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КРАТАК САДРЖАЈ 

 
 
 
 Микоплазме се јављају код различитих птица, али и код комерцијалне живине. 

Најважније микоплазме које се јављају код пилића и ћурића су: Mycoplasmа 

gallisepticum, Mycoplasmа synovie и Mycoplasmа meleagridis. Поред тога јавља се и  

Mycoplasma iowe али најчешће се јавља код ћурића. Патолошке промјене у организму 

микоплазме остварују адхеренцијом на циљне ћелије домаћина, продукцијом 

токсина, избјегавањем имуног одговора домаћина и изазивајући некротичне 

промјене. Промјене су изражене у лумену душника, гдје је изражена цилиостаза и 

љуштење епителних ћелија  душника.Микоплазме имају способност продукције 

водоник пероксида и супероксидних радикали,уз учешће инфламаторних цитокина, 

што доводи до додатног оштећења ткива и погоршања клиничког стања код живине. 

Микоплазме се шире хоризонтално са птице на птицу, и вертикално преко 

инфицираних јаја. Дијагноза се поставља на основу: серологије, PCR теста и 

изолацијом културе микоплазми, а осјетљиве су на антимикробне препарате који 

своје дјеловање не остварују преко ћелијског зида.Контола патогених микоплазми се 

састоји у једном од следећа три приступа: одржавање јата без инфекције, љечење, и 

вакцинација јата. 

Кључне речи: микоплазмоза, контрола, живина  
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ABSTRACT 

 
 
 

 Мycoplasmas occur in a wide variety of birds including comercial poultry. The 

most important mycoplasmas in chikens and turkeys are Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, and Mycoplasma meleagridis. Additionaly, M. Iowe is emerging 

pathogen in turkeys, but appears to pose little isue for chickens. Pathogenic mechanisms 

include adherence to host taraget cells, release the tracheal lumen, exfoliation epithelial 

cells, as well as ciliostasis.In adition mycoplasma by products such as hydrogen peroxide, 

superoksid radicals and inflammatory citokines can exacerbate  the disease condition. 

Mycoplasma are transmitted horizontally from bird to bird, and vertically, from dam to 

offspring throught the egg. The disease is diagnosic by serologic test, cultures and PCR, 

and is sensitive to antimicrobials whose activity is other than disrupting the bacterial cell 

wall. Control of patchogenic avian mycoplasmas can consist of one of tree general 

approaches: maintaining flocks free of infection, medication, or vaccination. 

 

Keywords:mycoplasmosis, control, poultry 
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1.0. УВОД 
  

  

 Микоплазме код домаће живине и дивљих птица проузрокују хронично 

обољење (Chronic respiratory disease). Ово обољење је познато од раније, али 

микоплазмоза је постала учестала тек индустрализацијом живинарске производње, тј. 

у интезивном начину узгоја живине, а данас представља представља тешко рјешив 

проблем за одгајиваче живине [1]. 

 У природним условима микоплазме се јављају код кокошака и ћурака. 

Преношење микоплазми се одвија на два најважнија начина. Вертикално преко јајета, 

in ovo, са инфицираног јајета на потомство, и хоризонтално при чему се узрочник 

преноси директним или индиректним контактом пријемчивих птица са инфицираним 

клицоношама или контаминираним отпадом [2]. 

 Хронична респираторна болест проузрокована са Мycoplasma gallisepticum је 

једна од најважнијих заразних болести у фармској производњи. Најчешће обољевају 

пилићи у тову и приплодни подмладак, а у хроничном облику носиље приплодних и 

конзумних јаја. Болест је раширена у цијелом свијету али и код нас, и узрокује 

велике економске губитке [2]. 

 У клиничкој слици се јављају: невеселост, коњуктивитис, синуситис са 

серомукозним исцједком из носа, што је праћено отресањем главе, при дисању се 

чује кркљање, креста је бљеда и сасушена. 

 Програми за контолу микоплазмозе у нашој али и већини других земаља се 

заснивају на  одржавању родитељских јата слободних од инфекције. У случају да 

контрола микоплазмозе није изводљива, разматра се вакцинација живим вакцинама.
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2.0.  ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај микоплазмозе птица 

као једне од најзначајнијих бактеријских инфекција, те њене континуиране и 

адекватне контроле код живине.  

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај контроле и 

превенције микоплазмозе код живине укључујући различите врсте, првенствено 

кокошке и ћурке, нарочито зато што је у питању оболење праћено значајним 

економским губицима.  

Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о овом 

патогену код и њеној адекватној контроли, а све у сврху заштите здравља птица.  

Губици се огледају у смањењу производње и ваљања јаја, смањену квалитета 

једнодневних пилића, смањењу стопе раста, као и повећаним трошковима 

искорјењавања и љечења ове болести. Из свих наведених разлога потребно је да 

ветеринари, али и одгајивачи пажњу усмјере на контролу појаве микоплазмозе на 

фармама за интезиван узгој живине.  



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

3 
 

 

3.0 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

3.1. Етиологија 
 

 

 До данас је описано двадесет врста микоплазми које се јављају код живине. 

Најважније врсте су: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma 

meleagridis, Mycoplasma Iowe. Према својој патогености микоплазме се могу сврстати 

у три групе. Првој групи припадају микоплазме које су патогене за живину и заметке 

у природној и вјештачкој инфекцицји,друга групу чине микоплазме које су патогене 

само у вјештачкој инфекцији, а  у трећој групи су микоплазме за које није утврђено 

да су патогене [2]. 

 Микоплазме су најмањи једноћелијски микороорганизми који се могу 

узгајивати на вјештачким храњивим подлогама, једноставне су грађе и посједују оба 

типа нуклеинских киселина ДНК и РНК. Посједују геном прокариота са мање од 500 

гена, и цитоплазму. За разлику од осталих бактерија немају чврсту опну, већ су 

обавијене само танком трослојном цитоплазматском  овојницом, грађеном од 

протеина и липида. Због тога што немају чврсту ћелијску опну, немају ни сталан 

облик, а из истог разлога нису осјетљиве ни према антибиотицима који дјелују преко 

ћелијске мембране, јако су осјетљиве у спољашњој средини, и изван организма 

домаћина не живе дуго. Посједују органеле које им служе за прихватање на ћелије 

домаћина [3]. 

 Микоплазме се размножавају бинарном диобом, али диоба генома не мора 

бити синхронизизована са диобом цитоплазме. Од минималних репродуктивних 

једињења настају вишеједарне нитсте творевине сличне хифама. Каснијом 

сегментацијом цитоплазме у тим нитима настају низови округластих творевина, које 

се ослобађају као нове прокариотске ћелије микоплазми. Микоплазме су типични 
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екстрацелуларни организми, са посебним афинитетом према слузокожама, а 

адптирале су се углавном на једног домаћина [2]. 

 Микоплазме могу да живе интрацелуларно или екстрацелуларно али увијек 

користе храњиве материје од домаћина без обзира да ли се налазе интрацелуларно 

или екстрацелуларно. Отпорне су на фагоцитозу. Веома се добро прилагођавају 

промјени средине у тијелу и могу да живе у већини ткива. Углавном паразитирају на 

површини слузница и синовијалним опнама, а ријетко нападају ткива. За разлику од 

вируса, микоплазме могу да расту у ткивним течностима (крв, ликвор) и унутар било 

ког ткива живих ћелија без убијања ћелија. Микоплазме су способне да изазивају 

мутацију ДНК и РНК ланцу ћелија па се сматра да могу имати канцерогени ефекат. 

Такође могу да изазову аутоимуне реакције у организму са разним оштећењима. 

Одликују се великом варијабилношћу површинских антигена што отежава 

идентификацију и стицање имуности. Само поједине врсте микоплазми стварају 

егзотоксине (хемолизине, протеазе које могу инактивисати IgA и друге ензиме). 

