. Gallinarum. Ове болести су раширене свуда 

по свету и још увек се спорадично појављују у интензивном живинарству, али 

захваљујући упорном сузбијању болест је сведена на безначајан ниво. Бели пролив 

пилића се ретко јавља у интензивном живинарству и обично се појављује у сеоским 

домаћинствима код екстензивног начина узгоја, а тифус живине се готово ретко јавља 

у развијеним земљама са напредним живинарством, попут Канаде, Сједињених 

Америчких Држава и већини европских земаља. 

 Природни домаћини за S. Gallinarum и S. Pullorum су кокошке, али могу да 

оболе и ћурке, морке, препелице, фазани, врапци и папагаји, ретко остале птице. Чини 

се да су патке, гуске и голубови резистентни на инфекцију. Постоји различита 

отпорност између одређених раса живине за обе бактерије. Важну улогу у преношењу 

болести имају инфициране птице, а посебно инфицирана јаја за насад. Од мањег 

значаја у преношењу инфекције имају контаминирана јаја преко љуске и 

контаминирана храна. Болест се шири вертикално и хоризонтално (директним и 

индиректним контактом). У јатима се инфекција шири путем фецеса, канибализма, 

једењем јаја и преко рана на кожи, а извор инфекције може бити контаминирана храна 
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и вода. Ове инфекције се шире и путем транспортних возила, опреме, кавеза и врећа. 

Познато је да дивље птице, сисари и инсекти представљају механичке векторе. 

Утврђено је да и људи могу преносити ову заразу. 

 Болест обично протиче у виду септикемије, где се уочавају повишена телесна 

температура, крварење по серозама, унутрашњим органима и слузници црева. Ако 

животиња преболи септикемију, долази до потпуног излечења или заостајања промена 

на унутрашњим органима. Ове промене се могу ширити и изазвати угинуће или се 

престају ширити, па животиње без клиничких симптома постају клицоноше и 

учествују у ширењу заразе. Када код таквих животиња падне општа отпорност 

организма, активира се латентна инфекција, оне клинички обољевају и угињавају. 

 Од белог пролива пилића најчешће обољевају пилићи и ћурићи, док од тифуса 

живине обољевају товни пилићи, одрасле кокошке и ћурке. Клинички симптоми код 

пилића и ћурића су веома слични. Карактеристични клинички симптоми код пулорум 

обољења је пролив беле боје који подсећа на креч, а код тифуса живине симптоми су 

неспецифични, као што су инапетенција, пролив, мршављење и пад носивости. Код 

птица се уочава запрљаност клоаке услед таложења фецеса на перје. Може се јавити 

и упала зглобова, слепоћа и шепање. У највећем броју пилићи угињавају током друге 

и треће недеље живота, али нису ретка ни угинућа унутар неколико дана. У случају 

продуженог тока болести, уочавају се симптоми хроничног запаљења црева. Неки 

пилићи преболе болест, без испољавања клиничких симптома, али остају клицоноше 

и излучују бактерије путем фецеса, а касније као одрасли шире инфекцију преко јаја. 

Симптоми код ћурака су полидипсија, инапетенција, летаргија, одвајање од јата и 

зелено-жути пролив. Повишена телесна температура и угинуће се најчешће јављају у 

почетку епизоотије. Угинућа код кокошака и ћурака се крећу од 0 до 100% код 

пулорозе, а код тифуса од 10 до 93%. 

 Сумњу на болест можемо поставити на основу анамнестичких података, 

клиничких симптома, епизоотиолошких података и клиничких налаза, док се 

дефинитивна дијагноза поставља изолацијом и идентификацијом узрочника. Велики 

значај у детекцији инфекције имају позитивни серолошки налази, међутим, негативне 

налазе не треба сматрати адекватним за постављање коначне дијагнозе, због тога што 

се аглутинини стварају од 3 до 10 или више дана након инфекције. Од серолошких 

метода се по ОИЕ-у користе брзи аглутинациони тест са пуном крви, брзи 

аглутинациони тест са крвним серумом, аглутинациони тест у епрувети и 
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микроаглутинациони тест. У литератури се наводи и да је развијен имуноемзимски 

тест (ЕЛИСА), као и да се раније користила имунодифузија и хемаглутинација. 

 Диференцијално дијагностички треба искључити инфекције осталим 

салмонелама, аспергилозу и друга гљивична обољења, микоплазме код промена на 

зглобовима, стафилококне, стрептококне и друге бактеријске инфекције, као и 

вирусне инфекције. 

 Лечење се спроводи антимикробним лековима који не гарантују потпуну 

елиминацију болести из јата. Сулфонамиди, аминогликозиди, тетрациклини и 

хлорамфеникол су групе лекова које су ефикасне у борби против белог пролива 

пилића и тифуса живине, међутим, не треба искључити појаву бактеријске 

резистенције. Из ових разлога је неопходно поштовати принципе рационалне 

употребе антибиотика. 

 Профилактичким мерама треба придати већу пажњу од антимикробног 

третмана. Клицоноше треба елиминисати из јата, спровести детаљно чишћење и 

дезинфекцију објеката, редовну дератизацију и дезинсекцију и уносити живину која 

потиче из јата слободних од салмонелозе. Према Правилнику о утврђивању мера за 

рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање 

инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, вакцинација против 

Salmonella Gallinarum и Salmonella Pullorum у Републици Србији није дозвољена.
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 Узрочници инфекције белог пролива пилића и тифуса живине, Salmonella 

Pullorum (Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum) и Salmonella Gallinarum 

(Salmonella enterica subsp. enterica serovar Gallinarum), чланови рода Salmonella и 

породице Enterobacteriaceae, су високоадаптирани на домаћина [1,2,3]. Сврстани су у 

групу Д према Кауфмeн-Вајтовој (Kauffman-White) шеми [4]. То су грам негативне, 

неспорогене, факултативно анаеробне, штапићасте бактерије које не поседују 

капсулу, дужине 1 – 2,5 µm и ширине 0,3 – 1,5 µm [3,5]. Обе бактерије не поседују 

флагеле и сматрају се непокретним, међутим, покретљивост и флагелација су 

индуковани узгајњем на специјалним подлогама [2,6,7,8]. У микроскопском 

препарату обично се налазе као појединачни штапићи, ретко у пару или групама [3].  

 Расту на уобичајеним хранљивим подлогама у аеробним или факултативно 

анаеробним условима на температури од 35° до 37° C. Добро расту у течним 

подлогама за обогаћивање као што су селенит Ф бујон и тетратионатски бујон, али и 

у другим селективним и диференцијалним чврстим подлогама као што су МекКонки 

(MacConkey), бизмут сулфит и агар са брилијант зеленим [9]. Неки сојеви S. Pullorum 

неће успешно расти на одређеним селективним подлогама, као што су агар са 

брилијант зеленим или Salmonella-Shigella (SS) агар, али се задовољавајући раст 
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очекује на бизмут сулфит и МекКонки агару [10]. S. Pullorum расте спорије од S. 

Gallinarum, а то се приписује немогућности ове бактерије да оксидативно асимилује 

различите аминокиселине [11]. Колоније на агару су ситне, нежне, глатке, хомогене и 

плаво или бело-сивкасте, а бујон је замућен уз обилан пахуљасти талог [12]. 

Повремено се могу сусрести морфолошки абнормални сојеви [5,13]. Инокулација 

културе у коси желатин даје сивкасто-беличаси раст на површини са кончастим 

растом у убоду без течне фракције [12]. 

 Постоји више сличности него разлика у биохемијским карактеристикама S. 

Gallinarum и S. Pullorum. Оба микроорганизма ферментују арабинозу, декстрозу, 

галактозу, манитол, манозу, рамнозу и ксилозу и производе киселину, са или без 

продукције гаса. Супстанце које не ферментују укључују лактозу, сахарозу и салицин. 

S. Gallinarum ферментује дулцитол, док S. Pullorum не ферментује и ово представља 

једну од битних биохемијских разлика. Такође, S. Pullorum повремено ферментује 

малтозу. Главна разлика између ова два серовара је у томе што културе S. Pullorum 

производе брзу декарбоксилацију орнитина, док културе S. Gallinarum не производе 

[14,15,16]. S. Gallinarum носи мутацију у speC гену који кодира орнитин 

декарбоксилазу, чинећи један преостали нетакнути катаболички пут аргинина, који 

укључује аргинин декарбоксилазу, есенцијални биосинтетски пут за путресцин. 

Мутација у speC гену би могла да објасни немогућност S. Gallinarum да 

декарбоксилује орнитин, што је дефинитивна карактеристика овог серовара [17]. 

Поред тога, S. Gallinarum користи цитрат, Д – сорбитол, Л – фукозу, Д – тартарат и 

цистеин хидрохлорид желатин [15]. Неке од ових карактеристика су од помоћи у 

диференцијацији ова два микроорганизма, међутим, повремено се могу приметити 

варијације у биохемијским карактеристикама неких сојева, посебно у погледу 

продукције гаса [16]. За разлику од других серовара салмонела, S. Gallinarum и S. 

Pullorum нису способни да производе гликоген [18]. Све више се уводе молекуларне 

технике за брзу, тачну и економичнију дијагнозу вишеструких серотипова салмонела, 

укључујући S. Gallinarum и S. Pullorum. Риботипизација употребом ензима EcoRI је 

предложена за разликовање S. Gallinarum и S. Pullorum [19]. S. Pullorum можемо 

разликовати од S. Gallinarum анализом гена флагелина Ц (fliC) фазе 1 помоћу 

једноланчаног конформационог полиморфизма [20]. 

 Осетљивост S. Gallinarum и S. Pullorum је слична салмонелама из паратифусне 

групе. Ови узрочници могу преживети неколико година у повољним условима, али су 
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мање отпорни од паратифусних салмонела на топлоту, хемијска средства и факторе 

спољашње средине [5]. На пример, температура од 60° C убија S. Gallinarum за 10 

минута, сунчева светлост за неколико минута, а 2% формалдехид за 1 минут [12]. S. 

Gallinarum узгајана на агару може брзо изгубити своју вируленцију. S. Gallinarum 

преживљава до 43 дана када је подвргнута свакодневном замрзавању и одмрзавању, у 

јетри може преживети више од 148 дана на -20º C, а у фецесу заражених пилића до 

10,9 дана [21,22]. 

 Обе бактерије поседују соматске (О) антигене 1, 9 и 12, а за разлику од других 

сероваријетета не поседују флагеларни (H) антиген [23]. На основу серолошких 

испитивања установљене су варијације антигена 12 које се јављају код сојева S. 

Pullorum, а такве варијације код сојева S. Gallinarum нису доказане [24,25]. Први 

серолошки докази антигенске варијације код сојева S. Pullorum су откривени када су 

потомци, инфицирани са новим сојем, били негативни на антигене коришћењем 

стандардног теста аглутинације. Серуми заражених пилића аглутинирали су антиген 

хомологног соја, али не и антигене стандардног соја [5]. Показало се да антигенски 

састав S. Pullorum садржи О антигене 9, 12₁, 12₂ и 12₃, али количина антигена 12₂ и 12₃ 

варира у зависности од типа. Стандардни типови садрже велику количину антигена 

12₃ и веома малу количину антигена 12₂, а у варијантним типовима садржај ова два 

антигена је обрнут. Опсежно испитивање појединачних колонија, понекад кроз 

узастопне пасаже, било је неопходно да би се одредиле тачане антигенске 

карактеристике културе. Већина изолата има тенденцију да се стабилизује током 

пасаже на вештачким подлогама. Културе стандардног типа обично садрже мали 

проценат колонија са антигеном 12₂, чак и након дугог узгоја у вештачким условима. 

Културе варијантног типа су често чисте или скоро чисте културе са антигеном 12₂ и 

12₃. Колоније средњег типа су обично мешавине колонија са антигеном 12₂ и 12₃, са 

преовлађујућим или ретко уједначеним количинама оба фактора у појединачним 

колонијама. Сојеви такође могу варирати у садржају соматског антигена 1. Описани 

су тестови за разликовање стандардних, средњих и варијантних типова S. Pullorum 

[26,27,28,29,30]. 

 S. Gallinarum и S. Pullorum, као грам негативне бактерије, поседују ендотоксин 

(липополисахарид - ЛПС). Ендотоксин S. Gallinarum изазва клиничке симптоме код 

пилића у року од неколико сати након интравенске инокулације, а већина клиничких 

симптома се повлачи у року од 24 до 48 часова. Сличан ток и промене након 
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интравенске инокулације ендотоксина су пријављени код петлова [31,32]. S. Pullorum 

садржи термостабилан токсин на који су осетљиви глодари, али не и пилићи, а S. 

Gallinarum садржи токсин који је леталан за зечеве [12]. Хемолизин се сматра 

регулаторним геном, а не структурним токсином. Утврђено је да цитолизин (slyА) и 

хемолизин (clyА) гени кодирају производњу цитолизина код S. Typhi и S. Paratyphi А. 

Ген clyA није детектован код 95 сојева S. Gallinarum, а ген slyA је детектован код 94 

соја S. Gallinarum, али његово присуство није у корелацији са хемолитичком 

активношћу. SlyA је важна регулаторна компонента у сигналној каскади која 

контролише експресију гена Salmonella pathogenicity island 2 (СПИ-2) код S. 

Typhimurium [33]. Пасаже на вештачким подлогама откриле су варијације у 

вируленцији култура S. Gallinarum. Као и већина патогених микроорганизама, S. 

Gallinarum, а вероватно и S. Pullorum, могу брзо изгубити вируленцију током 

размножавања и пасажа на вештачким подлогама, стога, културе треба серијски 

пасирати у њиховим природним домаћинима при тестирању патогености. Патогеност 

таквих култура најбоље се одржава у лиофилизованом или замрзнутом стању [34].  

 Плазмид од 85 килобаза (kb) игра важну улогу у вируленцији S. Gallinarum и S. 

Pullorum [35,36]. Плазмиди других величина и изолати без плазмида су пријављени 

код S. Gallinarum [37]. Гени вирулентног плазмида spvRABCD присутни су код S. 

Gallinarum и S. Pullorum и неопходни су за клиничко испољавање болести [38]. СПИ-

2 ген је од суштинског значаја за вируленцију, преживљавање и интрацелуларно 

размножавање, а улога СПИ-1 гена, који кодира гене за инвазију фагоцита, је нејасна 

[39]. И други кластер гени вируленције су идентификовани, али још увек нису у 

потпуности окарактерисани. Одређени гени су одговорни за ефикасну атхезију и 

улазак различитих салмонела у епителне ћелије. Мутација верзије 1 ових гена, invH, 

смањује способност бактерије за атхезију и инвазију на култивисаним ћелијама [40]. 

Једна студија извештава о значајној варијабилности имеђу изолата S. Pullorum у 

њиховој способности да врше инвазију на епителне ћелије птица, упркос присуству 

гена за инвазију spvB и invА [41]. Улога различитих фимбрија није у потпуности 

разјашњена. Гени хомологни К88 генима, faeH и faeI су приказани на плазмиду 

вируленције S. Gallinarum, а они могу утицати на интестиналну инвазију и могу бити 

еквивалентни pef фимбријама S. Typhimurium [38]. Такође се производе и sef фимбрије 

[42]. Геномска анализа је допринела разумевању бактеријске адаптације домаћину, 

као и разумевању еволуције патогености. Геном S. Gallinarum је нешто мањи са 4,659 
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мега базних парова (Mbp) у поређењу са 4,686 Mbp S. Enteritidis, али носи 309 

псеудогена у поређењу са 113 код S. Enteritidis. Присуство редукованог генома указује 

на релативно повољно окружење унутар фагозома инфицираног макрофага, као и да 

је за системску вирулентност потребно мање гена него за друге ентеричне болести 

[17]. Неколико студија сугерише да су вируленција и специфичност домаћину S. 

Gallinarum у корелацији са in vivo размножавањем у ткивима, али не и са 

колонизацијом црева или инвазијом из црева [43]. Код S. Gallinarum неколико 

метаболичких путева је изгубљено, што утиче на његов интрацелуларни начин 

живота. Ово укључује немогућност коришћења малтодекстрина дугог ланца, Д – 

глукарата и хидрогеназе 1. Важно је истаћи да S. Gallinarum поседује вишеструке 

мутације гена унутар сва три оперона потребних за разградњу 1,2 – пропандиола 

(оперони ttr, cbi i pdu усмеравају тетратионатно дисање, биосинтезу коензима 

кобаламина - Б12 и разградњу 1,2 – пропандиола) [17]. То се може односити на мању 

способност колонизације црева [44]. СПИ-3 гени shdА и ratB, повезани са 

колонизацијом црева, функционално су изгубљени од стране S. Gallinarum и S. 

