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КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 

Атипична куга живине (АКЖ) је веома заразна, вирусна болест живине, 

дивљих и домаћих птица. Болест се први пут у Европи појавила у Енглеској, у граду 

Newcastle, одакле потиче и енглески назив болести, Newcastle disease (NCD). AKЖ 

изазивају парамиксовируси серотипа 1 који се према патогености, деле на вологене, 

мезогене и лентогене сојеве. Вирус се може пренети и индирекно преко људу, 

опреме, других врста животиња, загађене хране и воде, опреме, транспортних 

срестава, стаље и сл. Изузетну опасност за заражавање представља могућност 

контакта живине са птицама из природе и водом или храном која је загађена 

њиховим фецесом. Вирус се размножава у слузокожи респираторног и дигестивног 

система. Клиничка слика пре свега зависи од серотипа вируса. Промене су најчешће 

изражене на респираторном, дигестивном, и/или нервним систему. Клинички 

симтоми су веома разноврсни: општа слабост, накострешено перје, губитак апетита, 

тамно црвено пребојавање кресте и подбрадњака, отежано дисање, исцедак из носа, 

специфично крљање, кашаљ, отресање главом, а повременео се појављује воденасто 

зеленкаст пролив, често са примасама крви. Могу се јавити и тремор, парезе и 

парализе ногу и крила и увртање главе. Изолација вируса на енбрионираним јајима 

представља златни стандард у дијагностици. За узорак се од угинулих птица богу 

узети брис из уста и носа, плућа, бубрези, садржај црева, мозак, јетра, срце. Од живих 

узима се орофарингеални брис и клоакални брис или крв уколико се раде серолошке 

методе. Уколико се идентификацијом и изолацијом вируса потврди дијагноза АКЖ 

цело јато се жртвује и нешкодљиво уклања. За превентиву АКЖ неопходно је 

спречити могућност уношења вируса, поштовање принципа све унутра, све напоље. 

Вакцинација против АКЖ у Републици Србији је правно регулисана и мора се 

спроводити код свих производних категорија живине. Вакцинација се спроводи 

живим атенуираним, инактивисаним вакцинама или рекомбинованим вакцинама. 

Кључне речи: aтипична куга живинe, дијагноза, вакцинацја.  
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ABSTRACT 
 

 
Newcastle disease is a highly contagious, viral disease of poultry, wild and 

domestic birds. The disease first appeared in Europe in the city of Newcastle, England, 

where the name originated from the English name of the disease, Newcastle disease (NCD). 

Newcastle disease is caused by paramyxoviruses of serotype 1, which according to 

pathogenicity, are divided into velogenic, mesogenic, and lentogenic strains. The virus can 

also be transmitted indirectly through humans, equipment, other species of animals, 

contaminated food and water, equipment, vehicles, stables, etc. The possibility of contact of 

poultry with birds from nature and water or food contaminated with their feces is an 

exceptional danger for infection. The virus multiplies in the mucous membranes of the 

respiratory and digestive systems. The clinical manifestation depends primarily on the 

serotype of the virus. The changes are most often expressed in the respiratory, digestive, 

and/or nervous systems. Clinical symptoms are very diverse: general weakness, bristly 

feathers, loss of appetite, dark red discoloration of the crest and chin, difficulty breathing, 

runny nose, specific wheezing, cough, shaking of the head, and occasionally watery 

greenish diarrhea, often with blood. Tremor, paresis, and paralysis of the legs and wings, 

and twisting of the head may also occur. Isolation of the virus on embryonic eggs is the 

gold standard in diagnosis. For the sample, a swab from the mouth and nose, lungs, 

kidneys, intestinal contents, brain, liver, the heart should be taken from the dead birds. An 

oropharyngeal swab and a cloacal swab or bloods are taken from the living if serological 

methods are performed. Confirm the diagnosis of ND, the whole flock is sacrificed and 

harmlessly removed. In the prevention of the occurrence of ND, it is necessary to prevent 

the possibility of introducing the virus, respect for the principles of everything inside, 

everything outside. Vaccination against ND in the Republic of Serbia is legally regulated 

and must be carried out in all production categories of poultry. Vaccination is carried out 

through live-attenuated, inactivated and recombinant vaccines. 