 Микоплазме обично расту веома споро, и то на температури 37-38˚C, и 

прилично су отпорне на талијев ацетат и пенцилин, који се често користе у медијима 

за успоравање раста заразних бактерија и гљивица. Колоније микоплазми добро 

расту на агару и то у току 3-10 дана, на температури 37˚C [4]. Међутим не патогене 

врсте M. gallinarum i M. gallinaceum могу развити колоније током једног дана. 

Типичне колоније код микоплазми су мале (0, 1-1 mm). Колоније су округле, глатке и 

равне, са гушћим и издигнутим средишњим дјелом, па могу да формирају слику 

куваног јајета (Слика 1). Поред тога код неких врста могу се запазити колоније 

кокобацилоформног облика, влакнастог или прстенастог облика. Ферментација 

угљених хидрата је варијабилна, али се микоплазме могу углавном подјелити на оне 

које ферментују глукозу и оне које немају ту спосбност. Врсте које не ферментују 

глукозу, као извор енергије користе аргинин. Значајна карактеристика M. 

Gallisepticum, M. synoviae и M. meleagridis је да врши хемаглутинацију пилећих и 

ћурећих еритроцита. За разликовање појединих врста микоплазми, користи се 

директно бојење површине агра са колонијама са специфичним флуоресцентним 

антитјелима [3]. 
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         Слика 1.  Колоније Mycoplasmosis synoviae под микроскопом 

https://www.researchgate.net/figure/M-synoviae-wvu-1853-colonies-24-hours-PI-CER-

GEN_fig2_289372849 

 

 

3.2. Епизотиологија 
 

 

 Преношење Мycoplasma gallisepticum се одвија вертикално и хоризонтално 

(Слика 2). Вертикално преношење је преношење преко јајета, in ovo, са инфицираног 

јата на потомство. Хоризонтално се шири директним и индиректним контактом 

пријемчљивих птица са инфицираним клицоношама или контаминираним отпадом. 

Релативно строга специфичност према домаћину и често појављивање 

асимптоматских случајева, важне су особине микоплазми. Природне инфекције су 

запажене код различитих кућних птица. Хоризонтална инфекција се јавља контактом 

са инфицираним птицама, преко ваздуха, са микроорганизмима излученим из 

респираторног тракта. Често  избијање инфекције у родитељским  јатима, под 

условима високе биозаштите, могу се прописати дјеловању људског фактора. У овом 

случају потребно је анализирати начин саобраћаја између јата, али и понашање 



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

6 
 

особља на живинарским фармама. Микоплазме преживљавају у спољашној средини 

око 2 дана [6]. 

 Начин инфекције одређује и ток болести. Инфекција преко стопала праћена је 

синовитисом, а преко носних отвора најчешће долази до афекција синуса, најчешће 

код ћурака. На појаву симптома болести доприносе различити стресори. Важну улогу 

имају секундарне инфекције пре свега инфекције са E.colli, Proteusom, и осталим 

грам позитивним бактеријама [7]. 

 Узрочник се најчешће преноси јајима и инфицираном живином. У ширењу 

инфекције значајну улогу имају инкубаторске  станице, које користе приплодна јаја 

из зараженог јата. За вријеме инкубирања замеци могу угинути или се из њих излегу 

већ инфицирани пилићи. Од трансоваријално инфицираних пилића узрочник се 

аерогено на остале пилиће. Микоплазме изван организма преживе кратко вријеме. 

Сунчеви зраци их убијају за 20-30 минута. При температури од 5-10˚C и при 

релативној влажности од 80% микоплазме преживе до 8 дана, а у кокошијем измету 

3-5 дана. Најдраматичнија слика се јавља код меснатог типа живине. Преношење ин 

ово са родитеља на потомство је значајно за ширење инфекције и главни проблем у 

међународној трговини живином [8]. 

 

Слика 2. Начини  преношења Мycoplasma gallisepticum [6] 
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3.3. Патогенеза 
 

  У производним и приплодним условима живина се инфицира аерогено. 

Микоплазме се помоћу терминалне творевине причврсте на епител слузокоже 

респираторног система, носне шупљине, трахеје, плућа или ваздушне кесе, при 

чему оштећује ћелијску мембрану ензимима и киселим производима метаболизма. 

Усљед тога долази до оштећења цилија на трахеји, што доводи до слабљења 

физиолошке функције. Такођер, долази и до оштећења ћелија које луче слуз, при 

чему се на слузокожи трахеје појављује серозни садржај ,а неутрофилни инфилтрат 

у везивном ткиву слузокоже замјењује мононуклеарне ћелије. Развија се 

хипертрофија и хиперплазија епителних ћелија [9]. 

 Адхезија на ћелије домаћина је неопходна у патогенези болести, а она је 

олакшана површинским протеинима П1 и П 30, који олакшавају адхезију. П1 

протеин је примарни фактор адхезије, а протеин П30 омогућава његову функцију. 

Поред тога микоплазме имају способност клизне покретљивости, и на тај начин 

избјегавају мукоцилијарно чишћење. Значајну улогу у патогенези има и могућност  

насељавања не фагоцитних станица, што доводи до избјегавања имуног одговора 

домаћина [10]. 

 Накупљањем лимфоцита и плазма ћелија у субмукози настају лимфни 

фоликули. Симптоми постају видљиви нарочито усљед секундарних инфекција. 

Запаљенски процес се шири на ваздушне кесе, оне су испуњене серозним 

ексудатом, а зидови су задебљали. 

 Кроз оштећену слузокожу респираторног система микоплазме доспјевају у 

крв, крвљу у мозак, зглобове, јајовод и остала ткива. У можданом ткиву оштећују 

ендотел крвних судова при чему долази до тромбозе и појаве некротичних 

подручја. У зглобовима присутан серозан или гнојан ексудат у зглобовима. 

Микоплазме инфицирају јајне фоликуле и јајовод, који постаје жариште и извор 

инфекције [11]. 
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3.4. Клиничка слика 
 

 У експерименталним условима инкубациони период траје 6-18 дана, а у 

условима природне инфекције инкубациони период износи 3 -38 недеља. Обољење се 

најчешће јавља зими, и то код живине старије од 4 недеље. Најкарактеристчниј 

симптоми код живине су: трахеални хропци, исцједак из носа, кашаљ. Смањује се 

конзумација хране, а живина губи на тежини.  Смањује се производња јаја, и јаја су 

лошијег квалитета. Младе птице, пилићи и подмладак показују невеселост, 

коњуктивитис (Слика  3), синуситис са серомукозним исцједком из носа са 

отресањем главе, како би се избацио накупљени ексудат [12]. 

 Приликом дисања чује се кркљање. Кркљање је једини симптом код младих 

птица. Обољеле птице, коке и украсна живина су упадљиво мирне, креста им је 

бљеда и сасушена. Одрасла живина има углавном хроничан ток болести, и веома 

ријетко угине. Код овог обољења су једнострано или обострано отечени 

инфраорбитални синуси, усљед чега је цјела глава деформисана и слична је глави 

сове. Очни капци су сљепљени и едематозни, а очи су полузатворене. Понекада се 

испод тако сљепљених капака налази мања или већа количина слузаво сирастог 

ексудата. На почетку болести из носних отвора цједи се бистар, воденаст, а касније 

густ гнојни и сираст ексудат. Инфраорбитални синуси су проширени а, кожа изнад 

њих је црвена, отечена и темперирана. У синусу се налази сирасто-гнојна маса, често 

са примјесама крви. У неким случајевима може се јавити: тортиколис, опистотонус, 

тремор, и кретање у круг, као и шепање ѕбог упале зглобова [12]. 

 Озбиљне епидемије са високим морбидитетом и морталитетом код бројлера су 

присутне у случају секундарних бактеријских инфекција и дјеловања неповољних 

фактора спољашњне средине. У тежим случајевима M. gallisepticum, изазива 

кератокоњуктивитс, а први случајеви су уочени код бројлера старости 30 дана у 

Јапану [13]. 