Pullorum. Диметил сулфоксид (dmsА1, dmsА2) и триметиламин Н - оксид (topS) гени 

су изгубљени од стране ова два серовара. За наведена два гена је познато да кодирају 

способност коришћења алтернативних акцептора електрона, као и да су повезани са 

колонизацијом. BcsG ген код S. Enteritidis доприноси производњи биофилма и 

екстрацелуларном преживљавању. Мутација bcsG гена код S. Gallinarum доводи до 

његовог лошијег преживљавања изван домаћина [17]. Иако се чини да плазмид 

вируленције S. Typhimurium не игра улогу у почетној фази цревне инфекције, плазмид 

S. Gallinarum доприноси почетној колонизацији црева, повезаној са производњом 

фимбрија сличних К88. Информација за производњу ових фимбрија се налази на истој 

локацији плазмида као и pef локус код S. Enteritidis [38].  

 Флагелин, главни протеин флагеларног филамента, је важан молекуларни 

образац одговоран за сигнализацију домаћину на рану инфекцију кроз стимулацију 

инфламаторног одговора путем сигнализације рецептора 5 (TLR5) након инвазије. 

Као резултат одсуства флагела, S. Gallinarum и S. Pullorum су у стању да инвадирају 

дигестивни тракт без индуковања снажног инфламаторног одговора, фаворизујући 

системску инфекцију, што представља специфичну адаптацију ових бактерија на 

домаћина [45]. Гени као што су sopА, pipB2 и sifB, који кодирају ефекторске протеине 

системa секреције типа три (ТТSS) укључене у интестиналну инфламацију и 
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ентеритис, скраћени су код S. Gallinarum, а студије усмерене на откривање sopА код 

овог серовара биле су безуспешне [17]. Такође, sopB није детектован код S. Gallinarum, 

за разлику од већине других серовара, али би sopЕ могао бити присутан. Други гени 

укључени у ћелијске интеракције, укључујући bigА, изгубљени су код S. Gallinarum, 

што сходно томе сугерише на ентеропатогену способност ове бактерије. Од 13 

фимбријалних оперона које поседује S. Enteritidis, std није присутан код S. Gallinarum, 

а код неколико гена других фимбрија су доказане мутације, остављајући неометаним 

само fim, bcf, csg и ste. Пет гена pef оперона присутних у плазмиду вируленције S. 

Enteritidis су замењени са три фимбријална гена који кодирају код S. Gallinarum 

[17,38,46]. Вероватно се интрацелуларно размножавање одвија кроз активности 

хомологних/ортологних гена S. Gallinarum за које је утврђено да доприносе 

вируленцији код S. Typhimurium. То укључује СПИ-2 гене, док се чини да СПИ-1 мало 

доприноси развоју болести код живине [39]. СПИ-2 не доприноси инвазивности након 

оралне инфекције, већ доприноси перзистентној инфекцији код S. Pullorum, али је 

нејасно у којој мери је то одраз почетног преживљавања у макрофагама, а не 

специфичне повезаности са дуготрајном перзистенцијом [47]. S. Gallinarum носи 

мутације у генима укљученим у резистенцију на лекове, заштитне одговоре и 

рестрикцију/модификацију ДНК [17].  

 Иако потпуна секвенца генома S. Pullorum још није доступна, студије 

микромрежа које упоређују садржај гена S. Enteritidis указују на одсуство torRS 

регулаторног система. Хидролаза је такође одсутна за низ других сојева салмонела. 

Чинило се да је један сој S. Pullorum у односу на S. Gallinarum поседује torRS и 

хидролазе које не поседује већина других сојева, али су му недостајали други региони 

разлика (ROD) који су нормално повезани са S. Gallinarum [48]. Студија која је 

користила супресиону субтрактивну хибридизацију такође је идентификовала низ 

претпостављених гена вируленције код S. Pullorum који се разликују од гена S. 

Enteritidis и S. Gallinarum. То укључује ipaJ ген (инвазиони плазмидни антиген гена 

Shigella), ген за производњу Колицина И (антимикробни протеин кодиран плазмидом 

Е. coli), фимбријалне плазмидне гене faeH и faeI, и као traG ген који кодира пар 

протеина са TraJ (укључени у транслокацију ДНК) [49]. 

 Идентификовани су многи гени који доводе до отпорности на антимикробне 

лекове код S. Gallinarum и S. Pullorum. Ген blaTEM-1, који кодира β-лактамазу, 

одговоран је за резистенцију S. Gallinarum на β-лактамске антибиотике. Отпорност на 
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сулфонамиде настаје поседовањем гена sul1 и sul2 који кодирају дихидроптероат 

синтетазу. Ови гени су пронађени код S. Gallinarum. Ген ant(2")-I кодира 

аминогликозид аденил-трансферазу, главну детерминанту салмонела отпорних на 

гентамицин, и идентификован је код S. Gallinarum [50]. Откривени су и гени 

одговорни за отпорност на хинолоне, qnrA ген S. Pullorum и qnrB ген S. Gallinarum 

[50,51]. Иако qnrB ген даје низак ниво резистенције на хинолоне, он такође олакшава 

стицање високе бактеријске резистенције и мутације гена отпорности. Код бактерија 

из породице Enterobacteriaceae, интегрони су уско повезани са отпорношћу на 

антимикробне лекове и појавом мултирезистенције. Интегрони класе 1 који садрже 

различите генске касете и дају отпорност на антимикробне лекове, као што су 

аминогликозиди (aadA1, aadA2, aacA4 и aadB), триметоприми (dfrA1, dfrA7 и dfrA12), 

β-лактамиски антибиотици (blaPSE1 и blaOXA30) и хлорамфеникол (catB3), 

пријављени су код мултирезистентних изолата S. Enterica. Већина изолата S. 

Gallinarum носи интегроне класе 1, а најчешће откривене генске касете су 

dfrA12+aadA2 и aadA2, aadA1+aadA2, dfrA12+catB3+aadA2 и dfrA12 [50]. AadA гени 

су најчешћи гени присутни на интегронима класе 1 код S. Gallinarum [52]. Сматра се 

да репликони B/O, Frep, FIIA и FIB играју важну улогу у мултирезистенцији код S. 

Gallinarum [50]. 

 

 

2.2. ЕПИЗООТИОЛОГИЈА 

 

 

 Бели пролив пилића и тифус живине су болести распрострањене широм света. 

Чешће се јављају у земљама у развоју, где је и отпорност узрочника на антимикробне 

лекове повећана. Ове болести су искорењене код живине из комерцијалног узгоја у 

многим развијеним земљама, као што су земље западне Европе, Сједињене Америчке 

Државе, Канада, Аустралија и Јапан. Производња живине је у успону у многим 

земљама и може довести до повећаног ризика од инфекције овим узрочницима. 

Епизоотије чешће укључују интензиван начин узгоја кока носиља или приплодне 

живине. Не смемо искључити ни ширење заразе приликом увоза јаја и пилића за 

приплод. S. Gallinarum је пријављена у неколико европских земаља током прве 
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деценије 21. века, док је S. Pullorum присутна код дивљих птица и дивљачи као 

сталних резервоара инфекције. Бели пролив пилића се понекад региструје у 

екстензивном начину узгоја живине, док далеко ређе у интензивном. Канада и 

неколико европских земаља имају или ниску стопу учесталости или одсуство тифуса 

живине. Мексико, Централна и Јужна Америка, Африка, Кина и Индија и даље 

пријављују S. Pullorum и S. Gallinarum у интензивном живинарству 

[14,25,37,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68]. 

 Кокошке су природни домаћини за S. Gallinarum и S. Pullorum, међутим, 

природна инфекција је описана и код ћурака, препелица, морки, фазана, врабаца и 

папагаја. Поред тога, бели пролив пилића је описан и код канаринаца и зеба, а тифус 

живине код голубова, нојева и паунова [12,69,70,71]. Осетљивост и отпорност на 

инфекцију је варијабилна и зависи од врсте птице, расе, пола, старости, исхране и 

услова смештаја [53]. Утврђено је да су патке отпорне на експерименталну инфекцију 

са S. Gallinarum и S. Pullorum [72,73]. Постоје значајне разлике у осетљивости на S. 

Pullorum међу расама живине. Лаке расе, посебно легхорн, отпорније су од тешких 

раса [12]. Једна студија извештава да је рана телесна температура (РТТ), током првих 

6 дана живота пилића, у корелацији са имунитетом домаћина и отпорношћу на S. 

Pullorum. У овој студији су испитане три независне популације пилића (Beijing You, 

Dwarf and Rhode Island Red), а резултати су показали да пилићи са вишом РТТ (Beijing 

You и Dwarf) пре инфекцијe имају већу отпорност на узрочника. Селекција за 

повећање РТТ могла би бити корисно средство за повећање отпорности на S. Pullorum 

[74]. Женке су чешће реактори од мужјака, вероватно због локалне инфекције јајних 

фоликула [75]. Расе кокошака које носе смеђа јаја су подложније инфекцији за разлику 

од раса које носе бела јаја [44]. Бели пролив пилића је описан као природна или 

експериментална инфекција код сисара, укључујући шимпанзе, зечеве, заморце, 

чинчиле, свиње, мачке, лисице, псе, куне, краве и пацове [12]. S. Gallinarum може да 

се изолује до 121 дан из фецеса експериментално заражених пацова [76]. Повремено 

се пријављује салмонелоза код људи узрокована S. Pullorum [55]. 

 Угинуће услед инфекције са S. Pullorum код пилића обично је ограничено на 

прве две до три недеље живота [12]. Повремено се пријављују акутне инфекције код 

старије живине, посебно код раса које производе смеђа јаја [44]. Слично је и код 

ћурака. Пилићи и ћурићи који преживе почетну фазу инфекције постају клицоноше са 

или без присуства лезија [12]. Иако се тифус живине повезује са болестима одраслих 
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птица, било је извештаја о високом морталитету младих пилића [55]. Одређени сојеви 

S. Gallinarum изазивају лезије код пилића које се не разликују од оних повезаних са 

белим проливом пилића [12]. Дакле, на основу наведеног можемо закључити да су 

пилићи и млада живина високо подложни инфекцији са узрочницима S. Pullorum и S. 

Gallinarum, док су одрасли подложнији инфекцији са узрочником S. Gallinarum. 

 Узрочници S. Gallinarum и S. Pullorum се могу пренети на неколико начина, а 

фактори који утичу на инфекцију и ширење болести су многобројни. Заражене птице, 

реактори и носиоци инфекције, су најважнији као резервоари узрочника који 

учествују у ширењу инфекције [5]. Птице могу да заразе не само сопствену генерацију 

хоризонталном трансмисијом, већ и наредне путем јаја. Трансмисија преко јаја може 

бити последица инфекције јајне ћелије након овулације или пре овулације. Значај 

вертикалног преноса ова два микроорганизма је нејасан, јер се код живине лако 

успоставља перзистентна инфекција и преношење S. Pullorum преко јаја, а нешто мање 

код S. Gallinarum [75]. Контакт између заражених пилића или ћурића је важан пут 

хоризонталног ширења болести [5]. Ово се често дешава у контаминираним 

инкубаторским станицама аерогеним путем код тек излежених пилића и ћурића или 

приликом транспорта једнодневних пилића у кутијама где се мешају здрави и 

инфицирани [34]. Преношење инфекције пенетрацијом контаминиране љуске јаја је 

од мањег значаја [5,12]. Густина насељености, амбијентална температура, 

нехигијенски услови, неухрањеност и други фактори стреса могу утицати на ширење 

инфекције и повећање морталитета, посебно код младих птица [77,78]. Епизоотије 

тифуса живине углавном се примећују када је влажаност ваздуха повећана, а кишно 

време је у великој мери одговорно за инфекцију и ширење болести [79]. Густина 

насељености је већа и амбијентална температура је виша код пилића у односу на 

одраслу живину, што заједно погодује настанку инфекције [78]. Поред тога, на 

великим фармама, степенасти или наслагани кавези за приплодну живину и коке 

носиље не могу ефикасно спречити хоризонтално ширење заразе, чак напротив, могу 

повећати способност ширења инфекције. Присуство стајњака и других органских 

материја олакшава преживљавање и раст узрочника [77]. Добра вентилација, правилна 

густина насељености, добри хигијенски услови смештаја, биосигурносне мере и 

немешање раса могу обезбедити ниску преваленцију у интензивном живинарсту 

[77,78]. Преношење заразе унутар јата може бити резултат канибализма заражених 

птица, једења заражених јаја и контаминације кожних рана [12]. Измет заражених 
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птица је извор инфекције, као и контаминирана храна, вода и стеља. Људи могу 

механички преносити ове болести, када се не примењују биосигурносне мере које се 

односе на дезинфекцију обуће, руку и одеће [5]. Превозна средства, опрема и вреће за 

храну такође могу бити контаминирани, а дивље птице, сисари и муве су важни 

механички вектори ових узрочника [12]. Црвена кокошија гриња (Dermanyssus 

gallinae) је вектор одговоран за трансмисију различитих узрочника бактеријских и 

вирусних обољења, укључујући и S. Gallinarum, а преваленција овог ектопаразита у 

Србији и многим европским земаљама може да буде чак и 80 до 90% [80,81,82]. 

 Морбидитет и морталитет су веома варијабилни и на њих утичу старост, раса, 

исхрана, услови смештаја, присуство других болести, начин и доза излагања 

узрочницима. Морталитет код белог пролива пилића може варирати од 0% до 100%. 

Највећи губици се обично јављају током друге недеље након излегања, са брзим 

опадањем између треће и четврте недеље старости. Морталитет код тифуса живине је 

пријављен у распону од 10% до 93% код пилића [55]. Морбидитет је често већи од 

морталитета, а неке од заражених птица се могу спонтано опоравити. Птице које су се 

излегле из зараженог јата и које су узгајане у истим просторијама показују мањи 

морталитет од оних које су биле изложене стресу приликом транспорта. Губици могу 

бити подједнако озбиљни код ћурића као и код пилића [5]. 

 

 

2.3. ПАТОГЕНЕЗА 

 

 

 Птице се могу заразити оралним, респираторним и вертикалним путем, као и 

преко контаминираних рана на кожи [12,44,83]. Инфекцију оралним путем 

карактерише одсуство интензивног проинфламаторног одговора домаћина, са или без 

иницијалног захватања црева, тако да су бактерије у стању да ивадирају ткива 

домаћина прикривено из црева [45,84,85]. Иако су спровођена истраживања, још увек 

се не зна тачан механизам респираторне инфекције овим узрочницима [83]. У студији 

на епителним ћелијама пилећег бубрега ове бактерије су показале, за ралику од других 

серовара салмонела, мању способност инвазије, а студија на интратрахеално 
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инфицираним пилићима са S. Gallinarum код већине је индуковала септикемију без 

иницијалне пнеумоније [83,86]. S. Pullorum првенствено ивадира клоакалну бурзу пре 

него што изазове инфламацију у цревима [5]. У већини случајева оба узрочника 

продиру у организам кроз цревне лезије, а описане су три фазе системске салмонелозе 

код птица, од којих сваку карактерише значајна интеракција са имунолошким 

системом. У првој фази, бактерије из црева продиру у организам преко ентероцита, 

Пајерових плоча и лимфних чворова слепих црева. Унутар цревне слузокоже, 

инфламаторни одговор са значајним приливом хетерофила је одсутан. У другој фази 

болести, макрофаги мукозе и дендритичне ћелије фагоцитиују бактерије и дисеминују 

их у друге органе и лимфоидна ткива (јетра, слезина, коштана срж) где се одвија 

размножавање бактерија. Ово је праћено тешким системским обољењем и 

бактеријемијом, а ова фаза је кључна за успостављање дуготрајне перзистентности. 

Трећу фазу карактерише активација имуног одговора са производњом антитела 

специфичних за салмонелу и пролиферацијом Т ћелија. Исход ове фазе може бити 

елиминација узрочника, успостављање инфекције или угинуће [78,84]. Након 

успостављања инфекције, бактерије непознатим механизмом поново улазе у 

лимфоидно ткиво црева и излучују се фецесом, а S. Pullorum може да избегне 

имунолошку одбрану домаћина и пeрзистира у слезини и репродуктивном тракту 

више од 40 недеља пре него што се пренесе путем дигестивног или репродуктивног 

тракта [44,78]. На трансмисију преко јаја утиче ниво антитела у жуманцу. Антитела 

мајке против S. Pullorum могу бити критична у превенцији ембрионалног угинућа у 

инфицираним јајима и излегања заражених пилића. Још увек није дефинисан тачан 

механизам инфекције репродуктивног тракта који је повезан са перзистентном 

инфекцијом и ношењем јаја. Међутим, познато је да S. Pullorum перзистира унутар 

макрофага у слезини кокошке током ношења јаја [87]. Иако се број бактерија 

постепено редукује, оне се не елиминишу и у полној зрелости се број повећава као 

резултат смањене способности Т ћелија да реагују специфично и неспецифично на 

антигене, вероватно због повећања полних хормона, а ослабљен имуни одговор 

омогућава бактеријама да се шире у репродуктивни тракт [88]. 