Keywords: Newcastle disease, diagnosis, vaccination. 
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1.0. УВОД 

 

Атипична куга живине је изразито контагиозна вирусна болест кокошака и 

других птица коју карактеристишу респираторни и нервни симптоми, ентеритис, 

крварења по различитим органима и висок степен морталитета. Имајући у виду 

разлике у вируленцији између сојева вируса, постоје значајне варијације у току 

болести и клиничкој слици. У перакутним случајевима, долази до изненадних 

угинућа без испољавања клиничке слике. Највећи број птица оболи у акутном и 

субакутном току. Болест почиње општим симтомима, инапетенцијом, фебром, и до 

44°C, птице имају накострешено перје и леже у тамнијим и хладнијим деловима 

просторије, убрзо се јавља коњуктивитис, тамноплава боја кресте, кашањ и нервни 

симптоми. 

            Болест се шири дирекним контактом са болесним или инфицираним птицама. 

У здраво јато зараза се често уноси храном, стељом, предметима и транспортним 

срествима. Улазна врата су слузокоже дигестивног и респираторног тракта, а из 

инфицираног организма вирус се излучује изметом, секретом из уста, носа и ока. 

Посебно су важне латентно инфициране, вакцинисане птице које имају антитела у 

циркулацији и вирус у респираторним путевима. 

            Обезбедити превентиву настајања, као и контролу, и сузбијанје настале 

инфекције, је један од највећих изазова и као такав биће предмет овог рада са циљем 

здравствене заштите птица. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Ово истраживање неопходно је како би се истекао значај атипичне куге 

живине, нарочито из разлога што је у питању веома опасно обољење обавезно за 

пријављивање ОИЕ-у, те континуиране и адвекватне контроле ове болести код 

живине. 

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај контроле, адекватног 

надзора и дијагностике атипичне куге живине. Резултати који се очекују ће 

омогућити сагледавање јасне слике о овом вирусном обољењу и његовој 

адекватнокној котроли, а све у схврху заштите здравља птица. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

3.1. Историјат 

             

Почетком 1926. Године на острву Јава појавила сe смртоносна болест 

кокошака, која се веома брзо проширила и на преостале делове земље. Болест је 

названа азијска куга, за разлику од европске (типичне или класичне) куге живине. У 

јесен те године, болест се проширила и на друге делове света. Тако је 1927. године 

унета у Енглеску, место Њукасл (по коме је касније и добила име Newcastle disease). 

Током наредних година, болест се раширила по већини земаља Азије, а 1935. године 

проширила се и на Аустралију и Африку. До обала Пацифика и Северне Америке 

болест је стигла 1935. године. Из Марока је пренета у Шпанију а од 1940. године 

појављује се у Италији. Трауб је 1942. године болест назвао атипична куга живине. 

Током 1950. године, установљено је да се разликује од вируса класичне куге. 

Узрочник је 1953. године класификован у групу миксовируса [1]. 

 

3.2. Раширеност 

  

Непосредно по појављивању, АКЖ је захватила готово цео свет. На нашим 

просторима болест се јављала различитим интезитетом. Током осамдесетих додина 

прошлог века, епизотиолошка ситуација је била неповољна. Болест изазвана 

нископатогеним сојевима јавила се у целом свету, док се велогени сојеви вируса, 

ређе изолују на западној хемисфери. Неке земње западне Европе су ерадиковале 

АКЖ. Велогени сојеви вируса АКЖ се ендемски појављивају у Азији, на средњем 

истоку, Африци, Централној и Јужној Америци и деловима Мексика. Вирулентни 

сојеви вируса су присутни код корморана у Канади и САД, али га нема у 
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комерцијалним узгојима живине. Лентогени сојеви су пронађени у целом свету, као и 

мезогени, али у мањем проценту [1]. 

  

3.3. Етиологија  

 

Породице вируса Paramyxoviridae, Filoviridae, Rhabdoviridae формирају ред 

вируса Mononegavirales (тј., једноланчани, несегментирани негативни РНК који 

показују спиралну симентрију капсида). Породица Paramyxoviridae подељена је на 

две подфамилије Paramyxovirinae и Pneumovirinae. Подфамилија Paramyxovirinae има 

пет подтипова: Rubulovirus, Respirovirus, Morbilivirus, Henipavirus и род Avulovirus 

настао од вируса Њукастл болести и других парамиксовируса птица [2]. 