 Инфекција са M.gallisepticum код ћурака захвата највећи дио јата, али се 

ријетко јавља са синуситисом и инфекцијом доњих репираторних путева. Морталитет 
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и морбидитет су веома промјењљиви. Обољење се најчешће јавља у старости од 8-15 

недеља,и карактерише се ексудатом из носа, отеченим синусима и кашљом [14]. 

 
 

Слика 3. Коњуктивитис код живине 

https://www.thepoultrysite.com/publications/diseases-of-poultry/183/mycoplasma 

  

Мycoplasma meleagrids 

 Узрочник је искључиво патоген за ћуриће. Mycoplasma meleagridis изазива 

примарне промјене у ваздушним кесама. Поред тога, код овог обољења може да дође 

до смањеног процента ваљења, закржљалости и неправилности у грађи костију и 

скелета ћурића. Узрочник се шири не само хоризонталним, директно и индиректно 

преношење већ и вертикалним путем преко репродуктивних органа, јаја, сперма и 

преко бурзе Фабрици, о чему свједочи и налаз фибринозног ексудата у ваздушним 

кесама већ код једнодневних ћурића [15].  

 Симптоми респираторног тракта су ријетки.Највише су изражене промјене и 

деформитети на скелету обољелих ћурића у виду срашћавања метатарзалних костију, 

задебљање костију карлице, деформитети на вратним пршљеновима гдје је глава 

оборена према земљи, затим кретање у круг, ненормално оперјавање и закржљалост.  

Ови деформитети на скелету могу да буду присутни код 20% јединки у јату [15]. 

 Ово обољење се карактерише прије свега фибринозним аеросакулитисом 

(Слика 4)  који је знатно израженији уколико је пристна и секундарна инфекција са E. 
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coli, уз неповољне услове смјештаја и вентилације у објектима. Зидови ваздушних 

кеса су замућени, задебљали а ваздушне кесе су испуњене кашасто сирастим 

жућкастим ексудатом [16]. 

  Дијагноза се поставља изолацијом и идентификацијом узрочника и 

аглутационим тестом. Диференцијална дијагноза није једноставна, јер је потребно 

искључити: Mycoplasma gallisepticum, затим колибацилозу, салмонелозу, перозу, 

инфлуенцу, инфективни синовит и артрит. И ова микоплазма је осјетљива на разне 

врсте антибиотика који се дају у води. У профилакси водити рачуна да јата буду 

слободна од  Mycoplasma meleagridis, а исто тако и сјеме које се употребљава за 

осјемењавање ћурака. Јаја за инкубирање туширати у тилозину, да би се болест свела 

на најмању могућу мјеру [17]. 

 

Слика 4. Синуситис код ћурке инфициране са Mycoplasmа meleagridis 

https://www.msdvetmanual.com/en-au/poultry/mycoplasmosis/mycoplasma-gallisepticum-

infection-in-poultry 

 

Mycoplasma Iowae 

 Код излежених ћурића и пилића доводи до упале ваздушних врећица и 

деформације ногу. Болест се јавља код ћурака, кокошки и неке птице које слободно 

живе у природи. Код ћурака изазива угинуће ембриона, слабије ваљење, кржљавост, 
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слабију оперјалост и различите деформације на костима и скелету. Узрочници се у 

обољелих поред горњих респираторних путева налазе и у овидукту, клоаки, пенису. 

Овај сој је далеко отпорнији од осталих микоплазми, због тога дуже преживљавају у 

спољашњој средини и отпорни су на нека микоплазмоцидна средства [17]. 

 Обољење се манифестује слабијим ваљањем, знатним бројем ембрионских 

угрушака који су едемизирани, хиперемични и закржљали. Присутно је слабије 

оперјавање, различити деформитети, ротирање тибије, криви ножни прсти, 

хондродистрофичне промјене и ерозије зглобних хрскавица (Слика 5). 

 Дијагноза се поставља директним изоловањем на селективним подлогама 

специфичним за микоплазме или серолошким методама. Диференцијално 

дијагностички потребно је искључити у првом реду Mycoplasma  meleagridis и 

Mycoplasma  synoviae [18].   

 

Слика 5. Mycoplsmae Iowae, промјене на зглобовима код живине. 

https://www.jstor.org/stable/1592133 

 

3.5. Патохистолошки налаз 
 

 Налази обукционог прегледа могу бити различити. Најчешће промјене се 

карактеришу упалом слузокоже носе, синуса, трахеје, плућа и едемом ваздушних 

кеса. Фибринске нити и крпице или сираст ексудат могу се наћи у трахеји и 
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ваздушним кесама. Фибрински ексудат може се наћи на перикарду, слезини и јетри. 

Слезина и јетра су повећане. На зглобовима се јавља оток, са отоком 

периартикуларног ткива и синовијалне мембране, са промјенама најчешће на 

скочним зглобовима. На зглобовима се налазе ерозије зглобних површина и 

остеомијелитис [19]. 

 У случају да се микоплазме размножавају на ембрионираним јајима, долази до 

угинућа ембриона. На ембрионалним овојницама долази до задебљања, замућења, 

едемизирања , крварења и некрозе. На ембрионима се запажају едеми на глави и око 

зглобова [20]. На унутрашњим органима промјене могу да се манифестују 

хиперемијом, крвављењем, ређе некрозама на јетри, са серофибринозним 

перикардитисом и аеросакулитисом ( Слика 6). 

 На серозама, око јетре, слезине, у перикарду и између цријевних завоја 

запажају се сиво-жуте фибринске крпице и наслаге различитог интезитетеа. У 

почетку долази до замућења и задебљања листова ваздушних кеса, а касније се 

накупљају сирасте наслаге у виду грудвица. Понекада се због обимности поменутих 

наслага једва наслућују контуре унутрашњих органа. Плућа су обично 

непромјењена али се понекада могу запазити фокална пнеуматична жаришта [21]. 

 

Слика 6. Сакулитис  

https://www.merckvetmanual.com/poultry/mycoplasmosis/mycoplasma-gallisepticum-

infection-in-poultry 
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3.6. Дијагностика 
 

 

  Лабораторијске методе су најзначајније у дијагностици микоплазми, зато 

што клиничка слика и патоморфолошки налаз нису потпуно поуздани у 

постављању дијагнозе. Брзо и правовремено дијагностиковање болести је значајно 

како би се спрјечило ширење микоплазмозе на цијели запат, а самим тим и велики 

економски губици у интезивној живинарској производњи [22]. 

 Постоје три приступа у дијагностици микоплазми: изолација и 

идентификација микроорганизама, доказивање ДНК микоплазми, утврђивање 

специфичних антитјела на микоплазме. ELISA, HI, SPA су најчешће серолошке 

методе које се користе у дијагностици микоплазми. Ове методе се користе за 

доказивање инфекције, за њихово извођења потребан је већи напор и дужи временски 

период, а карактерише их смањена осјетљивости. Проблем код ових тестова могу 

бити и неспецифичне реакције или унакрсне реакције са реагенсима [22].     

 ELISA се користи у дијагностици антитјела на Mycoplasma gallisepticum у 

респираторном тракту и јајима. Изолација и идентификација микроорганизама 

златни су стандард за дијагностику инфекције са микоплазмом. Поступци за 

изолацију и идентификацију засновани су на коришћењу  формулација и медија који 

су доступни, али микоплазме споро расту и обично су присутни и комензали као што 

су Mycoplasma gallinarum и Mycoplasma gallinaceum [23].  

 Испитивање се ради из различитих материјала: брис слузокоже носа, желуца, 

трахеје, једњака, ваздушних кеса, клоаке, фалуса. На испитивање се може послати 

садржај инфраорбиталних синуса и зглобова, ткиво јетре, слезине, плућа и непце. 