 Адаптивни имунитет код домаћина се развија када транспортоване бактерије 

до системских органа бивају препознате од стране антиген презентујућих ћелија 

(АПЋ). Природа овог одговора код S. Gallinarum је још увек слабо схваћена. 

Инфекција са S. Pullorum индукује имуни одговор са ниским нивом интерферона 
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(ИНФ)-γ и високом експресијом интерлеукина (ИЛ)-4, за разлику од одговора 

стимулисаним S. Enteritidis којег карактерише висок ниво ИНФ-γ и ИЛ-18 [89]. Једна 

студија извештава да је инфекција пилећих ембриона са S. Gallinarum изазвала 

смањење ИЛ-1β, без промене ИЛ-6 [45]. Смањење ИЛ-1β се тумачи као изостанак 

инфламаторног одговора који резултира системском инфекцијом [90]. Тврди се да је 

ово стратешки приступ већине сојева салмонела за олакшану бактеријску инвазију без 

стимулације јаког инфламаторног одговора [91]. У in vivo студији након вакцинације 

пилића атенуираним сојем S. Gallinarum 9Р вакцином детектовано је умерено 

повећање ИЛ-β, висок ниво ИНФ-γ и јак лимфопролиферативни одговор. Налази ове 

студије представљају ефикасан модел за проучавање имунитета системске 

салмонелозе и могу се користити у даљим студијама за боље разумевање компоненти 

имунолошког одговора домаћина [92]. Вероватно да је рани имуни одговор у великој 

мери посредован преко хетерофилних гранулоцита који нису индуковани овим 

сероварима за разлику од S. Enteritidis [93]. Изостанак сигнализације на рану 

инфекцију код домаћина може се приписати и одсуству флагела код ових узрочника 

[45].  

 У студији код пилића инфицираним са S. Gallinarum, леукоцитоза је примећена 

трећег дана, али је убрзо наступила леукопенија која је трајала 10 дана. После тога 

уследила je леукоцитоза чак 21 дан и била је повезана са хетерофилијом и релативном 

лимфопенијом [94]. Заражени пилићи у првој недељи живота не производе 

детектабилна аглутинирајућа антитела све до старости од 20 до 40 дана и код њих се 

не достиже максимална производња антитела до 100 дана након инфекције, док 

одрасла живина производи аглутинирајућа антитела од 3 до 10 дана након инфекције. 

Улога аглутинирајућих антитела на ток инфекције код домаћина је слабо схваћена [5]. 

 Разлике у способности S. Gallinarum и S. Pullorum за преживљавање и 

размножавање у висцералним органима (посебно у слезини и јетри) могу се приписати 

ретикулоендотелном систему (РЕС) домаћина [43]. Патке могу бити отпорне на S. 

Gallinarum због инхерентне неспособности бактерија да се размножавају у њиховом 

РЕС-у [72]. Због способности ових бактерија да инфицирају и да се размножавају 

унутар ћелија РЕС-а кокошака и ћурака, вероватно да имунолошки посредован 

ћелијски одговор на S. Gallinarum и S. Pullorum игра важну улогу у рековалесценцији 

и отпорности на инфекцију код ових врста [88,95]. 
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 S. Gallinarum и S. Pullorum првенствено карактерише појава системске 

инфекције [5]. Болест обично протиче у виду септикемије, независно од тога када се 

успоставила инфекција, где се уочавају повишена телесна температура, крварење по 

серозама, унутрашњим органима и слузници црева. Ако животиња преболи 

септикемију долази до потпуног излечења или заостајања промена на унутрашњим 

органима. Ове промене се могу ширити и изазвати угинуће или се престају ширити, 

па животиње без клиничких симптома постају клицоноше и учествују у ширењу 

заразе. Када код таквих животиња падне општа отпорност организма, активира се 

латентна инфекција, оне клинички обољевају и угињавају [12]. Инфекција са S. 

Gallinarum може изазвати анемију и повећање концентрације сијалинске киселине у 

серуму [96,97]. Олигоцитна хипохромна анемијa у једној студији код петлића указује 

да ЛПС S. Gallinarum изазива изненадни губитак еритроцита у циркулацији [32]. 

Акутну и хроничну фазу болести карактерише и хемолиза и присуство некротичних 

лезија у срцу и дигестивном тракту. Ове промене су у корелацији са размножавањем 

бактерија [22,96]. Срчане лезије карактерише миофибриларна некроза при чему су 

хетерофили, лимфоцити и плазма ћелије замењени хистиоцитима и појављују се како 

болест напредује у хроничној фази инфекције, како код S. Gallinarum тако и код S. 

Pullorum. Још увек није јасно у којој мери је то одраз опсежаног одговора на 

бактеријске антигене или облика аутоимуне реакције [96]. 

 

 

2.4. КЛИНИЧКА СЛИКА 

 

 

 Бели пролив пилића је првенствено болест пилића и ћурића, а тифус живине 

товних пилића, одраслих кокошака и ћурака [12]. Као резултат трансоваријалног 

преноса, клинички симптоми ових болеси код пилића и младе живине су веома 

слични. Повремено се сусрећу субклинички случајеви, нарочито код белог пролива 

пилића [5]. Инкубациони период траје од 3 до 20 дана, некад и неколико месеци [12]. 

 Ако се пилићи излегу из заражених јаја, могу се уочити угинућа у инкубатору 

или у кратком времену након излегања [98]. Оболели пилићи испољавају клиничке 
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симптоме као што су поспаност, слабост, смањен апетит, слаб раст, пролив који 

подсећа на креч и запрљаност клоаке, након чега може уследити угинуће [5,99]. У 

неким случајевима, клинички симптоми се не примећују 5 - 10 дана након излегања, 

али болест добија замах током наредних 7 - 10 дана [5]. Морталитет обично достиже 

врхунац током друге или треће недеље живота [100]. У овом случају, птице су 

летаргичне, скупљају се на гомиле или на извор топлоте, имају опуштена крила и 

изобличен изглед тела [5]. Респираторни дистрес синдром може се приметити као 

резултат развоја патолошких промена на респираторном тракту [101]. Преживели 

пилићи у великој мери заостају у расту, а перје је слабо развијено. Ови пилићи обично 

не израстају у снажне или добро развијене коке носиље или птице које се користе у 

репродуктивне сврхе. Јата која су прошла кроз озбиљну епизоотију имају висок 

проценат клицоноша у полној зрелости [5,12,34]. Од осталих симптома описани су 

слепило, оток тибиотарзалног, хумерорадијалног и улнарног зглоба услед инфекције 

са S. Pullorum код пилића [102,103,104]. У одређеним случајевима, код пилића може 

доћи до релативно високе инциденције запаљења зглобова, који могу изазвати оток 

зглоба и хромост. Oтицање скочног зглоба, услед синовитиса, се често пријављује код 

пилића [104]. Ово сугерише да неки сојеви S. Pullorum имају тропизам за ова ткива, а 

недавно је доказано да сој СП1621 има већи афинитет за колонизацију ткива зглоба 

[103]. Сличне симптоми су пријављени и код ћурића [102]. 

 Код младе и одрасле живине, заражене птице некад не испољавају клиничке 

симптоме и не могу се открити физикалним прегледом, посебно у случају белог 

пролива пилића [5]. Акутни ток тифуса живине може почети изненадним падом 

конзумирања хране, при чему су птице опуштене, имају разбарушено перје, као и 

бледе и смежуране кресте [77]. Остали симптоми, као што је пад носивости, 

неуспешно расквоцавање, насађивање, излегање и извођење пилића се могу 

приметити код обе болести, у зависности од тежине инфекције [105]. Јаја понекад 

могу бити крвава због запаљења јајовода [12]. Смрт може наступити у року од 4 дана, 

али се обично јавља након 5 - 10 дана [5]. Може доћи до повећања телесне температуре 

од 1º до 3º C [12]. У неким случајевима, преовлађујући клинички симптоми код тифуса 

живине укључују анорексију, дијареју, депресију, апатију и дехидратацију [105]. 

Пријављени су клинички знаци од стране централног нервног система код блојлера 

код којих је изолована S. Pullorum из мозга [58,106]. 
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 Клинички симптоми који се јављају код ћурака су полидипсија, инапетенција, 

безвољности, издвајање од јата и зелени до зелено-жућкасти пролив. Међутим, и код 

ћурака може доћи до угинућа без претходног испољавања клиничких симптома, а 

телесна температура се у почетку може повећати до 44º до 45º C. Прво избијање 

болести на фарми обично изазива највећи морталитет праћен повременим ремисијама 

и мањим губицима [5,12,102]. 

 

 

2.5. ПАТОМОРФОЛОШКИ НАЛАЗ 

 

 

 У перакутним случајевима, посебно код птица које изненада угину у раном 

току болести, некада неће бити присутне озбиљне патолошке промене [5]. У акутним 

случајевима могу се уочити петехијална крварења, конгестија и увећање јетре, слезине 

и бубрега [61,101,106,107,108,109,]. На јетри се могу уочити бела или жућкаста 

некротична жариште пречника 2 - 4 mm [12,106]. Абнормалности на жуманчаној кеси 

и њеном садржају могу или не морају бити присутни, али у продуженој фази болести 

може доћи до сметњи у апсорпцији жуманцета. У таквим случајевима садржај 

жуманчане кесе је кремасте или казеозне конзистенције [5,65]. Повремено, птице са 

респираторним знацима могу имати беле нодуле у плућима, а бели нодули, који 

подсећају на туморе Марекове болести, могу бити присутни и у срчаном мишићу 

[12,108]. Нодули у срцу могу постати толико велики да мењају облик срца, а могу 

довести и до пасивне конгестије јетре и асцитеса [5,108,109]. Слични нодули могу 

бити присутни у мишићном желуцу и у зиду цекума и ректума. Цекуми могу садржати 

казеозна језгра [5,56]. Перикардитис и задебљање зида перирикарда се понекад 

уочавају, а перикардијална кеса може садржати жути серозни или фибринозни ексудат 

[12,101]. Неке птице показаују отечене зглобове који садрже жуту вискозну течност 

[103]. Од зглобова, најчешће је захваћен скочни зглоб, али могу бити захваћени и 

други зглобови [103,104]. Друге промене које се могу уочити су присуство ексудата у 

перитонеалној шупљини, задебљање зида црева и присуство ексудата у предњој очној 

комори [5]. Спленомегалија, сива некротична жаришта са петехијалним крварењима 

у плућима и бледа јетра су примећени код препелица [73]. Код младих фазана, 
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инфекција жуманчане кесе, пнеумонија, хепатитис и тифлоколитис су представљали 

најчешће патолошке промене повезане са белим проливом пилића [70]. 

 Код одрасле живине, патолошке промене код белог пролива пилића могу бити 

минималне, иако оболеле птице представљају активне серолошке реакторе болести 

[5]. Понекад се могу наћи патолошке промене као што су мали нодуларни или 

регресирајући фоликули јајника. Међутим, лезије које се најчешће налазе код 

хронично оболелих кокошака су неколико деформисаних, промењених цистичних или 

нодуларних јајних фоликула који се налазе између непромењених фоликула 

[61,108,109]. Захваћени фоликули могу садржати масни и казеозни садржај затворен 

у задебљаној капсули са или без хеморагија и промена боје [12,61,107,108,109]. Ови 

дегенеративни фоликули јајника могу бити блиско везани за јајник, али се чешће 

налазе на пендикулама и могу се одвојити од масе јајника. У таквим случајевима, они 

адхерирају за унутрашњу површину перитонеалне шупљине [105,107]. У лумену 

јајовода често се виде казеозне наслаге [12]. Дисфункција јајника и јајовода може 

довести до перитонеалне овулације или импактације јајовода, што резултује 

перитонитисом и адхезијом абдоминалних овојница [5]. Понекад се могу уочити 

фибринозни перитонитис и перихепатитис, са или без захватања репродуктивног 

тракта [5,101]. Асцитес се чешће јавља код ћурака, али може бити уочен и код других 

врста птица [102,105]. Промене на перикарду, епикарду и перикардијалној течности 

зависе од трајања болести [5]. Перикардитис и промене на перикарду представљају 

честе патолошке промене код птица [62,101,107,110]. У неким случајевима, перикард 

показује само благу транслуценцију, а количина перикардијалне течности може бити 

повећана и замућена [107]. У узнапредовалим случајевима, перикард је задебљан и 

непрозиран, а запремина перикардијалне течности је у великој мери повећана и 

садржи значајану количину ексудата. У хроничним случајевима, постоји задебљање 

зида перикарда и епикарда и делимична облитерација перикардијалне шупљине [5]. 

Орхитиси и епидидимитиси се могу уочити код мушких јединки, као и бела 

некротична жаришта или нодули на тестисима [111]. Повремено се сусреће 

аеросакулитис и казеозни грануломи у плућима и ваздушним кесама [34].  

 Лезије код ћурића оболелих од белог пролива пилића су сличне онима уоченим 

код пилића [102] (Hafez, 2013). Увећана јетра прошарана љубичастим или смеђим 

пругама, спленомегалија, подручја некрозе у срцу и жућкасто-сивкаста некротична 

жаришта у плућима су карактеристичне патолошке промене код ћурака оболелих од 
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тифуса живине [102,112]. Мукохеморагични ентеритис и улцерације на танком цреву 

и цекумима су уобичајене лезије код ћурака, али се могу јавити и код живине 

[102,106,112]. Код одраслих ћурака постоји склоност ка инфекцији репродуктивних 

органа, а лезије су сличне променама код живине [102]. 

 Код пачића и одраслих патака оболелих од тифуса живине патолошке промене 

су сличне онима код пилића. Код морки, лезије се најчешће уочавају на 

респираторном тракту и карактерише их конгестија плућа и накупљање веће количине 

слузи у носној шупљини и трахеји [5,105]. 

 

 

2.6. ПАТОХИСТОЛОШКИ НАЛАЗ 

 

 

  У перакутним случајевима могу се идентификовати само васкуларна 

конгестија у различитим органима, посебно у јетри, слезини и бубрезима. У акутним 

до субакутним случајевима долази до мултифокалне некрозе хепатоцита са 

акумулацијом фибрина и инфилтрацијом хетерофила у паренхиму јетре [5,12]. 

Инфилтрација хетерофила, лимфоцита и плазма ћелија у периваскуларном подручју 

са хидропсном дегенерацијом хепатоцита такође се може уочити у јетри [107,108]. У 

хроничним случајевима, посебно када постоје велики нодули у срцу, у јетри се уочава 

пасивна конгестија са интерстицијалном фиброзом [5,12]. У акутној фази у слезини се 

уочавају конгестија или ексудација фибрина из васкуларних синуса, а у хроничној 

хиперплазија ћелија мононуклеарног фагоцитног система [5]. У слезини се може 

уочити некроза лимфоидног ткива која узрокује деплецију лимфоцита са 

хиперплазијом ретикулоендотелних (РЕ) ћелија [61,108,112]. Цекуми код младе 

живине могу садржати обилну некрозу мукозе и субмукозе са акумулацијом 

некротичних маса помешаних са фибрином и хетерофилима у лумену [106,108,112]. 

У тонзилама слепих црва уочавају се крварења и инфилтрација хетерофила, 

лимфоцита и РЕ ћелија [107]. Инфилтрација хетерофила и лимфоцита у мукози и 

субмукози, хеморагије, конгестија, некротичне промене и грануломи могу бити 

присутни у свим деловима црева [61,106,107,108,109,112]. Најкарактеристичније 
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микроскопске лезије се налазе у срцу и желуцу [12]. У срцу почињу као некроза 

миофибрила са инфилтрацијом хетерофила помешаних са лимфоцитима и плазма 

ћелијама [62,109]. Како болест напредује, ове ћелије су замењене великим бројем 

униформних хистиоцита. Они су прилично велики, са неправилним везикуларним 

једрима и слабо обојеном пенушавом еозинофилном цитоплазмом. Могу бити 

распоређени у чврсте листове, формирајући чворове који често вире са површине 

епикарда. Нодули се могу помешати са лимфоидним туморима узрокованим вирусом 

Марекове болести и ретровирусима. Сличан процес се уочава на желуцу и панкреасу. 

Лезије у панкреасу могу бити толико озбиљне да је нарушена физиолошка 

архитектура овог органа [5,12]. 

 Серозитис различитих овојница, укључујући перикард, плеуроперитонеум, 

синовије, серозе црева и мезентеријум, може се уочити код већине оболелих птица 

[5,101,103,106,107,108,]. У акутном току, у овим лезијама се налазе хетерофили и 

фибрин, али у каснијем току болести могу се наћи лимфоцити, плазма ћелије и 

хистиоцити [5]. Некротични синовитис и хиперплазија ткива хрскавице примећени су 

у отеченим зглобовима [103]. Микроскопске лезије у јајницима се крећу од акутних 

фибриносупуративних до тешких пиогрануломатозних инфламација јајних ћелија [5]. 