 PCR тест је брз, осјетљив и специфичан, те се често користи умјесто узгоја и 

идентификације микоплазми. PCR се заснива на откривању специфичне 

микоплазмалне ДНК [24]. 

  Сојеви Micoplasma gallisepticum показали су сероконверзију измјерену SAR-

om, али само када серум узорци нису разрјеђени. Могу се користит и други 

серолошки тестови, а најчешћа и најрелевантнија замјена за SAR je ELISA тест. У 
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доказивању микоплазми у узорцима из респираторног тракта могу се користи и 

флуоресцентна микроскопија (Слика 7) [24].     

 Главни дио програма контроле је фокусиран на серолошким методама за 

скрининг и потврду са реакцијама и потврђеном изолацијоим микоплазми.Дијагноза 

се поставља на нивоу јата, и присуство једне или више инфицираних јединки у јату, 

представља доказ инфекције јата.На тачност тестова утичу: величина узорка, време 

између тестирања, и вријеме темпирања теста према времену испоруке пилићима. 

Најчешће се користи принцип гдје се врши контрола 10% јата или минимално 300 

јединки пре проношења и надаље тестирања сваких 60-90 дана.Негативан резултат 

претходног потомства родитељског јата добри су индикатори да је родитељско јато 

слободно од Mycoplasma gallisepticum  када су јаја уложена у инкубаторе 21 дан 

раније [25]. 

 Дијагностика Mycoplasma gallisepticum родитељских јата често се спроводи у 

одсуству клиничких знакова,а скрининг се употпуњава са SPA. HI  је тест избора за 

потврђивање, а може да се изводи са свјежом културом соја микоплазме или 

стандардним антигеном. 

 Метода ELISA често се користе за серолошку потврду и веома је практична. 

Треба користити производе са широким спектром узорака и сојева са терена. ELISA 

китови су осјетљиви и специфични, али су могуће неспецифичне реакције, из истог 

разлога као код SPA методе [26]. 

У принципу, присуство  Mycoplasma gallisepticum се потвеђује изолацијом у 

култури, или откривањем специфичне DNK. PCR је брза и осјетљива метода, захтјева 

специјалан медијум и реагенсе и вријеме. Од живих птица се узимају трахеални или 

хоанални брисеви, а од жртвованих животиња се узимају узорци из свјежих лешева. 

Микоплазме се углавном изолују из органа респираторног или репродуктивног 

карактера. 
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Слика 7. Идентификација микоплазми флуоресцентном микроскопијом 

https://veterina.info/vesti/25-goveda/bolesti-goveda/187-opirnije-o-infekcijama-izazvanim-

mikoplazmama 

 

3.7. Контрола 
 

 У контроли  микоплазмоза живине може се приступити на три начина: 

употребом антибиотика, имунопрофилактичним мјерама и поступцима за 

искорјењивање инфекције.  Ради профилаксе, а и терапије микоплазмоза живине 

употребљавају се са већим или мањим успјехом различити антибиотици. Будући да 

се микоплазме могу прењети јајима, веома је важно да се приплодна јата одржавају 

слободна од инфекције, при чему је важно поштовати биосигурносне мјере приликом 

узгоја у интезивним условима. 

  Програми контроле су у већини земаља базирани на одржавању 

комерцијалног родитељског материјала слободног од инфекције. Mycoplasma 

gallisepticum је саставни дио Europian Communities Control Directive (90/539/EEC) 
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којом се прописују услови трговине у Европској Унији и увозу живине и приплодних 

јаја из других земаља [27]. 

Основни принципи програма су следећи: 

-висок ниво биозаштите родитељских јата, са производњом на фармама живине једне 

старосне категорије и уз принцип све унутра, све напоље 

- рутински мониторинг-серолошке пробе брзим и специфичним потврдним тестовима  

-моментално клање инфицираних родитељских јата за превенцију ширења на 

потомство. 

 Будући да се све микоплазме, које су патогене за перад преносе вертикално, 

нужно је обезбједити залихе јаја из незаражених извора. Први корак према контроли 

микоплазмозе је обезбјеђивање приплодних јаја и птица без микоплазми [28]. То се 

постиже различитим  третманима  јаја, попут загријавања на 46˚C 12-14 сати или, 

учинковитије, љечењем антибиотицима, било инјекцијом in ovo или урањањем јаја у 

антимикробне отопине [29].  

Данас постоје велике концентрације перади у малим географским 

подручијима, чиме се повећава вјероватноћа излагања, особито кад постоје пропусти 

у биосигурносним мјерама. 

 Систем праћења који се досљедно примјењује је битан за спрјечавање 

инфекција, а у случају избијања у јату, рано откривање је од изнимне важности како 

би се спрјечила контаминација других јата [30]. 

 

3.7.1. Терапија 
 

 Љечење живине  инфициране микоплазмама антимикробним љековима 

смањује стопу клиничке манифистације и ризик од трансоваријског преноса на 

разину мању од 0,1%. Будући да микоплазмама недостаје ћелијски зид,  они су 

резистентни на β-лактамске антибиотике попут пенцилина или цефалоспорина. 
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Међутим, оне су осјетљиве на макролиде, тетрациклине, флуорохинолоне и друге 

антибиотике [31].  

Постоје бројна извјешћа о испитивању учинковитости различитих антибиотика у 

условима природно заражене живине, међутим пријављен је проблем резистенције на 

антибиотике. Недавно је утврђено је да су  полусинтетски дериват 

плеуромутилинског антибиотика Валнемулина сигурни и учинковити против 

микоплазме. Међутим медикацију не треба употребљавати за елиминацију 

Mycoplasma gallisepticum инфекције из инфицираног јата, него као метод 

краткорочног побољшања и економских ефеката, пре него за дугорочно ријешавање 

проблема [32].  

 Међутим тилозин или тетрациклини су најчешће кориштени производи за 

спрјечавање инфекције јаја или профилактичко љечење респираторних болести код 

бројлера или ћурака. То су виско учинковити производи, попут енрофлоксацина или 

тилмикозина који нису одобрени за употребу код живине у неким земљама. Типичан 

програм љечења заражене живине може се састојати од сталног уноса љекова у храни 

или љечење пет до седам дана сваког мјесеца [32]. 

 Љечењем се може смањити популација микоплазми у респираторном тракту, 

потенцијално смањујући ризик од проширења на сусједна јата. Иако антибиотици 

могу бити учинковит алат за смањење пријеноса инфекције преко јаја , клиничких 

знакова и лезија, ипак не може се рачунати на потпуно уклањање инфекције из јата, а 

континуирана употреба може резултирати развојем резистенције.  

 Антибиотски љекови могу бити учинковити и корисни у спрјечавању 

економских губитака повезаних  са инфекцијом микоплазмама живине , али примјену 

антибиотика не треба сматрати дугорочним ријешењем [33]. 

 Добре резултате су дали третмани са окситетрациклином или 

хлортетрациклином и то 200 g/t  хране, током неколико дана. Тилозин се најчешће 

апликује поткожно у дози од 3–5 mg/lb тјелесне масе или у води за пиће  2–3 g/L 

током 3-5 дана.  Примјена врло ниске разине тилозина у храни код старије живне 

може смањити губитке у производњи јаја. Тиамулин и Тиамулин + салиномицин 
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били су учинковити у терапији код живине и ћурака (Слика 8).  Апликација тилозина 

и гентамицина код кокошки носиља, и спектиномицина и линкомицина код пилића 

дала је добре резултате. Прописи о употреби антимикробних љекова код живине брзо 

се доносе и знатно се разликују међу јурисдикцијама нпр. Еуропске Уније или САД и 

треба их консултовати непосредно прије третмана [34]. 

 Алтернативни приступ за смањење in ovo трансмисија микоплазми, 

укључивала је загријавање јаја у инкубатору са прислним зраком током 12 -14 сати 

како би се постигла унутрашња температура од 46,1 C [34]. 

 Потпуно уклањање микоплазми код свих птица у зараженом јату, са масовном 

антимикробном терапијом је нереално за очекивати, а љечење треба обезбједити 

краткотрајно побољшање клиничке слике и смањити економске губитке.  

 

Слика 8. Апликација терапијског средства код микоплазмозе 

https://www.alamy.com/domestic-chicken-hen-gets-a-liquid-medication-administered-

germany-image237083571.html 

 

3.7.2. Вакцинација 
 

 Вакцинација може бити одржива опција, особито у вишегодишњим 

комерцијалним перадарским фармама гдје одржавање јата без Mycoplasme 
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gallisepticum или Mycoplasmae synoviae није изведиво. Вакцине које се могу 

користити против вирулентних инфекција пољским сојевима укључују инактивиране 

бактерине из емулзије уља и живе атенуиране вакцине [35]. 

 Тренутно инактивирани, уљно емулзијски бактерини, жива цјепива или 

рекомбинантна жива цјепива против poxvirusa које садржи и експримира кључне 

заштитне Mycoplasma gallisepticum антигене доступне су за перад. Употреба 

Mycoplasma gallisepticum бактерина код пилића смањује израженост респираторних 

симптома, сакулитиса, смањење губитака у производњи јаја, промјене на јајницима и 

смањење вертикалног пријеноса. Пилићи цјепљени бактерином су показали  

минималну отпорност на инфекцију у моделу контакт-изазов, иако постоје 

извјештаји о локалним упалним реакцијама на мјесту убризгавања [36]. 

 Главна предност уљно емулзијских бактерина је заштита од економских 

губитака, која се може постићи без увођења сојева живих цјепива. Недостатци 

укључују високе трошкове, индивидуална апликација свима птицама [37]. 

  Рекомбинантна (rFP-MG) вакцина која садржи и експримира заштитне 

протеине Мycoplasma gallisepticum је уведена, али је мање учинковита од цјепива 

против соја MG-Bac i F. У сектору живинарства обично се користи пет живих сојева 

цјепива против Mycoplasma gallisepticum : F-soj (FVax-MGH); 6/85 (Mycovac-LH); K-

soj, MS-H soj (Vaxsafe MS) i ts-11 (MG ts-11H). Цјепиво против соја F  широко се 

користи и учинковито је у истискивању вирулентних сојева из перадарских фарми 

[38]. 

 F-сој је врло имуноген, али је само благо вирулентан код кокоши, а код ћурака 

је отрован за ћурке и показало се да је одговоран за избијање клиничке слике код 

ћурака на терену. Док ts-11 ili 6/85 могу изазвати блажу респирацијску реакцију 

након цјепљења и резултирати нижим имунитетом од F-соја. Пријављено је да 

цјепиво ts-11 има минималну или никакву вируленцију за пилиће и ћуриће [39]. 

 Ferguson-Noel у Williams (2015.)  спровели су испитивање приликом 

вакцинације бројлера и пилића и открили су да је сој K-типа био врло учинковит када 

се упореди са T или F-сојем. К сој има ниску стопу хоризонталног пријеноса, остаје 
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првенствено у респираторном систему цјепљених птица и перзистира у горњим 

дишним путевима. Није дошло до вертикалног пријеноса К-соја и зато се сматра 

сигурним и учинковитим живим цјепивом против Mycoplasma gallisepticum [38]. 

 Када се даје прије полагања, F-сој Mycoplasma gallisepticum доводи до 

смањене производње јаја, али ts11 Mycoplasma gallisepticum није показао овај учинак. 

Предложено је да су примјењена цијепљења прије полагања ts11MG или 6/85 soja 

Mycoplasma gallisepticum у комбинацији са преклапајућим цијепљењем FMG –a 

током полагања може бити учинковита заштита комерцијалних јата од Mycoplasme 

gallisepticum инфекција неким  пољским сојем [39]. 

 Сој цјепива 6/85 индуцира заштиту од лезија на ваздушним врећицама и 

генетски је стабилан. Овај сој се може открити у горњим респираторним путевима 

четри до осам недеља и није изазвао значајан серолошки одговор. 

 6/85  цјепиво је доступно као лиофилизирани производ, а цјепљење аеросолом 

је препоручено. Недавно је K-сој, MS-H показао велики потенцијал као сигурно и 

учинковито живо цјепиво против Mycoplasma gallisepticum. Живо, ослабљено цјепиво 

MS-H осјетљиво на температуру користи се у многим земљама за контролу 

инфекције са Mycoplasma synoviae и показало се сигурно код ћурака када се даје кроз 

аеросол [39]. 

 Сој цјепива ts-11 потиче од пољских сојева који је хемијски мутагенизирани и 

одабран за стварање клона који би боље растао на 33 C˚, него на 37 C˚, и показало се 

да је сигуран и дјелотворан код пилића. Сој ts-11 се показао сигурним, изазивају спор 

одговор антитјела, слабо преносив са птице на птицу и показује учинковито 

дјеловање у лабораторијским и теренским ситуацијама [40]. 

 Сој ts-11 опстаје у горњим респираторним путевима и изазива дуговјечни 

имунитет. Код вакцинисане живине овај сој не утиче на величину јаја,носивост или 

квалитет јаја. Цјепиво ts-11 се испоручује као смрзнути производ, а примјењује се у 

облику капљица за очи. Уопштено ts-11 и 6/85 изазивају блажу реакцију након 

цијепљења од F-соја [41]. 
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 У успоредби серолошких одговора на цјепљење ts-11, F-сој и 6/85 сви сојеви 

су индуцирали спор или негативан одговор антитјела, а антитјела су раније 

откривена ELISA-ом [42]. 

 Када се користе жива цјепива, важно је испитати да ли је сој цјепива успјешно 

колонизирао респираторне слузнице и на тај начин произвео учинковит имунолошки 

одговор против дивљег типа. 

 Есенцијално је да се вакцинација обави прије излагања дивљем типу инфекта. 

Инактивисане вакцине се сматрају сигурнијим. Ипак, оне су скупе и захтјевају 

индивидуалну апликацију. Двократна вакцинација се сматра ефикаснијом него 

једнократна, али се ово ријетко практикује због високих трошкова. Сојеви живе 

вакцине Mycoplasma gallisepticum су доступни на тржишту, и примјењују се у 

старости од 8-14 недеља, а најраније са 2 недеље или мање ако су пилићи изложени 

ризику инфекције дивљим типом прије осме недеље старости [43]. 

 Постоји неколико начина апликације и веома је важно да се користи 

одговарајући метод апликације за сваку вакцину. Погрешан начин често резултира 

неуспјехом у производњи имунитета док неки други начини вакцинације захтјевају 

да особље држи животињу чиме се губи вријеме а и у одређеној мјери стресира 

животиња. Вакцинација може бити масовна путем воде за пиће, преко спреја или 

аерослом и у виду индивидуалне апликације: инјекционо, орално, клоакално, 

окулоназално, фоликуларно, у амнионску течност и wing-web метода [44]. 

 Лоше руковање вакцином може довести до пада потенцијала вакцине. Оно 

што је битно то је да је вакцина правилно транспортована у расхлађеном или 

замрзнутом стању, да је стигла тачно поручена вакцина, против одређеног соја 

микоплазми, да је стигао жељени број доза, обратити пажњу на датум истека 

вакцине, да је даље складиштење вакцине према упуству произвођача, да су 

непосредно прије употребе извађене. Такође неопходно је темељно очистити и 

стерилисати опрему за вакцинацију након употребе а неискоришћене припремљене 

вакцине на прописан начин уништити. Птице које показују знаке болести или стреса 

се не вакцинишу [44]. 
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3.7.3. Биосигурносне мјере 
 

 Данашња интезивна производња живине на фармама не може се ни замислити 

без правилно дефинисаних биосигурносних мјера. Биосигурност представља низ 

корака које треба спроводити и поштовати да би се спрјечио улазак болести на фарме 

или да би се спрјечило изношење патогених организама са фарме, уколико постоје. 