Најчешће хистопатолошке промене на јајнику обухватају хеморагије и инфилтрације 

леукоцитима [61,107,108,109,112]. У јајнику се могу уочити јајне ћелије различитог 

облика са конгестијом и запаљењем жуманчане кесе [107]. Пиогрануломатозну 

инфламацију карактерише инфилтрација хетерофила помешаних са фибрином и 

колонијама бактерија у коагулисаном садржају жуманца. Језгро је окружено 

узастопним слојевима вишеједарних џиновских ћелија и мешовитом популацијом 

инфламаторних ћелија које могу укључивати макрофаге, плазма ћелије, хетерофиле и 

лимфоците [5]. Промене у плућима обухватају конгестију, крварења у алвеолама, 

накупљање инфламаторних ћелија у алвеолама и бронхиолама и накупљање 

серофибринозног ексудата у алвеолама и интерлобуларним септама [61,108,109,112]. 

У бубрезима се могу уочити мултифокалне некрозе, дегенеративне промене и некроза 

тубула и инфилтрације хетерофила и лимфоцита у интерлобуларним просторима и 

деловима кортекса [106,112]. Код мушких јединки се може видети дегенерација, 

некроза и запаљење епителних ћелија које облажу семене каналиће [5]. Описане су и 

неспецифичне промене у ендокриним жлездама код тифуса живине, као што су 

хипоплазија штитне жлезде, хипертрофија надбубрежне жлезде и хипертрофија 
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хипофизе [113]. С обзиром да је код птица изолована S. Pullorum из мозга, до сада нису 

уочене патохистолошке лезије у овом органу [106]. 

 

 

2.7. ДИЈАГНОЗА 

 

 

 Сумњу на болест можемо поставити на основу анамнестичких података, 

клиничких симптома, епизоотиолошких података, патоморфолошких и 

патохистолошких налаза, док се дефинитивна дијагноза поставља изолацијом и 

идентификацијом узрочника [12]. Позитивни серолошки налази су од великог значаја 

за детекцију инфекције, међутим, негативне резултате не треба сматрати адекватним 

за постављање дефинитивне дијагнозе зато што се аглутинирајућа антитела код 

одрасле живине стварају од 3 до 10 дана након инфекције, а код пилића и дуже. 

Слично томе, позитивне резултате треба тумачити са опрезом због унакрсних реакција 

са другим салмонелама из Д серогрупе [5]. Од серолошких метода се по ОИЕ-у 

користе брзи аглутинациони тест са пуном крви, брзи аглутинациони тест са крвним 

серумом, аглутинациони тест у епрувети и микроаглутинациони тест. У литератури 

се наводи да је развијен имуноемзимски тест (ЕЛИСА), као и да се раније користила 

имунодифузија, антиглобулински (Coombs) тест и хемаглутинација. Брзи 

аглутинациони тест са пуном крви се може користити у теренским условима и он ће, 

сходно овом истраживању, детаљније бити описан [65].  

 

 

2.7.1. Изолација и идентификација узрочника 

 У акутном току болести, узрочници се могу изоловати из већине органа, ткива 

и фецеса. Јетра, слезина и слепа црева представљају пожељна ткива за култивацију. 

Патолошке промене се могу јавити у плућима, срцу, желуцу, панкреасу и жуманчаној 

кеси, а ова ткива су такође поуздани узорци за култивацију. Код одраслих птица, ако 

су присутне лезије у репродуктивном тракту, као узорци могу се користити фоликули 

јајника и тестиси. Остали органи које можемо користити за изолацију бактерија су 
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перитонеум, синовијална течност и унутрашњост ока. У хроничном току болести, 

птице које су откривене серолошким тестовима, могу или не морају имати патолошке 

промене на органима или ткивима. Ако се од таквих птица узима узорак, неопходно 

је детаљно култивисање из већине унутрашњих органа [5]. Птице од којих се узимају 

узорци не би требале бити третиране антимикробним лековима од 2 до 3 недеље пре 

узорковања [65]. 

 Узорци се могу узети од живих животиња, пожељно након што се 

идентификују као високо серопозитивне. Свежи или свеже расхлађени лешеви, јаја, 

свеж измет или контаминирани материјали из смештаја, инкубатора или превозних 

средтава такође се могу користити као узорци, али измет и узорци из животне средине 

често не откривају присуство узрочника због недовољног излучивања и слабе 

сензитивности бактериолошких метода. Понекад се препоручује истовремнена 

примена различитих врста узорака од исте јединке, као и различитих метода изолације 

и идентификације узрочника [5]. Брисеви се могу узети из клоаке клинички оболелих 

живих птица, али су пожељнији брисеви макроскопски промењених ткива и органа. 

Брисеви или узорци ткива и органа узимају се на асептичан начин, нарочито ако се 

такви узорци засејавају на неселективне подлоге. Од живих животња брисеви се 

узимају стерилним памучним штапићем, а од угинулих или жртвованих птица 

брисеви се узимају стерилним памучним штапићем или стерилном петљом кроз 

површину која је претходно стерилисана ужареном спатулом. Инфициране птице без 

клиничких симптома које су серолошки реактори, некада захтевају култивисање веће 

количина хомогенизованог ткива, као и директно узимање бриса. Збирни узорак се 

може направити од ткива већег броја птица. За рутинско тестирање се користи 5 

узорака илео-цекалне валвуле. Ове узорке и узорке других делова црева не би требали 

мешати са узорцима других ткива. У практичне сврхе чешће се користе збирни узорци 

јетре, слезине и јајника прикупњених од 5 птица. Увек је пожењније култивисати 

узорке од живих оболелих или свеже угинулих птица и ембриона, него узорке стеље, 

фекални материјал или материјал из инкубатора [65]. Црвена кокошија гриња често 

садржи S. Gallinarum и она може да се изолује из овог паразита [80]. 

 Обе бактерије добро расту на неселективним подлогама, као што су хранљиви 

и крвни агар, али такве подлоге захтевају пажљиву асептичну технику због могуће 

контаминације другим микроорганизмима. Предност ових подлога представља 

поузданија изолација S. Gallinarum и S. Pullorum, као и то што друге бактерије, 
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способне да производе унакрсне реакције са антигеном ових бактерија, могу бити 

поузданије изоловане [5]. Селективне подлоге и подлоге за обогаћивање садрже 

супстанције које инхибирају раст других микроорганизама. На селективним 

подлогама S. Pullorum спорије расте и производи мале колоније, тако да се 

препоручује инкубација током 48 сати. Комплексне подлоге могу имати инхибиторни 

ефекат на ове бактерије, тако да се препоручује коришћење и неселективних и 

селективних подлога за изолацију узрочника из ткива. Пошто токсична својства 

селективних подлога могу варирати, пожељно је пратити и упоређивати раст на обе 

врсте подлога. Могу се користити и чврсте и течне подлоге. Ефикасност култивисања 

зависи од више фактора, а искуство у коришћењу подлога је један од битних [65]. За 

примарну изолацију задовољавајуће резултате показују неинхибиторни медијуми, као 

што су пуферизована пептонска вода, инфузија хранљивих материја и меса или 

триптозни агар. Течне селективне или подлоге за обогаћивање се такође могу 

користити за примарну изолацију ако су ткива мацерирана [5]. Постоји много 

различитих чврстих и течних селективних подлога и подлога за обогаћивање које се 

користе за изолацију S. Pullorum и S. Gallinarum, а овде ће бити описане оне које се 

најчешће користе [65]. 

 

А) Течне подлоге за обогаћивање и селективни медијуми: 

1) Селенит цистеин и селенит Ф бујон 

 Ови бујони делују инхибиторно на колиформне бактерије, али не и на Proteus 

врсте, а побољшавају се додавањем брилијант зеленог. Губитак активности након 24 

сата ограничава његову употребу. Селенит цистеин бујон је стабилнији и мање 

инхибиторан од селенита Ф бујона, тако да се чешће користи, осим у случају свежих 

узорака фецеса од одраслих птица где може бити присутан велики број компетативних 

бактерија цревне флоре. Иако се сматра да су бујони на бази селенита пожељнији за 

изолацију S. Pullorum и S. Gallinarum из фецеса директним обогаћивањем, постоји 

извесна токсичности или ограничен рок трајања у одређеним лабораторијама, па се 

могу користити и други бујони за обогаћивање. Већина других бујона је дизајнирана 

да се користи након фазе неселективног обогаћивања, а S. Pullorum и S. Gallinarum 

лако прерастају компетативни микроорганизми у неселективној фекалној култури 

што доводи до лажно негативних резултата. Директно селективно обогаћивање се 

стога препоручује за фекалне, цревне или узорке животне средине. Неселективно 
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обогаћивање може дати боље резултате за узорке ткива од угинулих птица добијена 

на асептичан начин, где не би требало да постоје компетативни микроорганизми. 

2) Тетратионатни/брилијант зелени (ТБГ) бујон 

 Овај бујон инхибира колиформне бактерије и Proteus врсте, али такође може 

инхибирати раст неких сојева S. Pullorum и S. Gallinarum. 

3) Рапапорт–Василијадис соја (Rappaport–Vassiliadis - РВС) бујон 

 Овај бујон се обично користи само за селективно обогаћивање након 

претходног обогаћивања, али је стабилнији од селенитног бујона. Један део 

инокулума се користи на стоти део подлоге. Већа је вероватноћа да ће S. Pullorum и S. 

Gallinarum прерасти други микроорганизми током претходног обогаћивања фецеса 

или цревног садржаја, него салмонеле које нису прилагођене домаћину, тако да се 

такође може покушати директно обогаћивање са РВС. 

 

Б) Селективни медиуми/подлоге: 

1) МекКонки агар 

 МекКонки агар инхибира раст неентеричних микрооорганизама и омогућава 

диференцијацију бактерија које ферментују лактозу (ружичасте колоније) од оних 

које не ферментују лактозу (безбојне колоније). Натријум-хлорид се изоставља из ове 

подлоге како би се ограничило ројење колонија протеуса. Колоније салмонела су 

глатке и безбојне. S. Pullorum производи мање колоније. МекКонки је агар избора за 

директно наношење из ткива. 

2) Ксилоза лизин дезоксихолатни (XLD) агар 

 Овај агар инхибира раст неентеричних микроорганизама. S. Pullorum ретко 

расте на овој подлози у виду малих црвенкасто прозирних колонија. Колоније S. 

Gallinarum су мале у облику куполе и могу имати црну тачку у центру због продукције 

H₂S, али ова реакција може бити одложена или променљива. 

3) Брилијантн зелени (БГ) агар 

 БГ агар је инхибиторан за колиформне бактерије и већину сојева Proteus врста, 

а корисан је за разликовање колонија ентеричних микроорганизама. Салмонеле 

формирају ниске, конвексне, светло црвене, провидне колоније пречника 1–3 mm, 

слично као Citrobacter. Proteus формира шиљасте колоније, Pseudomonas aeruginosa 

мале црвене колоније, а бактерије које ферментују лактозу зелене. S. Pullorum 
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производи мале бледе колоније. БГ агар је агар избора након обогаћивања. Мали број 

салмонела може лако да прерасте конкурентне микроорганизме када се БГ агар 

користи за култивацију фекалних узорака и узорака животне средине. 

4) Брилијант зелени сулфапиридин (БГС) агар  

 Овај агар инхибира колиформне бактерије и сојеве Proteus врста. 

Сулфапиридин се додаје како би стабилизовао селективност. S. Pullorum ствара мале 

колоније.  

 S. Pullorum и S. Gallinarum слабо расту и не стварају типичне колоније на неким 

новијим агарима, као што је Rambach агар, али недавно су развијене подлоге са ширим 

опсегом детекције које се могу сматрати погодним. 

 Избор бујона и подлога за култивацију зависи пре свега од врсте узорка. 

Унутрашње органе са или без патолошких промена потребно је култивисати директно 

на подлогама са телећом инфузијом (ВИ) и БГ агаром и инкубисати 48 сати на 37° C. 

Поред тога, делове унутрашњих органа треба хомогенизовати, мацерирати или 

помешати са 10 пута већом запремином ВИ бујона. Део суспензије од 10 ml се преноси 

у 100 ml и ВИ и ТБГ бујон, инкубише се на 37° C и испитује, односно субкултивише 

на неселективним и селективним подлогама после 24 и 48 сати. Ако постоји 

контаминација са протеус врстама или псеудомонас врстама, култивација се може 

обавити на БГС агару. Делове црева потребно је хомогенизовати, мацерирати или 

помешати са 10 пута већом запремином ТБГ бујона. Суспензију од 10 ml пренети у 

100  ml ТБГ бујона и инкубисати на 37° C или 42° C. Више температуре инкубације у 

ТБГ бујону смањују раст популације бактеријске цревне флоре. Сломљене љуске јаја 

се стављају у 10 пута већу запремину бујона за обогаћивање (нпр. селенит цистеин 

бујон). Бујон се инкубише на 37° C и субкултивише на селективном агару после 24 и 

48 сати. Асептично узет садржај свежих јаја се хомогенизује и меша са 200 ml 

пуферизоване пептонске воде или хранљивог бујона, инкубише на 37° C и 

субкултивише на неселективним и селективним подлогама после 24 и 48 сати. 

Инкубирана јаја, било да су неоплођена или садрже мале ембрионе, могу се третирати 

на сличан начин. Код добро развијених ембриона, хомогенизоване изнутрице и 

брисеви жуманчаних кеса могу се нанети на неселективни и селективни агар, при чему 

се један брис ставља у 10 ml неселективног бујона и бујона за обогаћивање. 

Инкубација се врши на 37° C, а субкултивација на неселективним и селективним 

подлогама након 24 и 48 сати. Брисеви дигестивног тракта и свежег измета од живих 
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птица се наносе на селективне подлоге и стављају у бујон за обогаћивање. Подлоге и 

бујон се инкубишу на 37° C. За неке бујоне могу се користити више температуре, нпр. 

41,5° C за РВС бујон. Субкултуре се праве на селективним подлогама након 24 и 48 

сати. Брисеви садржаја жучне кесе се наносе на неселективни и селективни агар и 

преносе у инхибиторне и неинхибиторне бујоне, након чега се инкубишу на 37° C и 

субкултивишу на селективним подлогама након 24 и 48 сати. Узорке из животне 

средине у количини од 25 g потребно је помешати са 225 ml бујона за обогаћивање 

(нпр. селенит цистеин бујон, брилијант зелени бујон), инкубисати на 37° C и 

субкултивисати на селективној подлози после 24 и 48 сати. Узорке црвене кокошије 

гриње треба култивисати директном инокулацијом у селективни бујон, као што је 

селенит цистеин или селенит Ф бујон, након чега се субкултивише на селективну 

подлогу, као што је брилијант зелени агар [5,65]. 

 Колоније S. Pullorum на крвном или хранљивом агару су мале, глатке и 

провидне, а код S. Gallinarum колоније су глатке, плаво-сиве, влажне, прозирне, 

уздигнуте, округле, пречника 1 – 2 mm [5]. S. Gallinarum расте брже од S. Pullorum и 

на већини подлога ствара веће колоније са карактеристичним мирисом који подсећа 

на мирис семене течности. На селективним подлогама њихов изглед варира у 

зависности од медијума, а сумњиве колоније се могу испитати биохемијским 

тестовима, посматрањем покретљивости и серолошким тестирањем на О антиген 9. 

Након инкубације од 20 до 24 часа, подлоге треба пажљиво прегледати на присуство 

типичних колонија S. Pullorum и S. Gallinarum. Подлоге треба поново инкубисати 

наредна 24 сата и поново очитати. За биохемијску и серолошку потврду са сваке 

поглоге се одабере пет типичних или сумњивих колонија за даље испитивање. Ако 

постоји мање од пет типичних или сумњивих колонија, све их треба тестирати. 

Одабране колоније треба инокулисати на површину хранљивог агара, на начин који 

омогућава раст одвојених колонија. За биохемијску потврду треба користити само 

чисте културе узете из неселективних подлога [65]. Пажљиво почетно култивисање на 

неселективним подлогама обично резултира чистим културама. Код сумњивих 

колонија, ако нису обезбеђене чисте културе или су коришћени селективни или 

медијуми за обогаћивање, често је корисно пренети појединачне колоније убодном 

езом на троструки шећер-гвожђе (ТСИ) агар и лизин-гвожђе (ЛИ) агар за 

прелиминарну диференцијацију. S. Gallinarum и S. Pullorum на ТСИ агару производе 

црвену косину са жутим дном којe показује одложено поцрњење због продукције H₂S. 
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Остале биохемијске реакције које се могу одредити у року од 24 сата и које 

омогућавају диференцијацију између ова два микроорганизма приказани су у табели 

1. Декарбоксилација орнитина од стране S. Pullorum је најпоузданији тест за 

разликовање сојева S. Pullorum и S. Gallinarum који ферментују малтозу [5]. 