Ефикасна примјена биосигурносних мјера доприноси бољем здрављу живине, већој 

продуктивности и профитабилности, безбједности хране и заштите животне средине. 

На крају она доприноси и већем угледу у живинарској производњи и омогућава 

међународни промет живине и производа порјеклом од живине [46]. 

 Анализом биосигурности на фармама у нашој земљи, уочене су бројне 

неправилности: лош избор локације фарми, радници који раде на фармама узгајају у 

својим домаћинствима живину, неодговарајући карантин, недосљедни режим код 

уласка возила и посјетилаца у круг фарме, дезобаријере за возила су лоше одржаване, 

пропусти код санитарног чишћења и прања. 

 Биосигурносне мјере су намјењене спјечавању нежељених ситуација и 

унапређењу пословања на живинарским фармама. Микоплазме се шире у јатима и 

између њих увођењем обољелих птица, птица у периоду инкубације [47]. 

Микоплазме се расејавају и возилима, опремом, одјећом и обућом посјетилаца или 

запослених који имају контакта са више јата, као и контактом са дивљим птицама. 

Микоплазме се уносе и шире контактом са контаминираном храном, водом и 

стајњаком. Када је ријеч о биосигурносним мјерама у ужем смислу оне се најчешће, 

што је потпуно погрешно, искључиво своде на мјере ДДД. Мјере ДДД су само 

сегмент укупних биосигурносних мјера, па када се не спроводе програмски додатно 

се умањују очекивани ефекти, али обезврјеђује њихов значај [47]. 

 У циљу правилног дефинисања биосигурносних протокола, саме 

биосигурносне мјере су класификоване на спољашње и унутрашње. Спољашње 

биосигурносне мјере имају за циљ да спрјече улазак микоплазми на фарму заправо да 

се свакодневним рутинским мјерама смањи ризик од појаве микоплазмозе на 

живинарским фармама. 
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 Правилан избор локације за изградњу објеката за узгој живине је један од 

основних принципа изолације као темеља биосигурности. Физичка удаљеност фарми 

живине од насеља и других фарми, веома је значајна због могућности ширења 

патогених узрочника. 

 Куповина тј. насељавање објеката новим јединкама мора бити тако 

организовано да се у што краћем временском року објекат напуни јединкама које 

потичу из здравог запата, које су вакцинисане против микоплазми и потичу из 

подручја гдје ова болест није присутна [48]. 

 Карантин је обавезна законска мјера која има за циљ спрјечавање уношења 

заразе у здрав запат али и аклиматизацију живине на нове смјештајне услове и 

представља основу у спровођењу биосигурносних мјера. Карантин је посебно 

изграђен објекат, строго изолован са дезинфекцијоном баријером на улазу и храном 

обезбјеђеном за вријеме трајања карантина. Дезинфикациона баријера је једна од 

веома важних мјера спољашње заштите. Дезобаријера треба да буде широка тако да у 

потпуности покрива ширину улаза за запослена лица и ширину улаза за транспортна 

средства. У круг фарме могу да уђу искључиво возила чији је улазак неопходан. 

Превозна средства којима се превози живина морају да се механички очисте, потом 

да се изврши темељно санитарно прање а затим да се дезинфикују [49]. 

 Запосленим лицима се забрањује узгој живине на приватним посједима. 

Запослене треба не само обучити да раде према биосигурносним протоколима, већ да 

кроз одговарајућу обуку и информисање схвате и разумију зашто је важно неку од 

радњи извести на прописани начин. 

 Контрола дивљих птица (голубови, врапци, чворци, ласте, вране, свраке) јер 

могу бити носиоци инфективног материјала на ногама или преко органа за варење 

или дисање. Стога се препоручује затварање рупа погодних за прављење гњезда, 

постављање мрежа на прозоре и отворе за вентилацију, затварање отвора на 

силосима и покривање рубова испод кровишта и стреха погодних за прављење 

гњезда и задржавање птица [49]. 
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 Данашња интезивна производња животиња на фармама не може се ни 

замислити без правилно дефинисаних биосигурносних мјера, чији је задатак да 

коришћењем немедикаментозних средстава заштите здравље јединки на фармама. 

Ефикасна примјена биосигурносних мјера доприноси бољем здрављу живине, већој 

продуктивности и профитабилности, безбједности хране и заштите животне средине. 

Већина биосигурносних мјера је једноставна и не кошта пуно. 

 У савременом индустријском живинарству производња се може постићи само 

са здравим јединкама. Битне су превентивне мјере као што су правилно спроведена 

санитарна обрада објеката прије почетка производње, што представља механичко 

чишћење и прање. Велики значај у контроли микоплазми имају профилактичне 

мјере. Једна од најзначајнијих профилактичних мјера је дезинфекција. Дезинфекција 

представља уништавање штетних микроорганизама хемијским или физичким 

средствима док је стерилизација потпуно уништавање свих врста микроорганизама 

[50]. 

 Прије сваке дезинфекције објеката у којима се јавила микоплазма, потребно је 

извршити темељно механичко чишћење објекта. Од средстава за чишћење најчешће 

се користи натријум хидроксид, натријум карбонат или катјонске детерџенте. Прије 

тога потребно је сву простирку треба уклонити и спалити. Сву опрему која се 

користила за уклањање простирке треба очистити и дезинфиковати. Објекти се 

најбоље чисте помоћу вруће паре, кипуће воде или истовремено и једним и другим, 

али начешће се користе хемијска средства и вода, и то као врућа вода или кипућа 

вода (Слика 9). Врућа вода и пара су веома често дјелотворнији од хемикалија, јер се 

са њима пере, а уједно због високе температуре и дезинфикује [51]. 

 Елиминација микоплазми процесом дезинфекције зависи од више фактора као 

што су: 

1. Темељно чишћење прије сваке дезинфекције 

2. Тестирање дезифицијенса 

3. Употрбљеног разрјеђења 

4. Температуре простора   

5. Начина примјене и времена излагања 
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Слика 9. Прање и дезинфекција објекта и хранилица 

https://www.wattagnet.com/articles/26731-infographic-best-practices-for-poultry-house-

cleaning-and-disinfection 

 Крезоли се могу користити у профилакси против микоплазми. Крезоли су 

отровни за тек излежене пилиће те их је најбоље користити у живинарницима, 

дезобаријерама и за дезинфекцију подова [44]. 

 Јодофори најбоље дјелују у киселој средини. Тако да се не користе гдје су 

присутне органске материје. Изузетно су скупи за рутинску дезинфекцију инкубатора 

а мана им је и што немају продужено дјеловање [44]. 

 Синтетски феноли се у живинарству користе за дезобаријере, подове у 

инкубаторским станицама, опрему за насад јаја, инкубаторе и санатацију опреме. 

Одлични су за дезинфекцију објеката за узгој. 

 Кватернерна амонијумова једињења су најефикаснија у дезинфекцији подова 

у инкубаторским станицама и распршени по површинама зидова и инкубатора. 

 Формаледехид је ефикасан против микоплазми које се налазе на површинама 

и то ако се користи при температури изнад 20˚C и влажности околине 75% [52].  
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 Каустична сода има улогу да микроорганизме који су се након прања ту 

задржале уништи и тако спрјечи њихово размножавање.  Користи се као 2-4% 

раствор и знатно је дјелотворнији ако је раствор врућ [53]. 

 Сапуни имају слабо бактерицидно и бактериостатско дјеловање, и углавном 

не дјелују на микоплазме. Анјонски детерџенти имају слабо дјеловање на 

микоплазме [54]. 

 Прије него што уселимо живину, неопходно је извршити припрему објекта за 

смјештај живине. Потребно је извршити санитацију околине у виду дератизације, 

дезинсекције, уклањања лешева и избацивања стеље. Упоредо са избацивањем стеље, 

износи се и опрема, перу се зидови, плафони. Потом се врши механичко чишћење и 

прање објекта чиме се уклањају заостаци органских материја које онемогућавају 

дезинфекцију. Дезинфекција се врши као посљедња и то одговарајућим 

дезифецијенсом, на које су микоплазме осјетљиве [55]. 

 Будући да се Mycoplasma gallisepticum може прењети јајима, одржавање 

живине без инфекције могуће је само ако су расплодна јата слободна од микоплазми, 

а затим узгајати живину у одговарајућим биосигрносним условима како би се 

спрјечило уношење микоплазми у јата живине [56]. 

 Успостављање статуса јата слободног од микоплазми и одржавање тог статуса 

може се постићи судјеловањем у програмима контроле. 

 Међутим у условима интезивне живинарске производње, све више се повећава 

број јединки на фармама, али и број фарми на одређеном терену, и у тим условима 

све је теже контролисати присуство микоплазми на живинарским фармама [57]. 

 Због повећања фактора ризика и пропуста у биосигурности, одржавање јата 

перади без микоплазми може бити тешко или немогуће. Зато одговарајућа 

антимикробна терапија представља једини начин за смањење морбидитета и 

морталитета на фармама живине у условима интезивне производње [58]. 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Микоплазме су главни узрочници респираторних болести код домаћих 

птица укључујући неке дивље птице. 

2. Микоплазме доводе до великих  економских губитака у цијелом свијету. 

Због тога је јако битно дешифровати факторе вируленције које користе 

микоплазме, а који им омогућавају да доведу до појаве болести живине. 

3. Најефикаснији приступ контроли ширења Mycoplasma gallisepticum је 

спровођење биосигурносних мјера, надзор и искорјењивање заражених 

јата. 

4. Због брзог ширења и великих економских губитака потребно је 

идентификовати и контролисати одговорне векторе за пренос болести. 

5. Иако је цијепљење против Mycoplasme gallisepticum или Mycoplasme 

synovie може битан користан алат, посебно у условима интезивне 

живинарске производње, али би то требало ограничити на ситуације у 

којима одржавање стада без инфекције није изведиво. Цјепива би требала 

бити снажна и правилно примјењења прије него што дође до излагања 

живине микоплазмама. 

6. Приликом избора врсте и соја употребљеног цјепива требају се узети у 

обзир различити фактори као што су: цијена, начин примјене, вируленција 

локалних сојева и потенцијал за ненамјерно излагање осјетљивих 

сусједних јата. Потребно је дубље процјенити друге сојеве и успоредити 

их са другим добром карактеризираним  живим Mycoplasma gallisepticum 

цјепивима. 

  

 

  



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

28 
 

                  

5.0. ЛИТЕРАТУРА 
 

.  

1. Umar S, Munir MT, UR Rehman, Subhan S, Azam T. Mycoplasmosis in poultry: update on 

diagnosis and preventive measures. Worlds Poult Science Journal. March 2017; (73):17-28. 

2. Orlić BD, Kapetanov M. Bolesti živine. Naučni institute za veterinarstvo Novi Sad. 2007. 

3. Saif YM. Diseases of poultry, twelfth edition. Blackwell Publising. 2008. 

4. Donald М, Gavin МC, James FZ, Grabarević Ž. specijalna veterinarska patologija, prema 

četvrtom američkom izdanju, Varaždin, 2008. 

5. Adler HE, Yamamoto Y, and Berg J. Strain differences of pleuropneumonia-like organisms 

of avian origin. Avian Diseases. 1957; 19–27. 

6. Abu-Zahr MN, Butler M. 1978. Ultrastructural features ofMycoplasma gallisepticum in 

tracheal explants under transmissionand stereoscan electron microscopy. Research in 

Veterinary Science. 1978; 24:248–53. 

7. Kahya S, Temelli S, Eyigor A and Carli KT. Real-time PCR culture and serology forthe 

diagnosis of Mycoplasma gallisepticum in chicken breeder flocks. Veterinary Microbiology   

2010; 144: 319-24. 

8. Ferguson NN, Victoria AL, Farrar M. Influence of swabmaterial on thedetection of 

Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae by real-time PCR. Avian Diseases. 

2012; 56: 310. 

9. Heleili N, Ayachi A, Mamache M, Chelihi A. Seroprevalence of Mycoplasmasynoviae and 

Mycoplasma gallisepticum at Batna Commercial poultry farms in Algeria. Veterinary World 

2012. 5:709-12. 

10. Manafi M,  Pirany N, Noorali M, Hedayati M, Khalaji S, Yari M.  Experimental pathology 

of T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler 

chickens. Poultry Science. 2015;  94: 1483-92. 

11. Bagheri H, Doosti A, Arshi A. Detection of Mycoplasma gallisepticum in Chaharmahal Va 

Bakhtiari Province poultry using PCR. Global Veterinaria. 2011; 7:54-9. 

12. Orlić D. Zdravstvena zaštita, imunoprofilaksa i kontrola zdravlja u živinarskoj proizvodnji. 

Savremeni farmer, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. 2000; 18. 



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

29 
 

13.  Orlić D, Ilić Ž, Rašić Ž. Aktuelna patologija živinarske proizvodnje u Srbiji. 15. 

Savetovanje veterinara Srbije, Zbornik radova i kratkih sadržaja, Zlatibor. 2003; 3-13. 

14. Palić T, Resanović R, Orlić D. Poultry Diseases And Nutrion, VI Macedonian Poultry Days, 

Wit Internatio nal Partipation, Ohrid, 1998. 

15. Tibru I, Orlić D, Catana N. The economical balance of the wealth management in broilers. . 

Buletin, Universitetii de stiinte agricole si medicina veterinara, Cluj, Romania. 2002; 57 – 8, 

593 – 7. 

16.  Kahya S, Temelli S,  Eyigor A and Carli KT. Real-time PCR culture and serology for the 

diagnosis of Mycoplasma gallisepticum in chicken breeder flocks. Veterinary 

Microbiology.2010; 144: 319-24. 

17. Kleven SH. Control of avian mycoplasma infections in commercial poultry. Avian 

Diseases.2008; 52: 367. 

18. Fraga AP, De vargas T, Ikuta N, Fonseca AS, Celmer Á, Marques EK. A Multiplex real-

time PCR for detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in clinical 

samples from Brazilian commercial poultry flocks. Brazilian Journal of Microbiology. 2010; 

44: 505-10. 

 

19. Majumder S. Role of Mycoplasma gallisepticum and host airway epithelial cell 

interactioninnflammation.Doctoral Dissertations. 2014. 

20.  Manafi M, Pirany N, Noor AM, Hedayati M, Khalaji S, Yari M. Experimental pathology of 

T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler 

chickens. Poultry Science. 2015; 94: 1483-92. 

21. Bradbury JM. Gordon Memorial Lecture. Poultry mycoplasmas: sophisticated pathogens in 

simple guise. British poultry science. 2005; 46(2):125–36. 

22. Nadeem M, Yousaf A., Iqbal Z., Awais MM and Pervez BA. Prevalence, diagnosis and 

treatment of mycoplasmosis in game birds. World's Poultry Science Journal.2014; 69-80. 

23. Raviv Z, Kleven SH. The development of diagnostic real-time TaqMan PCRs for the four 

pathogenic avian mycoplasmas. Avian Diseases. 2009; 53: 103-7. 

24. Kahya S, Temelli S, Eyigor A, Carli KT. Real-time PCR culture and serology for the 

diagnosis of Mycoplasma gallisepticum in chicken breeder flocks. Veterinary Microbiology. 