 

Табела 1. Биохемијске карактеристике корисне у диференцијацији S. Pullorum и S. Gallinarum [5]. 

Супстрат S. Gallinarum S. Pullorum 

Декстроза ферментише без продукције гаса ферментише са продукцијом гаса 

Лактоза не ферментише не ферментише 

Сахароза не ферментише не ферментише 

Манитол ферментише без продукције гаса ферментише са продукцијом гаса 

Малтоза ферментише без продукције гаса већина сојева не ферментише 

Дуцитол ферментише без продукције гаса не ферментише 

Орнитин не ферментише ферментише 

Индол не продукује не продукује 

Уреа не хидролизује не хидролизује 

 

 За серолошку потврду серогрупе користе се колоније из неселективних 

подлога. Прва фаза је елиминација аутоаглутинабилних сојева. Она обухвата узимање 

материјала из појединачних колонија чисте културе, преношење на предметно стакло 

и мешање са једном капи стерилног физиолошког раствора. Плочица се лаганим 

кружним покретима помера или се кап меша езом 30-60 секунди. Аглутинација се 

посматра на тамној позадини, најбоље уз помоћ лупе или дисекцијског микроскопа. 

Ако су се бактерије скупиле у мање или више карактеристичне аглутинате, сматра се 

да је сој аутоаглутинирајући и не користи се за наредне тестове. Ако изолат нема 

способност аутоаглутинације, даље се испитује са поливалентним О антисерумом. За 

ову сврху, део једне колоније се меша са једном капи поливалентног О антисерума на 

стакленој плочици да би се добила хомогена и мутна суспензија. Након лаганог 

померања плочице кружним покретима у трајању од 30-60 секунди, реакција се 

посматра на тамној површини. Алтернативно, тест аглутинације може да се изведе са 

мањим запреминама суспензије под дисекцијским микроскопом. У овом случају, део 

колоније се узима и додаје у једну инокулирајућу петљу физиолошког раствора на 

предметно стакло да би се произвела суспензија за проверу аутоаглутинације. Ако не 

дође до аглутинације, додаје се једна или две инокулирајуће петље антисерума, кап се 

меша петљом и посматра се реакција. S. Gallinarum и S. Pullorum аглутинирају са 

поливалентним О антисерумима, али не и са поливалентним флагеларним (поли H 
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антиген фазе 1 и фазе 2) антисерумом. Ако је реакција позитивна, појединачна 

колонија се даље тестира на исти начин коришћењем групно специфичних серума за 

сероваре S. Gallinarum и S. Pullorum (О 9 антисерум). Након серогруписања, изолати 

се могу послати у референтну лабораторију за серотипизацију [65]. 

 

 

2.7.2. Серолошки тестови 

 Серолошке тестове је најбоље применити за тестирање јата, јер резултати 

тестирања појединачних птица могу варирати у зависности од стадијума инфекције. 

Због тога је неопходно узети репрезентативни узорак како би се утврдила инфекција 

унутар јата. Број узорака зависи од очекиване распрострањености обољења и жељеног 

нивоа поузданости [105]. Два или три поновљена тестирања су често довољна да се 

открију све заражене птице [5]. Ако се тест користи за откривање појединачних 

заражених птица за одстрел, треба га поновити најмање два пута, а најбоље док цело 

јато не покаже најмање два узастопно негативна резултата. Исто важи и за тестирање 

јата живине. Серолошки тестови не откривају поуздано птице са цревном 

салмонелозом, а титар антитела зависи од појаве системске инфекције [105]. Тестови 

који се примењују укључују брзи аглутинациони тест са пуном крви, брзи 

аглутинациони тест са крвним серумом, аглутинациони тест у епрувети и 

микроаглутинациони тест [65]. Серолошке реакције повремено изазивају проблеме у 

тумачењу резултата. Различите бактерије које поседују антигене сличне или блиско 

повезане са антигенима S. Pullorum могу инфицирати птице и произвести одговор 

аглутинације. S. Gallinarum и S. Pullorum поседују О антигене 1, 9 и 12 [23]. Међутим, 

у случају S. Pullorum, постоји варијација у односу 12₁, 12₂ и 12₃ антигена. Стандардни 

тип садржи више 12₃ од 12₂, док је обрнуто за варијантне типове. Постоје и средњи 

типови. Како је варијација антигена 12 код S. Pullorum честа, неопходно је користити 

поливалентни антиген у имунодијагностичким тестовима. Исти антиген се користи за 

откривање и S. Gallinarum и S. Pullorum, али детекција S. Gallinarum може бити 

релативно лошија [29]. Пријављено је да се унакрсне реакције јављају чешће са 

варијантним него са антигеном стандардног типа [65]. Утврђено је да су инфекције 

колиформима, микрококама и стрептококама, посебно онима које припадају групи Д, 

одговорне за велики проценат унакрсних реакција код живине. Инфекције са другим 

бактеријама као што су Staphylococcus epidermidis, Micrococcus врсте, Aerobacter 
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aerogenes, Yersinia pseudotuberculosis; Proteus врсте, Escherichia coli и врсте салмонела 

групе Arizona, као и бактерије Providentia и Citrobacter су биле одговорне за многе 

унакрсне реакције. Друге салмонеле, посебно оне у групи Д, као што су S. Enteritidis 

и S. Typhimurium, такође могу изазвати унакрсне реакције. Реактори унакрсних 

реакција се крећу од неколико до чак 30 - 40% птица унутар јата [5]. Вакцинисане 

птице могу показати лажно позитивне резултате у серолошким тестовима [65]. 

Карактер аглутинације у серолошким тестовима може бити променљив, због чега је 

бактериолошко испитивање репрезентативних реактора често једини поуздан метод 

за одређивање статуса инфекције унутар јата, а обично је и једини метод разликовања 

инфекција од S. Pullorum и S. Gallinarum [5,65]. 

 

Брзи аглутинациони тест са пуном крви  

 Брзи аглутинациони тест са пуном крви се користити у теренским условима за 

откривање инфекције S. Gallinarum и S. Pullorum код живине, а реактори се могу одмах 

идентификовати [65]. Овај тест није поуздан код ћурака и патака јер даје значајан 

проценат лажно позитивних резултата [5]. Серуми се могу прегледати брзим тестом 

аглутинације на плочици, а позитивне реакције се потврђују осетљивијим тестом као 

што је аглутинациони тест у епрувети [65,114]. Пилићи се могу тестирати у било ком 

узрасту, међутим, неки аутори наводе минималну старост од 4 месеца и да позитивни 

резултати код пилића млађих од 4 недеље могу бити резултат матерналних антитела 

[105]. Када се користе тестови аглутинације за откривање серумских антитела S. 

Pullorum, старост пилића не би требала да буде прениска како би се избегло одступање 

у резултатима теста, и без обзира на старост птица не треба искључити лажно 

негативне реултате јер је забележен изостанак производње антитела код свих 

старосних категорија [78]. Тест поузданије детектује заражене птице када се користи 

20 или више дана након инфекције [115]. 

 Брзи аглутинациони тест са пуном крви се изводи са пуном венском крви птице 

и антигеном – СП који представља in vitro дијагностичко средство. Овај антиген 

садржи суспензију инактивисане бактеријске културе Salmonella Gallinarum-Pullorum 

стандардног и варијантног типа обојене кристалвиолет бојом и конзервисане 

формалдехидом [65]. Антиген је комерцијално доступан, а може се и направити у 

лабораторијским условима [114]. Антиген треба користити у складу са упутствима 
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произвођача [116]. Производња антигена из локалних изолата S. Pullorum чини 

серолошке тестове осетљивијим и економичнијим [117]. Самопроизведени 

аглутинациони антигени су упоређени са комерцијалним антигеном у једној студији, 

где је уочено да је позитивна реакција теста са произведеним антигеном бржа и јаснија 

од комерцијалног. Овај антиген није стварао аутоаглутинације, неспецифичне 

аглутинације и унакрсне реакције [30]. Друга студија извештава да није уочена 

значајна разлика између локалног и увезеног антигена приликом извођења теста брзе 

аглутинације са пуном крви [118]. 

 При извођењу дијадностичке серолошке методе у теренским условима потребо 

је пипремити чисте беле плоче за извођење аглутинације величине око 3 × 3 cm. У 

исто време може се тестирати онолико узорака крви колико се поља налази на плочи. 

Нпр. ако плоча садржи поља 3 × 4 може се тестирати 12 узорака у исто време [65]. 

Бела позадина плоче омогућава прегледније очитавање реакције, а накупине 

аглутината љубичасте боје се добро истичу у контрасу са црвеном крвљу [115]. Једна 

кап (≈ 0,02 ml) кристалвиолет антигена се ставља у центар сваког поља на плочи, а 

затим кап исте величине свеже крви поред капи антигена. Узорак крви се узима на 

асептичан начин, најлакше тако што се врх игле убоде у крилну вену. Затим се 

капљица антигена и крви помеша стакленим штапићем који се чисти између узорака. 

Лаганим кружним покретима помера се плоча до 2 минута. Неколико тестова може да 

се уради истовремено на истој плочици, али не треба дозволити да се капљице осуше 

за то време. У топлијим месецима пожељно је ставити мањи број већих капи на плочу 

како би се избегли исушивање [65]. Више температуре смањују време потребно за 

аглутинацију [119]. Позитивна реакција се очитава као лако видљиво накупљање 

аглутината у року од 2 минута, а негативна реакција као одсуство накупљања 

аглутинина у року од 2 минута. Познате позитивне и негативне контролне серуме 

потребно је укључити код сваког тестирања, користећи их на исти начин као и крв. По 

завршетку испитивања, плочица и штапићи се оперу и осуше како би били спремни за 

наредну употребу [65]. 

 Узорци пуне венске крви птица могу се прикупити у епрувете са одговарајућим 

антикоагулансом и доставити у лабораторију за извођење овог теста. Пуну венску крв 

треба сакупити на асептичан начин и што пажљивије како би се спречила хемолиза 

еритроцита. Да би ефекат антикоагуланса био ефикасан, потребно је прикупљену крв 

добро помешати са антикоагулансом током или непосредно након узорковања крви. 
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Приликом одабира антикоагуланса морамо узети у обзир да присуство специфичног 

антикоагуланса или конзерванса може негативно утицати на узорак [120]. Крв мора 

бити упакована, транспортована и ускладиштена тако да се спречи излагање 

екстремним температурама и оштећење паковања (епрувете) у којима се налази узорак 

[121]. Узорци крви морају стићи у лабораторију у свежем и нехемолизираном стању. 

Хемолизоване узорке треба одбацити. Због тога је неопходно епрувете ставити на 

хладно (5° до 10° C) одмах након узорковања, уколико се не транспортују у 

лабораторију у року од неколико сати. Узорке треба доставити до лабораторије у 

хладном ланцу најкасније 24 сата након узорковања. Приликом транспорта узорке 

ставити на лед у посебне контејнере или користити неки други систем за хлађење (нпр. 

ручни фрижидер) који ће обезбедити њихову очуваност током транспорта. У хладним 

месецима морају се предузети екстремне мере предострожности како би се спречило 

смрзавање узорака. Узорци се морају складиштити на хладном и одмах по пристизању 

у лабораторију. Извођење брзог аглутинациониог теста са пуном крви у 

лабораторијским условима и очитавање резултата је исто као и у теренским условима 

[116]. 

 Позитивна реакција се састоји од накупина аглутинисаних антигена окружених 

бистрим простором. Код високопозитивних птица аглутинати су већи и брже се 

стварају. Слабије позитивне реакције се састоји од малих, али још увек јасно 

видљивих накупина антигена окружених само делимично бистрим просторима. Веома 

фино рубно грудвање које се може појавити непосредно пре сушења се сматра 

негативним. У негативним реакцијама, мешавина антигена и крви остаје хомогена 

[116]. Код изостанка позитивних реакција, могу се тумачити сумњивим само ако јато 

има претходну историју болести белог пролива пилића или тифуса живине. Тамо где 

постоје позитивни реактори, сваки сумњиви реактор се треба сматрати позитивним. 

Такође, недавно заражене птице можда неће показати типичну позитивну реакцију све 

док се поново не тестирају након 3 - 4 недеље [65]. Студија у ензоотски погођеној 

земљи Бангладешу, код природно инфициране живине, извештава о укупној 

серопреваленцији од 46,2% коришћењем брзог аглутинационог теста са пуном крви 

са локално припремљеним антигеном, а серопреваленција се смањивала са старошћу 

птица. Такође, ова студија показује да птице које су биле серонегативне на овај тест 

излучују S. Gallinarum, наглашавајући важност одабира одговарајућих антигена и 

обезбеђивање квалитета производње и испитивањe истих, укључујући и употребу 
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одговарајућих контролних узорака [122]. Другa студија код експериментално 

заражених кокошака извештава о осетљивости овог теста за детекцију од 40 до 75% у 

зависности од инокулисаног соја, односно да вероватноћа серолошке детекције 

инфекције више зависи од имуногености инфективног соја S. Pullorum него од састава 

коришћеног антигена. Птице које су биле бактериолошки позитивне на обдукционом 

прегледу најчешће су биле серопозитивне [114]. У јатима где јединке показују 

сумњиве реакције пожељно је бактериолошки прегледати птице да би се утврдило 

присуство или одсуство ових узрочника [116]. Из студије са Шри Ланке се изводи 

закључак да орална апликација антибиотика код живине не утиче на очитавање 

резултата овог теста током скрининга јата зараженог S. Pullorum [123]. 

 

Брзи аглутинациони тест са крвним серумом 

 Брзи аглутинациони тест са крвним серумом се изводи на исти начин као брзи 

аглутинациони тест са пуном крви, а разлика је у томе што се користи крвни серум 

уместо пуне венске крви. Овај тест је брз и једноставан за извођење, а обавља се у 

складу са смерницама ОИЕ-а [79]. Једна кап (око 0,02 ml) антигена обојеног 

кристалвиолет бојом се ставља у центар плоче, а једнака величина серума поред капи 

антигена. Кап антигена и серума се помеша помоћу стакленог штапића. Резултати се 

очитавају у року од 2 минута. Реакција која указује на лако видљиво згрушавање 

антигена у року од 2 минута сматра се позитивном, док је негативна реакција 

назначена одсуством згрушавања антигена у року од 2 минута. Познати позитивни и 

негативни контролни серуми су укључени при сваком тестирању, и користе се на исти 

начин као и серум [65]. Овај тест може бити непоуздан јер многе незаражене птице 

могу дати лажно позитивне резултате, због чега оптималан приступ представља 

почетни скрининг серума помоћу овог теста који прати потврда позитивних резултата 

од стране аглутинациониог теста у епрувети [54]. Заражене птице старије од 45 недеља 

показују највећу серопреваленцију [79]. Узорке серума потребно је тестирати било 

којом методом у року од 72 сата од прикупљања узорака, јер се неспецифичне 

реакције могу повећати у старијим узорцима. Свежи узорци се могу замрзнути за 

касније тестирање [65].  
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Аглутинациони тест у епрувети 

 Свежи серуми живине, ћурки или других птица се користе у почетном 

разблажењу од 1:25, добијених мешањем 0,04 ml серума са 1,0 ml антигена [65]. 

Антиген и серум треба добро измешати пре инкубације [116]. Антиген се припрема из 

необојених култура S. Gallinarum и S. Pullorum разблажених до концентрација број 1 

на МекФарланд (McFarland) скали. Смеша се инкубише пре очитавања реакције на 37° 

C или 50° C током 18 - 24 сата. Позитивна реакција се састоји од зрнасто-белог 

депозита са бистром течношћу супернатанта. Негативна реакција показује уједначену 

замућеност. Позитивни и негативни контролни серуми су укључени у при сваком 

тестирању [65]. Код сумњиве реакције аглутинација је делимична или непотпуна. 

Хемолизовани узорци се не могу тестирати, а када су епрувете за узорке сломљене 

серум се не може добити [116]. Позитивни узорци при разблажењу од 1:25 се поново 

тестирају у већем разблажењу и титар од 1:50 се обично сматра позитивним, иако се 

чини да ова вредност варира у различитој литератури. У већини случаја се користи 

једно разблаживање од 1:50, са малом дигресијом да постоји шанса да ово разблажење 

неће успети да открије инфекције јата ако се узме мали број узорака [65]. 

 Резултати теренског тестирања показали су да уклањање реактора након 

примене једног тестирања обично није било довољно за потпуну елиминацију 

заражених птица из јата. Овакви резултати се могу очекивати због три могуће 

интеркурентне карактеристике: титар серумских аглутинина код заражених птица има 

тенденцију флуктуације и могу да не производе значајне аглутинације при 

уобичајеном разблажењу 1:25 или 1:50, постоји кашњење од најмање неколико дана 

између инфекције и развоја аглутинина и након уклањања реактора, контаминација 

животне средине касније може послужити као извор инфекције за друге птице [5]. 