2010; 144: 319-24. 

25. Avakian AP,  Kleven SH,  Glisson JR. Evaluation ofthe specificity and sensitivity of two 

commercial enzyme-linkedimmunosorbent assay kits, the serum plate agglutination test, and 



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

30 
 

the hemagglutination-inhibition test for antibodies formed in re-sponse to Mycoplasma 

gallisepticum. Avian Diseases. 1998; 32:262–72. 

26. Avakian AP, Ley DH , Berkhoff  JE, Ficken MD. Breeder turkey hens seropositive and 

culture-negative for Mycoplasma synoviae. Avian Diseases. 1992; 36:782–7. 

27. Evans JD, Leigh SA, Branton SL, Collier SD, Pharr GT, Bearson. Mycoplasma 

gallisepticum: Current and developing means to control the Avian pathogen. Journal of 

Applied Poultry Research.2015; 14: 757-63.  

28. Kleven SH. Control of avian mycoplasma infections in commercial poultry. Avian Diseases. 

2008; 52: 367. 

29. Mohammed HO, Carpenter H, Yamamoto R. Economic impact of Mycoplasma 
gallisepticum and M. synoviae in commercial layer flocks. Avian Diseases. 1987; 31:477–
82. 

30. Miyata M. Gliding Motility of Mycoplasmas: The Mechanism Cannot be Explained by 

Current Biololgy. In A.Blanchard, and G. Browning Mycoplasmas Molecular Biology 

Pathogenicity and Strategies for Control, Wymondham,UK: Horizon Bioscience. 2005; 137–

163. 

31.  Hong YH, Kwon JS, Lee HJ, Song CS, Lee SW. Eradication of Mycoplasma synoviae from 

a multi-age broiler breeder farm using antibiotics therapy. Poultry Science. 2015; 94: 2364-

8. 

32. Uemura R, Sueyoshi M, Nagatomo H. Antimicrobial susceptibilities of four speciesof 

Mycoplasma isolated in 2008 and 2009 from cattle in Japan. The Journal of Veterinary 

Medical Science. 2010; 1661-3. 

33. Forrester CA, Bradbury JM, Dare CM, Domangue RJ, Windsor H, Tasker JB. Mycoplasma 

gallisepticum in pheasants and the efficacy of tylvalosin totreat the disease. Avian 

Pathology. 2010; 40: 581-6. 

34. Gharaibeh S, Al-rashdan M. Change in antimicrobial susceptibility of Mycoplasma 

gallisepticum field isolates. Veterinary Microbiology. 2010; 150: 379-83. 

35.  Ferguson-Noel NM, Cookson K, Laibinis VA, Kleven SH. The efficacy of three 

commercial Mycoplasma gallisepticum vaccines in laying hens. Avian Diseases. 2012; 56: 

272-5.    

36. Leigh SA, Branton SL, Evans JD, Collier SD. Impact of fowlpox-vectored Mycoplasma 

gallisepticum vaccine Vectormune FP MG on layer hen egg production and egg quality 

parameters. Poultry Science. 2013; 92: 3172-5. 



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

31 
 

37. Peebles ED, Jacob R, Branton SL, Evans JD, Leigh SA, Gerard PD. Effects of different 

vaccine combinations against Mycoplasma gallisepticum on the digestive and reproductive 

organ characteristics of commercial egg-laying hens. Poultry Science. 2015; 94: 2898-904. 

38.  Ferguson-Noel NM, Williams SM. The efficacy of Mycoplasma gallisepticum K-strainlive 

vaccine in broiler and layer chickens. Avian Pathology. 2015; 44: 75-80.  

39. Noormohammadi AH, Hemmatzadeh F, Whithear KG. Safety and efficacy ofthe 

Mycoplasma synoviae MS-H Vaccine in Turkeys. Avian Diseases. 2007; 51: 550-4. 

40. Noormohammadi AH, Jones JE, Underwood G, Whithear KG. Poor systemic antibody 

response after vaccination of commercial broiler breeders with Mycoplasma 

gallisepticumvaccine ts-11 not associated with susceptibility to challenge. Avian Disеases. 

2002; 46:623–8. 

41. Rodriguez R, Kleven SH. Evaluation of a vaccine against Mycoplasma gallisepticum in 

commercial broilers. Avian Diseases. 1980; 24:879–89. 

42. Olanrewaju HA, Collier SD, Branton SL.Effects of single and combined Mycoplasma 

gallisepticum vaccinations on blood electrolytes and acid-base balance in commercial egg-

laying hens. Poultry Science. 2010; 90: 358-63. 

43. Jacob R, Branton SL, Evans JD, Leigh SA, Peebles ED. Effects of differentvaccine 

combinations against Mycoplasma gallisepticum on the internal egg and eggshell 

characteristics of commercial layer chickens. Poultry Science. 2015; 94: 912-7. 

44. Vidović B. Bolesti živine-praktikum, Poljoprivredni fakultet Novi Sad. 2020; 84-7. 

45. Nascimento ER, Pereira VL, Nascimento MF, Barreto ML. Avian Mycoplasmosis update. 

Brazilian Journal of Poultry Science. 2005; 1-9. 

46. Mazija H, Prukner Radovčić E. Priručnik bolesti peradi. Veterinarski fakultet, Sveučilište u 

Zagrebu, Zagreb, 2002. 

47. Uhlenhoop E. Plan biosugurnosti na stočarskim farmama. Tematski zbornik „Dobrobit 

životinja i biosigurnost na farmama”. 1. međunarodna konferencija o dobrobiti i 

biosigurnosti na farmama u Srbiji, Poljoprivredni fakultet, Beograd 2007; 227-38.  

48. Bowman G, Shulaw W. Biosecurity Fundamentals for Extension Personnel, Ohio State 

University Extension fact Sheet. 2001. 

49. Perić L, Birkhold S. Praktikum iz živinarstva. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni 

fakultet, Novi Sad, 2005. 

50. Janković Lj, Radenković-DB, Karabasil N, Mirilović M, Marić S. Ispitivanje uticaja 

postupaka dezinfekcije na higijenu u zanatskoj klanici. Veterinarski glasnik, Beograd. 2012; 

3-4, 219-31. 



Новак Вјештица Дипломски рад Преглед литературе 

32 
 

51. Velhner M,  Potkonjak D,  Kapetanov M, Orlić D. Hatchiong Eggs Sanitazation for the 

Control of Food Borne Pathogens. 4. International Symposium on Biocides in Public Health 

and Environmental Protection. Proceedings, Beograd, 2004; 191-2.  

52. Palić T, Resanović R, Nikolovski J, Orlić D. Uticaj ishrane na imuni odgovor i zdravstveno 

stanje živine. Drugi Jugoslovenski simpozijum "Nauka u živinarstvu" sa međunarodnim 

učešćem, Vrnjačka Banja, Nauka u živinarstvu, Beograd 1998; 329-32. 

53. Coutts G.S. Poultry diseases under modern management. Nimrod Press, 1991. 

54. Austic R, Neshem M. Poultry production. 13th edition. Wiliams & Wilkens, 1990. 

55. Alls AA, Benton WJ, Krauss WC, Cover MS. Themechanics of treating hatching eggs for 

disease prevention. Avian Diseases, 1963. 7:89–97. 

56. Arzey GG, Arzey KE. 1992. Successful treatment of my-coplasmosis in layer chickens with 

single dose therapy. Aust Vet Journal. 1992. 69:126–8. 

57. Bozeman LH, Kleven SH, Davis RB. Mycoplasma challenge studies in budgerigars 

(Melopsittacus undulatus) and chickens. Avian Diseases. 1984; 28:426–34. 

58. Chandiramani NK, Roekel HV, Olesiuk OM. Viability studies with Mycoplasma 

gallisepticum under different environmental conditions. Poultry Science. 1996; 45:1029–44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