 

Микроаглутинациони тест 

 Овај тест је сличан аглутинационом тесту у епрувети, али захтева много мање 

количине реагенса. Тест се изводи у микротест плочама. Серуми се прво разблаже 

додавањем 10 µl серума у 90 µl физиолошког раствора, а затим се додаје 100 µl 

претходно стандардизованог обојеног антигена да би се добило коначно 

разблаживање од 1:20. Титровањем серума у двоструким разблажењима и додавањем 

једнаке запремине стандардизованог обојеног антигена добија се крајњи титар. Плоче 
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се запечате и инкубишу на 37° C током 18 - 24 или 48 сати. Позитивна реакција се 

састоји од финог дифузног талога, док негативна реакција показује преципитат у 

облику дугмета. Титар од 1:40 се обично сматра позитивним, али важно је напоменути 

да је овај тест склонији лажно позитивним резултатима са серумима ћурака [65]. 

Резултати упоредних серијских титрација коришћењем аглутинационог теста у 

епрувети са необојеним антигеном – СП и микроаглутинационог теста са обојеним 

антигеном – СП не откривају значајну разлику резултата, међутим, 

микроаглутинациони тест је пожељнији због уштеде у простору и новцу [124]. 

 

Брзи микроаглутинациони тест на плочици 

 Више студија наводи успешно развијање антигена – СП обојеног 

тетразолијумом и конзервисаног формалдехидом, који би се могао користити као 

скрининг тест на фармама, као и за израчунавање титра антитела код инфициранe и 

вакцинисане живине. Тест брзе микроаглутинације на плочици са локално 

припремљеним антигеном – СП обојеног тетразолијумом је показао већу 

сензитивност од конвенционалних тестова аглутинације, a специфичност антигена је 

била висока и антиген није реаговао са негативним контролним серумом и 

физиолошким раствором. Вероватно да је сензитивност антигена повећана због тога 

што је произведен од локалних изолата, а може бити и због модификације поступка 

припреме [117,125]. 

 За брзи микроаглутинациони тест на плочици је потребно 20 μl антигена и 20 

μl серума птице који се стављају на стерилно предметно стакло микропипетом и добро 

промешају стакленим штапићем, а затим се кружним покретима помера плочица. 

Антиген обавезно протрести пре употребе и држати даље од извора сунчеве светлости. 

Резултати се очитавају у року од 1 минута. У позитивним узорцима аглутинати се брзо 

формирају због комбинације хомологног антигена и антитела која се уочавају током 

кружног померања плочице. Боја аглутинина је ружичаста. Пошто су аглутинини 

суспендовани на безбојној течности (серуму), они се лако уочавају голим оком. У 

одсуству антитела аглутинати се не формирају. Позитивни и негативни серуми, 

односно контроле се користе паралелно при сваком тестирању. Резултати се морају 

опрезно очитавати, јер по истеку времена антиген може да реагује са неспецифичним 
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антителима присутним у серуму. Дакле, позитивни резултати унутар једног минута се 

сматрају као потврђени случајеви [117].  

 Антиген се може направити, а постоје и комерцијално доступна паковања за 

лакше извођење теста у теренским условима. Паковање садржи 1 ml обојеног антигена 

у стакленој бочици, позитиван серум, негативан серум и упуство за употребу. 

Материјали који се не испоручују, а неопходни су за извођење теста обухватају 

стаклене плочица, пипете и штапиће за мешање [117].  

 

Имуноензиски тест (Enzyme-Liked Immunosorbent Assay – ELISA, ЕЛИСА) 

 Описане су ЕЛИСА технике за откривање антитела на S. Gallinarum и S. 

Pullorum. Индиректна ЕЛИСА помоћу ЛПС антигена je најсензитивнији и 

специфичнији серолошки тест јата на салмонелу, укључујући S. Gallinarum и S. 

Pullorum. ЕЛИСА се може извести са коњугатима пероксидазе или алкалне фосфатазе, 

међутим, тест је специфичнији када се користио коњугат алкалне фосфатазе. Може се 

користити као серолошки тест за доказивање имуноглобулинима класе Г (ИгГ) на 

антигене Salmonella ради праћења инфекције унутар јата живине или квантификације 

титра антитела. Корисна је за испитивање узорака серума, жуманцета и крви и 

релативно се лако изводи [126,127]. Тренутно нису доступни комерцијални ЕЛИСА 

китови за S. Gallinarum и S. Pullorum, али индикација вероватне инфекције се често 

може добити коришћењем комерцијалне ЕЛИСА тестове на бази ЛПС S. Enteritidis, 

иако ови тестови нису валидирани за ову сврху [65]. 

 

 

2.7.3. Молекуларни тестови 

 Молекуларне методе за разликовање ова два серовара се и даље истражују [44]. 

Стандардне молекуларне технике, као што су анализа плазмидног профила, гел 

електрофореза у пулсном пољу, ланчана реакција полимеразе праћена 

полиморфизмом дужине рестрикционог фрагмента (ПЦР-РФЛП) или риботипизација, 

се користe за истраживачке сврхе [65]. Често је неопходно користити комбинације 

оваквих метода и различитих комбинација рестрикционих ензима да би се постигла 

максимална дискриминација због високог нивоа клоналности. Најефикасније технике 
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се такође могу разликовати од земље до земље због природе клонова који циркулишу 

у том региону. Високо пропусно секвенцирање целог генома је примењено на S. 

Gallinarum, али још увек није доступно нити економски одрживо у свим земљама [23]. 

Објављивање целе секвенце генома S. Pullorum омогућило би идентификацију других 

региона разлике између ова два серовара који би се могли користити као алтернативни 

генетски маркери за диференцијацију [65]. Молекуларни тестови коришћењем 

техника риботипизације и ПЦР-а развијени су у истраживачким лабораторијама и 

могу се користити за потврду и диференцијацију S. Gallinarum и S. Pullorum [128]. Ген 

fliC који је присутан код S. Pullorum и S. Gallinarum поседује полиморфизме на 

кодонима 316 и 339. Ови полиморфизми су потврђени секвенцирањем 41 соја S. 

Pullorum и 52 соја S. Gallinarum 52, а за диференцијацију ова два серовара коришћена 

је ПЦР-РФЛП [20]. Ген rfbS такође има полиморфне нуклеотиде на позицијама 598 и 

237 специфичне за S. Pullorum и S. Gallinarum, што омогућава диференцијацију ова 

два серовара коришћењем ПЦР-РФЛП за овај ген [129]. Полиморфизам rfbS је такође 

коришћен за развој ПЦР методе у једном кораку, специфичне за алел, која је способна 

да разликује S. Gallinarum од других салмонела [130]. ПЦР-РФЛП, користећи као мету 

ген speC (ген повезан са метаболизмом орнитина) и ензим EcoRI, такође је био у стању 

да разликује S. Pullorum од сојева S. Gallinarum [131]. Недавно су дизајнирани дуплекс 

ПЦР  прајмери који циљају полиморфне регионе гена glgC и speC код S. Gallinarum и 

могу се користити за диференцијацију овa два серовара. Дуплекс ПЦР тест је 

валидиран код 53 соја S. Gallinarum и 21 соја S. Pullorum који су претходно типизовани 

[90]. Доступни су и комерцијални китови за идентификациу Enterobacteriaceae [65]. 

Развијен је систем заснован на ланчаној реакцији полимеразе за идентификацију 

бактерија из рода Salmonella и типизацију пет серотипова (Salmonella enteriса ser. 

Enteritidis, Salmonella enteriса ser. Typhimurium, Salmonella enterica ser. Тyphi, 

Salmonella enterica ser. Dublin, Salmonella enterica ser. Gallinarum-Pullorum). Протокол 

мултиплексне полимеразне ланчане реакције (multiplex PCR) би се могао применити 

у лабораторијама за идентификацију и типизацију салмонела у најкраћем могућем 

року. Такође, систем је погодан за праћење контаминације салмонелама из различитих 

објеката [132]. 
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2.8. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА 

 

 

 Клинички симптоми и патоморфолошке промене код белог пролива пилића и 

тифуса живине нису патогномонични [5]. Инфекције са осталим салмонелама могу 

изазвати сличне лезије у јетри, слезини и цревима, које се не могу макроскопски или 

микроскопски разликовати од оних које производе S. Pullorum и S. Gallinarum [12]. 

Aspergillus или друге гљивице могу изазвати сличне лезије у плућима. S. Pullorum и S. 

Gallinarum могу се локализовати у зглобовима и тетивним овојницама код живине [5]. 

Такви знаци и лезије подсећају на оне које производе микроорганизми као што су 

Mycoplasma synoviae, Staphylococcus aureus, Pasteurella multocida или Erysipelothrix 

rhusiopathiae [12]. Понекад бели чворићи у срцу подсећају на туморе Марекове 

болести, а они у јетри личе на оне које производи Yersinia pseudotuberculosis. Локалне 

инфекције са S. Pullorum и S. Gallinarum код одраслих птица, посебно на јајницима, 

могу изгледати идентичнo оним које изазивају друге бактерије као што су E. coli, 

стафилококе, стрептококе, Pasteurella multocida и друге салмонеле. Птице било ког 

узраста могу бити заражене S. Pullorum и S. Gallinarum, а да не показују макроскопски 

уочљиве лезије. Коначна дијагноза белог пролива пилића или тифуса живине може се 

поставити само након изолације и идентификације узрочника [5]. 

 

 

2.9. ТЕРАПИЈА 

 

 

 Лечење се спроводи анктимикробном терапијом која не пружа увек 

задовољавајуће резултате. Сулфонамиди, аминогликозиди, тетрациклини и 

хлорамфеникол су групе лекова ефикасне у борби против белог пролива пилића и 

тифуса живине. Сулфонамиди често потискују раст код живине и могу ометати унос 
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хране и воде, као и производњу јаја. Од сулфонамида се користе сулфадиазин, 

сулфамеразин, сулфатиазол, сулфаметазин и сулфаквиноксалин [5]. Сулфадиазин, 

сулфаметазин и сулфамеразин у концентрацији до 0,75% у храни примењени од првог 

дана живота, наредних 5 до 10 дана знатно смањују угинућа код пилића. 

Сулфамеразин у концентрацији од 0,5% у храни примењен током првих 5 дана живота 

знатно смањује угинућа код ћурића. Сулфаквиноксалин за лечење тифуса живине се 

ставља у смешу хране у концентрацији од 0,1% током 2 до 3 дана, а ако је потребно 

наставити са апликацијим наредна 2 дана у концентрацији од 0,05%. У води се 

раствара у количини од 0,04% током 2 до 3 дана, а ако је потребно може се поновити. 

Фуразолидон у концентрацији од 0,04% у храни током 10 до 14 дана је дао 

задовољавајуће резултате. У лечењу тифуса живине се препоручује фуразолидон у 

концентрацији од 0,011% у храни токон 2 недеље, уз наставак од 0,0055% све до 5 

дана пред продају живине. Хлорамфеникол у концентрацији од 0,5% у храни током 10 

дана, хлортетрациклин у дози од 200 mg/kg у храни и апрамицин у дози од 150 или 

225 mg/l у води за пиће су показали добре резултате [12]. Већина студија је показала 

да значајан број заражених птица преживи ове болести ако се апликују антимикробни 

лекови. Прскање јаја неомицин сулфатом пре инкубације показало је добре резултате 

у контроли белог пролива пилића. Потапање контаминираних јаја у раствор 

антибиотика који садржи 400 ppm и 800 ppm гентамицина било је од помоћи у 

контроли S. Gallinarum [5].  

 Антимикробна терапија се још увек користи за лечење белог пролива пилића и 

тифуса живине у неким земљама. Утврђено је да су различити хемотерапеутици 

ефикасни у смањењу морталитета, али нису у стању да елиминишу инфекцију унутар 

јата јер птице остају заражене након престанка терапије и могу се поново заразити из 

окружења [44]. Фуразолидон, лек који се користи за контролу тифуса живине, довео 

је до постепеног повећања антимикробне резистенције S. Gallinarum кроз мутације 

[133]. Поред отпорности на бројне друге антибиотике, укључујући ампицилин, 

гентамицин и канамицин, мутације у gyrA генима довеле су до повећане отпорности 

S. Gallinarum на флуорохинолоне [134]. У студији која је процењивала промене у 

обрасцима резистенције на антибиотике сојева S. Pullorum изолованих између 1962. и 

2007. године од оболелих пилића у Кини, пронађени су високи нивои резистенције на 

ампицилин, карбеницилин, стрептомицин, тетрациклин, триметоприм и 

сулфафуразол. Такође је примећен пораст мултирезистентних сојева између 2000. и 
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2007. године, што сугерише да је пожељна рационалнија употреба антибиотика [135]. 

У другој студији која је пратила резистенцију S. Pullorum током протеклих пола века 

у Кини, 80,5% изолата је било отпорно на најмање један антибиотик, а 42,9% изолата 

је отпорно на 3 или више класа антибиотика. Најчешћа резистенција, односи се на 

ампицилин, тетрациклин и налидинску киселину. Године 2014. изолован је сој 

отпоран на 7 антибиотика (ампицилин, цефазолин, стрептомицин, тетрациклин, 

сулфонамиди, налидинска киселина и нитрофурантоин). Највећа антимикробна 

резистенција је забележена за налидинску киселину, а најмања за цефотаксим, 

меропенем, амикацин, гентамицин, фосфомицин и полимиксин [136]. Студија из 

Ирана извештава да је укупно 13 изолата S. Pullorum (н=3) и S. Gallinarum (н=10) 

осетљиво на гентамицин, а 7 изолата је било отпорно на стрептомицин, цефалексин и 

налидинску киселину. Мултирезистенција је уочена на 3 или више антибиотика код 6 

изолата [137]. Широка употреба антимикробних лекова у производњи живине довела 

је до појаве резистентних бактеријских врста које престављају међународну 

забринутост јер се могу пренети на људе путем ланца хране. Антимикробни лекови 

против било ког бактеријског узрочника има ће селективни ефекат на друге 

бактеријске врсте које су присутне у животињи која се лечи. E. coli представља 

резервоар многих гена резистенције и коњугацијом може лако преносити гене 

детерминанте отпорности на друге врсте. Изучавањем праксе лечења живине, као што 

је прскање или потапање јаја са неомицином или гентамицином и краткорочна 

примена лекова у храни, утврђено је да неомицин изазива повећану отпорност E. coli 

[44]. Стални надзор антимикробне резистенције и рационална употреба 

антимикробних лекова је неопходана и важана контролна мера за спречавање брзог 

пораста антимикробне резистенције код S. Pullorum и S. Gallinarum [134,135,136,137]. 

 

 

2.10. ПРОФИЛАКСА 

 

 

 Профилактичке мере се своде на спречавању уношења инфективних агенаса и 

њима треба придати већи значај од антимикробне терапије. Једини предуслов да се 

узгајају приплодна јата слободна од S. Pullorum и S. Gallinarum је да се њихова 
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потомства излегу и узгајају у условима који искључују директан или индиректан 

контакт са зараженим пилићима или ћурићима. Одраслу живину, односно реакторе 

болести који инфекцију шире преко јаја треба искључити из приплода, а само јаја која 

потичу из јата слободних од белог пролива пилића и тифуса живине треба користити 

у инкубаторским станицама. Ако се болести детектују, елиминација носиоца 

инфекције мора се спроводити редовно све док јато не буде ослободно од белог 

пролива пилића и тифуса живине. Мере које се спроводе у циљу спречавања уношења 

и ширења инфекције обухватају: 

1. Пилиће и младу живину треба набављати из јата слободних од белог пролива 

пилића и тифуса живине. 

2. Живину слободну од белог пролива пилића и тифуса живине не треба мешати са 

другом живином или птицама које се држе у затвореном простору. 

3. Пилиће и младу живину треба сместити у просторије које се могу лако очистити и 

дезинфиковати како би се елиминисао узрочник пореклом од претходно зараженог 

јата. 

4. Пилићи и млада живина треба да добијају пелетирану, уситњену храну како би се 

смањио ризик за уношење S. Pullorum и S. Gallinarum и других салмонела кроз 

контаминиране састојке хране. Употреба састојака хране без салмонела је важан 

фактор. 

5. Спровођењем биосигурносних мера уношење салмонела из спољашње средине 

мора бити сведено на минимум. 

а. Птице које слободно лете обично су преносиоци других салмонела. Живинарник 

треба да буду заштићен од уласка других птица. 

б. Пацови, мишеви, зечеви, мачке, пси и штеточине могу бити носиоци других 

салмонела, али ретко преносе S. Pullorum или S. Gallinarum. Ипак, живинарници треба 

да буду заштићени од штеточина и других животињских врста. 

в. Контрола инсеката је важна, посебно мува, кокошијих гриња и малог брашнара. Ове 

штеточине могу да обезбеде преживљавање салмонела и других птичјих патогених 

узрочника у окружењу. 
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г. Користити само бактериолошки исправну воду за пиће или обезбедити хлорисану 

воду. У неким областима опасност представља употреба барских или других 

површинских вода за напајање живине. 

д. Механички се микроорганизми могу пренети преко обуће и одеће људи, као и 

опреме за живину, превозним средствима или гајбама. Треба предузети све мере 

предострожности како би се спречило уношење S. Pullorum или S. Gallinarum. 

ђ. Правилно уклањање лешева је од суштинског значаја [5]. 

 Елиминација носилаца инфекције се спроводи детекцијом заражених птица. 

Серолошки тестови, као што су брзи аглутинациони тест са пуном крви, брзи 

аглутинациони тест са крвним серумом, аглутинациони тест у епрувети и 

микроаглутинациони тест, ефикасно откривају носиоце инфекције. Од ових тестова, 

само брзи аглутинациони тест са пуном крви није поуздан код ћурки. Тестирање се 

спроводи након што живина или ћурке достигну приближну имунолошку зрелост у 

доби од 16 недеља. ЕЛИСА тест је такође доступан као скрининг тест јата. Серолошки 

доказ инфекције треба потврдити бактериолошким прегледом једног или више 

реактора. Ако се у јату примете сумњиве реакције, птице које показују најјачу 

серореакцију треба послати у лабораторију на поновно тестирање и бактериолошко 

испитивање. У рутинском тестирању, јата не треба тумачити као заражена само на 

основу сумњивих или атипичних реакција, јер такве реакције могу бити резултат 

инфекција другим узрочницима [65, 105].  

 Критеријуми успостављања и одржавања јата и инкубаторских станица 

слободних од белог пролива пилића и тифуса живине су засновани на спречавању 

директног или индиректног контакта са зараженим птицама и годишњим тестирањем 

свих птица или репрезентативног дела птица у јатима [5]. Приликом покушаја 

уклањања инфекције унутар јата, поновно тестирање зараженог јата треба спровести 

у интервалима од 2 до 4 недеље док се не обезбеде 2 узастопна негативна теста [12].  

 Да би се нека болест искоренила, мора постојати јасно дефинисани прописи. 

Основе програма за искорењивање болести на одређеном подручју обухватају: 

1. Болести морају бити обавезне за пријављивање. 

2. Епизоотије морају бити стављене под карантин, а заражена јата стављена на 

тржиште под надзором. 
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3. Све пријаве белог пролива пилића и тифуса живине морају бити истражене од 

стране овлашћеног државног званичника. 

4. Прописи о увезеним животињама морају захтевати да пошиљке живине и јаја за 

инкубацију потичу из извора слободних од белог пролива пилића и тифуса живине. 

5. Прописи морају захтевати да живина која иде на јавну изложбу потиче из јата 

слободног од белог пролива пилића и тифуса живине. 

6. Програми контроле белог пролива пилића и тифуса живине морају бити примењени 

на јата за узгој живине и инкубаторске станице [5]. 

 Резервоари инфекције и даље постојe код птица у екстензивном начину 

држања, као што су мала сеоска домаћинства и птице које се узгајају за хоби. Овај 

резервоар инфекције може играти важну улогу за преношење и ширење болести, јер 

немају све државе програме мера за тестирање некомерцијалне и изложбене живине. 

Искуство показује да је уобичајено раздвајање комерцијалне и некомерцијалне 

живине прилично ефикасно у спречавању преношења S. Pullorum и S. Gallinarum 

између ових популација. Ипак, заражена јата у ектензивним условима и даље 

престављају опасност за интензивно живинарство. Да би се овај ризик избегао, 

неопходно је спроводити тестирање комерцијалних приплодних јата како би се 

омогућила ранија идентификација случајних инфекција пореклом од некомерцијалне 

живине [25,68]. 

 Пошто је бели пролив пилића углавном искорењен из интензивног 

живинарства или се програм искорењивања спроводи, постоји мало подстицаја за 

производњу вакцина. Међутим, тифус живине и даље представља проблем у неким 

деловима света. Инактивисане вакцине се не производе у Сједињеним Америчким 

Државама, а употреба атенуисаних вакцина, које се користе у другим земљама, није 

дозвољена [5]. У Републици Србији, према Правилнику о утврђивању мера за рано 

откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција 

живине одређеним серотиповима салмонела, вакцинација против Salmonella 

Gallinarum и Salmonella Pullorum није дозвољена [138]. Већина земаља у развоју 

успоставила је програме искорењивања или контроле за бели пролив пилића и тифус 

живине на основу теоретских података због одсуства стварних информација и 

недовољног пријављивања избијања болести. Инактивисане вакцине су доступне, али 
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не изазивају ћелијски посредован имуни одговор који је неопходан за елиминацију 

ових бактерија [139]. Живе атенуисане вакцине против S. Gallinarum засноване на соју 

9Р показале су добре резултате, али се могу заменити производима новоразвијене 

технологије, избегавајући могућност реверзије фенотипске вирулентније која је 

демонстрирана преко мутације гена aceE и rfsj [139,140]. Вакцине против Salmonella 

су показале заштиту од серовара Salmonella из исте групе, показујући да хомологни 

серовари могу имати ефикасну унакрсну заштиту [139]. Вакцине од атенуисаног 

мутантног соја S. Enteritidis су показале унакрсну заштиту код тифуса живине, a 

вакцина од атенуисаног мутантног соја S. Gallinarum са делецијом гена cobS и cbiA 

резултирала је заштитом од инфекције дивљим сојем S. Gallinarum и S. Enteritidis 

[139,141]. Овакве вакцине могу послужити као одличан алат за стратегије засноване 

на „терапијској вакцинацији“ у земљама у развоју према епизоотиолошкој ситуацији 

у региону. Нови дизајн и стратегије за подстицање локалног и системског имуног 

одговора су неопходни како би се развила ефикасна вакцина против белог пролива 

пилића и тифуса живине за спречавање и уклањање инфекција код живине [39].  

 Када су додавани комерцијални препарати мравље киселине у храну за живину 

уочено је значајно смањење експерименталне инциденције и тежине болести код 

тифуса живине [142]. Такође је пријављено да пробиотици имају повољан учинак на 

тежину болести код тифуса живине и белог пролива пилића [143,144]. 
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3.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

  

 

  

 Према доступним литературним подацима у последњој деценији нису рађена 

истраживања усмерена ка утврђивању серопреваленције белог пролива пилића и 

тифуса живнине на географском подручју Засавице. Ова информација је од 

суштинског значаја за боље сагледавање епизоотиолошке ситуације у нашој земљи и 

хармонизацији нових протокола за праћење, сузбијање и искорењивање заразних 

болести живине. 

 Циљ овог истраживања је да се: 

1. Утврдити вредност серопреваленције инфекције узрочницима Salmonella 

Gallinarum и Salmonella Pullorum код живине из екстензивног начина узгоја на 

подручју Засавице. 
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4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

  

   

 

4.1. МАТЕРИЈАЛ 

 

 

 За потребе овог истраживања прикупљено је укупно 100 узорака пуне венске 

крви кокошака из екстензивног начина узгоја. Узорци су добијени у оквиру 

спровођења програма мера здравствене заштите живине и редовне ветеринарске 

делатности на подручју Засавице. Прикупљено је по 10 узорака из 10 сеоских 

домаћинстава. Биолошки материјал је узоркован венепункцијом из крилне вене на 

асептичан начин, те прикупљен у вакутајнере са антикоагулансом (етилен диамин 

тетра сирћетна киселина - ЕДТА) и транспортован у „хладном ланцу“ најкасније до 

24 сата након узорковања у Лабораторију за дијагностику инфективних болести и 

зооноза на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета у 

Новом Саду. 
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4.2. МЕТОДЕ 

 

 

4.2.1. Епизоотиолошки упитник 

 На 10 сеоских домаћинстава, из којих су прикупљени узорци, био је попуњен 

епизоотиолошки упитник, као и фотографисано јато живине и кокошињац. 

Епизоотиолошки упитник је садржао следећа питања: 

1. Географски локалитет 

2. Број одраслих кокошака 

3. Раса живине 

4. Начин исхране 

5. Начин држања 

6. Претходне вакцинације 

7. Претходне болести живине 

8. Угинућа у последњих 5 година 

9. Проливи 

10. Адспекција зидова кокошињца на запрљаност изметом 

11. Успешност расквоцавања, насада, излегања и извођења пилића 

12. Промене на јајима 

13. Историја и адспекција живине на ектопаразите. 

 

4.2.2. Брзи агутинациони тест са пуном крви 

 У овом истраживању, за утврђивање серопреваленције код живине из 

екстензивног начина узгоја на подручју Засавице, коришћен је брзи аглутинациони 

тест са пуном крви према смерницама ОИЕ-а и инструкцијама произвођача теста. Овај 

тест представља серолошку дијагностичку методу за детекцију антитела против S. 

Gallinarum и S. Pullorum и може се користити у теренским и лабораторијским 

условима. 
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4.2.3. Лабораторијска опрема за извођење теста 

 Лабораторијска опрема за извођење брзог аглутинационог теста са пуном крви 

је приказана и обележена арапским бројевима на слици 1. 

 

 

Слика 1. Лабораторијска опрема за извођење брзог аглутинационог теста: 1 - чисте и суве стаклене 

беле плоче, 2 - стаклени штапићи, 3 - микропипета, 4 - стерилни наставци за пипету, 5 - штоперица и 

6 - вортекс. 

 

 

4.2.4. Реагенси за извођење теста (антиген, позитивна и негативна контрола) 

 За извођење брзе крвне аглутинације користили смо антиген – СП (произвођач  

Ветеринарски Завод Земун а.д., Београд). Овај антиген представља in vitro 

дијагностичко средство и садржи 5% суспензију инактивисане бактеријске културе 

Salmonella Gallinarum-Pullorum стандардног и варијантног типа обојене 

кристалвиолет бојом и конзервисане формалдехидом. Индикација за употребу овог 

антигена претставља лабораторијска дијагностика присуства антитела против 

Salmonella Gallinarum-Pullorum стандардног и варијантног типа. Потребно је антиген 

пре употребе држати 30 минуна на собној температури и протрести бочицу док 

суспензија не постане хомогена. Према инструкцијама произвођача, препоручени 
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однос крв : антиген јесте 1 : 2. Антиген се чува на температури од 2° до 8° C у 

оригиналном паковању, не замрзава се и препоручује се избегавање рада са антигеном 

на директној сунчевој светлости. 

  

 

Слика 2. Дијагностичко средство (антиген – СП). 

 

 Поред антигена, коришћена је и позитивна и негативна контрола. Као 

позитивна контрола коришћен је серум живине са антителима против Salmonella 

Gallinarum-Pullorum, а као негативна контрола коришћен је стерилни физиолошки 

раствор. 

 

4.2.5. Извођење теста 

 Пре почетка извођења теста антиген је остављен на собној температури 30 

минута и добро промућкан, а крв у вакутајнерима је била вортексована. Коришћене 

су две стаклене плоче са 6 поља (укупно 12 поља) на којима је истовремено тестирано 

10 узорака. Преостала 2 поља служила су за упоређивање реакције са позитивном и 

негативном контролом. Антиген уз помоћ микропипете, у количини од 50 µl, 

постављен је на свако поље стаклене плоче, као што је приказано на слици 3А. Затим 

је крв у количини од 25 µl стављена поред капи антигена (слика 3Б). Стерилни 

наставци за микропипету нису мењани при узимању и постављању антигена, уз опрез 

да врх наставка не додирује стаклену плочу, неки други предмет или површину, а при 

узимању крви наставци су мењани код сваког узорка. Позитивна и негативна контрола 

је била припремљена на исти начин као и крв и антиген. Капи крви и антигена 

помешани су чистим стакленим штапићем (слика 3В), а затим су стаклене плоче 

кружним покретима померане до 2 минута. Време је било праћено на штоперици.  
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А  Б  В  

Слика 3. А: Капи антигена на стакленој плочи; Б: Капи крви поред капи антигена на стакленој плочи 

(позитина и негативна контрола се налазе на дну слике); В: Мешање капи крви и антигена са 

стакленим штапићем. 

 

 Након истека времена очитане су реакције и упоређене са позитивном (слика 4 

– А) и негативном (слика 4 – Б) контролом. Позитивна реакција (слика 14 – А и Б) 

састојала се од накупина аглутинисаних антигена окружених бистрим простором. У 

негативним реакцијама (слика 14 – Г и Д) мешавина антигена и крви је остала 

хомогена. 

 

 

Слика 4. Приказ позитивне (А) и негативне (Б) реакције брзе крвне аглутинације (изведена са 

позитивном и негативном контролом). 

 

 После извођења теста, стаклене плоче и штапићи су опрани и припремљени за 

наредно тестирање, а реагенси и узорци враћени у фрижидер и/или замрзивач. Важно 

је напоменути да рад у лабораторији захтева обавезно ношење рукавица, уз примену 

биосигурносних и биобезбедносних мера на другом нивоу, што је приликом извођења 

теста било испоштовано.  
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4.3. СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОДАТАКА 

 

 

 Добијени резултати су обрађени и приказани дескриптивно уз израчунавање 

пропорције у виду преваленције. 
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5.0. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

  

 

 

5.1. РЕЗУЛТАТИ ЕПИЗООТИОЛОШКОГ УПИТНИКА СА 

ФОТОГРАФИЈАМА 

 

 

 Попуњавањем епизотиолошког упитника закључено је да су географски 

локалитет (Засавица), начин држања (екстензивни начин узгоја) и начин исхране (цело 

зрно житарица, испаша, концентрат), као и нехигијенски услови у кокошињцу (зидови 

и подови запрљани фецесом) били заједнички за све кокошке. Власници живине из 

сеоских домаћинстава 6, 7 и 8 углавном су набављали живину из интензивног начина 

узгоја, док су остали набављали живину из екстензивног начина узгоја. Просечан број 

кокошака из десет домаћинстава износи 20 јединки по домаћинству, и то 19 кокошака 

из домаћинства 1, 34 кокошке из домаћинства 2, 36 кокошака из домаћинства 3, 10 

кокошака из домаћинства 4, 15 кокошака из домаћинства 5, 22 кокошке из 

домаћинства 6, 13 кокошака из домаћинства 7, 27 кокошака из домаћинства 8, 14 

кокошака из домаћинства 9 и 11 кокошака из домаћинства 10. Од раса живине, 

најћешће су регистроване укрштене расе и хибриди, ретко чисте расе. Укрштене расе 

су регистроване из седам сеоских домаћинстава, односно домаћинства 1 (сасекс, њу 

хемпшир, јаребичаста италијанка), домаћинства 2 (амрок, сасекс, јаребичаста 

италијанка, сребрна италијанка), домаћинства 4 (њу хемпшир, амрок, јаребичаста 

италијанка), домаћинства 5 (сомборска капорка, амрок, сасекс, јаребичаста 

италијанка, аустралорп, легхорн) домаћинства 6 (сасекс, амрок, јаребичаста 

италијанка, њу хемпшир, аусталорп, легхорн), домаћинства 8 (сасекс, амрок, њу 

хемпшир) и домаћинства 10 (амрок, јаребичаста италијанка, сребрна италијанка, 
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фаверол). Домаћинства 6 и 8 су поред укрштених раса држали и хибриде. Од чистих 

раса живине, домаћинство 3 је држало расу њу хемпшир и хибриде, домаћинство 7 

расе амрок, легхорн и хибриде, а домаћинство 9 расу амрок. Девет домаћинстава није 

вакцинисало живину, док једно домаћинство (број 8) јесте против атипичне куге 

живине, Гумборо болести, инфективног бронхитиса и салмонела категорије 1. 

Постојање претходних других болести живине су пријављене на домаћинствима 2 

(летаргија, кахексија, пролив) и 6 (летаргија, пролив, запрљаност клоаке, опуштена 

крила), а угинућа у последњих 5 година на домаћинствима 1, 2 и 6. Проливи су 

пријављени на домаћинствима 1, 2, 3, 6 и 10. Укрштене и остале расе живине, осим 

хибрида, су се успешно расквоцавале и насађивале. Излегање пилића се кретало од 10 

до 100% (домаћинство 1 – 80%; домаћинство 2 – 80% код расе сасекс и амрок, а 10% 

код расе сребрна италијанка и јаребичаста италијанка; домаћинство 4 – 20%; 

домаћинство 5 – 95%; домаћинство 6 – 80%; домаћинство 8 – 60%; домаћинство 9 – 

95%; домаћинсво 10 – 100%), а извођење пилића од 90 до 100% (домаћинство 1 – 

100%; домаћинство 2 – 100%; домаћинство 4 – 100%; домаћинство 5 – 100%; 

домаћинство 6 – 90%; домаћинство 8 – 90%; домаћинство 9 – 100%; домаћинсво 10 – 

100%). Власници из домаћинства 3 и 7 нису пружили податке о успешности 

расквоцавања, насађивања, излегања и извођења пилића из разлога што производе 

конзумна јаја, а пилиће набављају из других извора. Промене на јајима су пријављене 

на три домаћинства, домаћинству 4 (три жуманца у јајету, тачкице по јајима, јаје без 

љуске), 6 (тачкице по јајима) и 7 (шупље јаје у облику пинг-понг лоптице приказано 

на слици 10Б). Приликом адспекције, ектопаразити су пронађени код живине на 

једном домаћинству (број 6), док је живина из домаћинства 1, 3 и 4 имала у историји 

болести ектопаразите, али не и при прегледу. 

А  Б  

Слика 5. А: Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 1; Б: Кокошињац и јато живине из 

сеоског домаћинства 2. 
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Слика 6. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 3. 

 

 

  

Слика 7. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 4. 

 

 

    

Слика 8. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 5. 
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Слика 9. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 6. 

 

 

А  Б  

Слика 10. А: Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 7; Б: Јаје у облику пинг-понг лоптице. 

 

 

 

Слика 11. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 8. 
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Слика 12. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 9. 

 

 

  

Слика 13. Кокошињац и јато живине из сеоског домаћинства 10. 

 

 

Графикон 1. Приказ резултата епизоотиолошког упитника из домаћинстава из којих су добијени 

позитивни и негативни резултати брзог аглутинационог теста са пуном крви живине из екстензивног 

начина узгоја на подручју Засавице. 
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5.2. РЕЗУЛТАТИ БРЗОГ АГЛУТИНАЦИОНОГ ТЕСТА СА 

ПУНОМ КРВИ 

 

 

 Од укупно 100 узорака пуне венске крви живине, 7 је дало позитивне резултате 

теста. На слици 14. приказане су позитивне (А, Б) и негативне (Г, Д) реакције брзе 

крвне аглутинације. Позитивни резултати су добијени из 3 сеоска домаћинства. 

Укупна серопреваленција на ангтиген – СП на подручју Засавице код живине из 

екстензивног начина узгоја, у овом истраживању, износила је 7%. У односу на сеоска 

домаћинства серопреваленција на антиген – СП се кретала од од 10% до 40%, 10% (1 

позитиван узорак) из једног (број 6), 40% (4 позитивна узорка) из другог (број 7) и 

20% (2 позитивна узорка) из трећег (број 8) сеоског домаћинства. 

 

 

Слика 14. Приказ позитивних (А, Б) и негативних (Г, Д) реакција брзе крвне аглутинације и позитивне 

(Ђ) и негативне (В) контроле. 

 

 



Наталија Вићентић  Дипломски рад  Резултати истраживања  

58  

  

Табела 2. Резултати брзог аглутинационог теста са пуном крви живине. 

        Број узорака 

 

Сеоско 

домаћинство 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - + - 

7 - - - + + - + + - - 

8 - - - - - - + - - + 

9 - - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - - 

 

Легенда 1. ,,+''  позитиван резултат теста; ,,˗''  негативан резултат теста. 

 

 

Графикон 2. Проценат позитивних и негативних резултата брзог аглутинационог теста са пуном крви 

живине из екстензивног начина узгоја на подручју Засавице. 

 

 

Графикон 3. Проценат серолошки позитивних и негативних јединки на антиген – СП из 

3 сеоска домаћинства.
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Негативни резултати теста
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80%

Сеоско домаћинство 8

Позитивни резултати теста

Негативни резултати теста
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6.0. ДИСКУСИЈА  

  

  

  

 Глобална потражња за месом се континуирано повећава из неколико разлога, 

укључујући раст популације људи, повећан ниво прихода и убрзану урбанизацију. 

Године 1961. живинско месо чинило је само 12% светске производње меса, која је 

порасла на 36% до 2016. године. Штавише, предвиђа се пораст глобалне потражње за 

живинским месом од 121% до 2050. године. У 2021. години, Сједињене Америчке 

Државе су имале највећи обим производње пилећег меса, са годишњом производњом 

око 20,3 милиона тона. У истом периоду, Кина је била на другом месту са 15 милиона 

тона годишње производње, док је Бразил био на трећем са 14,2 милиона тона годишње 

производње. Пилетина све више постаје тренд за потрошаче и сточарску производњу, 

захваљујући висококвалитетним протеинима са ниском ценом, кратким 

репродуктивним циклусом живине и ефикасности и брзини конверзије сточне хране у 

месо у поређењу са другим врстама меса [53]. 

 Бактерије S. Gallinarum и S. Pullorum су први пут описане пре више од једног 

века. Од њиховог открића уложено је много напора како би се болести које оне 

изазивају контролисале и како би се спречила њихова појава код живине из 

комерцијалног узгоја [44]. Међутим, ови узрочници и даље доводе до значајних 

економских губитака у индустријској производњи живине широм света. Губици, 

попут високог морталитета пилића, смањене производње јаја, неплодности код птица 

носиља и заостајање у расту пилића, подстакли су многе истраживаче да детаљније 

изучавају ове узрочнике. Велики проблем код ових болести представља перзистенција 

узрочника у птицама током дугог временског периода без изражених клиничких 

симптома болести или са смањеном производњом јаја и неуспешним излегањем 

пилића. На тај начин настају потешкоће у мерама контроле болести и значајно се 

смањује производња и квалитет живинског меса и јаја [53]. Болести су и даље 
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присутне у многим регионима, посебно у земљама у развоју, а заражене птице из 

екстензивног начина узгоја престављају ризик за интензивно живинарство [25,68]. 

 Стратегија спречавања ширења и сузбијања белог пролива пилића и тифуса 

живине заснива се на елиминацији носиоца инфекције, било да су то клинички 

оболеле или асимптоматске јединке, која се спроводи детекцијом заражених птица 

[65,105]. Већина студија извештава о задовољавајућим резултатима серолошких 

тестова за идентификацију присуства и процену преваленције инфекције унутар јата 

[55]. 

 

 

Слика 15. Приказ глобалне географске дистрибуције S. Gallinarum и S. Pullorum (преваленција) [53]. 

 

 Брзи аглутинациони тест са пуном крви се може користити у теренским 

условима за тестирање јата живине и одобрен је од стране ОИЕ-а, али је непоуздан 

код ћурака и патака јер даје значајан проценат лажно позитивних резултата [65]. 

Живина се може тестирати у било ком узрасту, међутим, неки аутори наводе 

минималну старост од 4 месеца, као и да позитивни резултати код пилића млађих од 

4 недеље могу бити резултат матерналних антитела [105]. Без обзира на старост птица, 

не треба искључити лажно негативне реултате јер је забележен изостанак производње 

антитела код свих старосних категорија [78]. Овај тест поузданије детектује заражене 

птице када се користи 20 или више дана након инфекције [115]. 
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 Поставља се питање да ли су стандардни серолошки тестови, нарочито ако 

говоримо о антигену који се користи и чији је састав дизајниран пре неколико 

деценија, и даље у стању да детектују тренутне сојеве S. Pullorum и S. Gallinarum [114]. 

Већина студија извештава да производња антигена из локалних изолата S. Pullorum 

чини серолошке тестове сензитивнијим и економичнијим [117]. У једној студији су 

упоређени серолошки тестови направљени од аутохтоног аглутинационог антигена са 

комерцијалним серолошким тестовима, где је уочена бржа и јаснија позитивна 

реакција теста са аутохтоним антигеном за разлику од комерцијалног. Аутохтони 

антиген није стварао аутоаглутинације, неспецифичне аглутинације и унакрсне 

реакције [30]. Друга студија извештава да није уочена значајна разлика између 

локалног и увезеног антигена приликом извођења теста брзе аглутинације са пуном 

крви [118]. Студија на експериментално зараженим кокошакама извештава о 

сензитивности брзог аглутинационог теста са пуном крви, коришћењем комерциалних 

и локално припремљених антигена, од 40 до 75% у зависности од инокулисаног соја, 

односно да вероватноћа серолошке детекције инфекције више зависи од имуногености 

инфективног соја S. Pullorum него од састава коришћеног антигена [114]. Студија у 

ензоотски погођеној земљи Бангладешу, код природно инфициране живине, 

извештава о укупној серопреваленцији од 46,2% коришћењем брзог аглутинационог 

теста са пуном крви са локално припремљеним антигеном, а серопреваленција се 

смањивала са старошћу птица. Преваленција потврђена изолацијом и 

идентификацијом узрочника код серопозитивних износила је 33,3%, а код 

серонегативних 22,7%. Такође, ова студија показује да птице које су биле 

серонегативне на овај тест излучују S. Gallinarum, наглашавајући важност одабира 

одговарајућих антигена и обезбеђивање квалитета производње и испитивањe истих, 

укључујући и употребу одговарајућих контролних узорака [122]. Група истраживача 

из Бангладеша, користећи брзи микроаглутинациони тест на плочици, извештава о 

серопреваленцији од 44,39% [125]. Студија из Етиопије извештава о резултатима 

серопреваленције од 44,80% коришћењем брзог аглутинационог теста са крвним 

серумом и 19,71 % коришћењем микроаглутинационог теста. Ова студија сугерише да 

тестови попут брзог аглутинационог теста са пуном крви или крвним серумом треба 

користити као скрининг тестове који се обавезно потврђују осетљивијим серолошким 

тестовима, попут микроаглутинационог теста, или изолацијом узрочника [54]. Из 

студије са Шри Ланке се изводи закључак да орална апликација антибиотика код 
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живине нема директан и значајан утицај на очитавање резултата брзог аглутинационог 

теста са пуном крви током скрининга јата зараженог са S. Pullorum [123].  

 Истраживачи из Индије наводе укупну серопреваленцију тифуса живине од 

14,69% коришћењем брзог аглутинационог теста са крвним серумом. Најчешћа 

серопозитивност је забележена код птица старости више од 45 недеља (21,51%). 

Такође је примећено да се птице највише инфицирају у сезони монсуна (20,83%), а 

најмање зими (7,42%) [79]. Студија из Пакистана је упоредила серопреваленцију код 

различитих старосних категорија живине из комерцијалног узгоја. На основу 

аглутинационог теста са крвним серумом, серопреваленција код живине старости до 

9 дана износила је 17,77%, старости од 10 до 21 дана 26.66%, а највећа је забележена 

код живине старије од 21 дан са 32,22%. У истој студији је забележена највећа 

серопреваленција током зиме (49,07%), затим током јесени (25,71%), лета (18,57%) и 

пролећа (15,38%) [145]. Студија пресека у Етиопији проучавала је серопреваленцију 

белог пролива пилића са циљем да се утврди повезаност између серопреваленције и 

фактора ризика (пол, раса и старост) за појаву болести код живине из интензивног и 

екстензивног начина узгоја. Укупна серопреваленција болести износила је 32,8% која 

је одређена уз помоћ брзог аглутинационог теста са крвним серумом. 

Серопреваленција код домаћих раса износила је 39,3%, а код егзотичних 29,2%. 

Серопреваленција код живине млађе од 6 месеци износила је 5,1%, старости од 6 до 

10 месеци 35,1% и старијом од 10 месеци 34,6%, што указује да постоји статистички 

значај између различитих старосних група. Насупрот томе, серопреваленција код 

различитих полова није била статистички значајна и износила је 31,7% код мушких и 

33% код женских јединки. Ово се може тумачити као подједнаки значај вертикалног 

преноса болести и код мушких и код женских јединки. Коначно, серопреваленција код 

живине из интензивног начина узгоја износила је  29,7%, а код живине из екстензивног 

начина узгоја 37,2%, што је такође било статистички значајно [146]. Истраживање у 

Нигерији, које је спроведено коришћењем стандардног аглутинационог теста са 

крвним серумом, упоређивало је серопреваленцију тифуса живине између два 

различита система држања код клинички здравих јединки. Укупна серопреваленција 

износила је 37,9%, од тога 19,3% код живине из екстензивног и 18,6% код живине из 

полуинтензивног начина узгоја [147]. Сеоска јата живине у два различита региона 

Марока истражена су на присуство узрочника болести белог пролива пилића и тифуса 

живине. Укупна серопреваленција износила је 6% коришћењем аглутинационог теста 
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са крвним серумом и 23,5% коришћењем микроаглутинационог теста. Из ових 

резултата је јасно да сеоске кокошке могу бити носиоци узрочника обољења и да на 

тај начин представљају ризик за индустријализоване фарме живине. Стога, сваки 

профилактички програм који има за циљ сузбијање белог пролива пилића и тифуса 

живине мора узети у обзир рурални сектор [68]. 

 У овом истраживању утврђена је нижа вредност серопреваленције инфекције 

узрочницима S. Gallinarum и S. Pullorum у екстензивном начину узгоја живине него у 

Етиопији и Нигерији [146,147], али је зато ова вредност била виша у односу на 

вредности из Марока [68]. Такође, ово истраживање се не слаже са резултатима 

истраживача из Етиопије који наводе да је виша серопреваленција забележена код 

домаћих раса у поређењу са егзотичним расама која потичу из комерцијалног начина 

узгоја [146]. Серопозитивност забележена код клинички здравих јединки усаглашава 

се са резултатима истраживача из Нигерије [147]. Живина из домаћинства из којег су 

добијени позитивни резултати брзог аглутинационог теста и највећа серопозитивност 

(40%) је била вакцинисана против салмонела категорије 1, због чега не смемо 

искључити сумњу на лажно позитивне резултате теста и унакрсне реакције које 

стварају друге салмонеле, нарочито оне из Д групе [5,65]. Код одрасле живине оболеле 

од белог пролива пилића и тифуса живине могу се приметити клинички симптоми 

попут неуспешног расквоцавања, насађивања, излегања и извођења пилића, као и 

промена на јајима [98,105]. Све тестиране кокошке, осим хибрида, су се успешно 

расквоцавала и насађивала, док је најнижи проценат неуспешног излегања пилића 

забележен из домаћинстава из којих су добијени негативни резултати теста, а најнижи 

проценат извођење пилића из домаћинства из којег су добијени позитивни резултати 

теста. Промене на јајима су регистроване из два сеоска домаћинства из којих су 

добијени позитивни резултати теста и једног домаћинства из којих су добијени 

негативни резултати теста. Црвена кокошија гриња (Dermanyssus gallinae) је вектор 

одговоран за трансмисију S. Gallinarum, а преваленција овог ектопаразита у Србији и 

многим европским земаљама може да буде чак и 80 до 90% [80,81,82]. Овај 

ектопаразит је пронађен приликом адспекције живине из домаћинства из којих су 

добијени позитивни резултати теста, док је живина из домаћинстава из којих су 

добијени негативни резултати имала у историји болести ектопаразите.



Наталија Вићентић  Дипломски рад  Закључак  

64  

  

 

 
  

7.0. ЗАКЉУЧАК  

  

  

 На основу добијених резултата, закључено је следеће: 

1. Серопреваленција на антиген – СП на подручју Засавице код живине из 

екстензивног начина узгоја износила је 7%. 

2. Позитивни резултати теста су забележени на 3 сеоска домаћинства. 

3. Највећи проценат серопозитивних јединки је добијен из сеоског домаћинства 

7 (40%), затим сеоског домаћинства 8 (20%) и сеоског домаћинства 6 (10%). 

4. Заједничко за све кокошке су географски локалитет, начин држања и начин 

исхране, као и нехигијенски услови у кокошињцу. 

5. Власници живине из домаћинстава из којих су добијени позитивни резултати 

теста углавном су набављали живину из интензивног начина узгоја. 

6. Све кокошке, сем оних из домаћинства 8, нису биле вакцинисане. 

7. Постојање претходних других болести живине су пријављене на 

домаћинствима 2 и 6, угинућа на домаћинствима 1, 2 и 6, а проливи на 

домаћинствима 1, 2, 3, 6 и 10. 

8. Укрштене и остале расе, осим хибрида, су се успешно расквоцавале и 

насађивале, излегање пилића се кретало од 10 до 100%, а извођење пилића од 90 

до 100%. 

9. Промене на јајима су пријављене на домаћинствима 4, 6 и 7. 

10. Живина из домаћинства 1, 3 и 4 имала је у историји болести ектопаразите, али 

не и при прегледу, док су ектопаразити пронађени приликом адспекције живине из 

домаћинства 6. 

11. С обзиром на релативно мали број узорака обухваћен овим радом, неопходна 

су даља истраживања која би укључила већи број узорака и друге факторе ризика 

како би се стекла шира и јаснија слика о епизоотиолошкој ситуацији и 

серопреваленцији S. Gallinarum и S. Pullorum код живине из екстензивног начина 

узгоја. 
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