            Препознато је девет серогрупа птичијег парамиксовируса; АПМВ- 1 до 

АПМВ-9. Од њих, вирус атипичне куге живине (АПМВ-1) остаје најважнији патоген 

за живину [3]. 

            У зависносати од инциденције и тежине клиничких знакова, разликује се 5 

патотипова или сојева овог вируса: Апатогени, лентогени (висока вируленција),  

мезогени (умерена вируленција) и висцеротропни велогени (висока вируленција) и 

неуротропни велогени сојеви [4]. 

            Велогени вируси могу да се поделе у две групе од којих је типично 

неуротропна форма у вези са респираторним и неуролошким симптомима, а 

висцеротропна форма у вези са хеморагичним интестиналним лезијама [2]. 

Комплетном анализом генома вируса АКЖ откривено је три велечине генома 

подељених у две класе. Класа 1 садржи авирулентне сојеве вируса са величиноим 

генома од 1586 нуклеотида, док класа 2 садржи вирулетне и авирулентне сојеве са 

величином генома од 1586 или 1592 нуклеотида [5,6,7]. У оквиру класе 1 било је 9 

генотипова и 18 генотипова у класи 2 [6,8]. 

            Секвенцирањем гена фузионог протеина Ф идентификовало је шест 

различитих линија вируса атипичне куге живине. Епидемиолошке студије су откриле 
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да су генотипови 5, 6, 7 сојева вируса болести АКЖ класе 2 најраспрострањенији 

генотипови који тренутно круже у свету. Међу њима генотип 7 је повезан са многим 

недавним епидемијама у Азији, Блиском истоку и Јужној Америци [7,8]. 

            Вирус АКЖ припада знатно отпорним вирусима. Вирус у алантоисној 

текућини на температури фрижидера остаје инфективан и до 7 месеци. Око годину 

дана остаје инфективан на температури од -20°C а на температури од -24°C  дуже од 

две године. 14-16 дана опстаје у фекалијама, а у води 14-25 дана. Отпоран је на pH од 

2 до 11. А од дезинфицијенаса ефикасни су 5% крезол, 1% капорит, 2% формалин и 

2% NaOH [1]. Шематски приказ вируса атипичне куге живине приказан је на сликама 

1 и 2. 

 

Слика 1 и 2. Шематски приказ вируса атипичне куге живине 

https://www.thepoultrysite.com/articles/newcastle-disease-key-points-about-vaccination 

https://quiplabs.com/newcastle-disease-virus/#.YXqJ3qLP1PY 
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3.4. Епизотиологија 

 

 Вирус АКЖ је способан да инфицира више од 200 различитих врста живине. 

АКЖ је утврђена код 241 врсте које престављају 27 редова класе птица. Пилићи су 

најосетљивија врста, а затим ћурке а дивље птице се сматрају резервоарима 

инфекције [9]. 

            Болест се може пренети на здраву живину дирекним или индирекним 

контактом. Пренос путем дирекног контакта се дешава углавном гутањем или 

удисањем секрета из респираторног тракта, уста, клоаке или очију заражених 

животиња. Птице вакцинисане против вируса АКЖ могу излучивати вирусне честице 

у периоду од 4 до 12 месеци. Индирекним контактом вирус се преноси преко 

контаминиране хране, опреме за узгој, и транспортне опреме. Особље на фарми 

такође може деловати као посредник носећи вирус на својој обући и одећи. Пилићи 

се такође могу заразити приликом руковања током излегања када је вирус присутан 

на површини љуске [10,11]. Болест може да се шири и механичким векторима, 

артроподама и глодарима али је посебно важано ширење болести ваздушним 

струјама на удаљеност од неколико километара (велогени сој) [1].  

            У ширењу болести посебан значај има и трговина  живим птицама, посебно 

једнодневним пилићима и јајима.  Илегална продаја егзотичних птица најчешћи је 

пут уноса високовирулентних сојева вируса на нову територију, јер оне могу, без 

испољавања клиничке слике да носе и излучују велику количину велогених сојева 

вируса атипичне куге живине [1]. 

            Улазна врата су слузокоже дигестивног и респираторног тракта, док се вирус 

излучује изметом, секретом из ока, носа и уста. Посебно су важне латентно 

инфивциране, вакцинисане птице које имају антитела у циркулацији и вирус у 

респираторним путевима [1]. 
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3.5. Патогенеза 

 

            Вирус АКЖ обично улази у тело преко дигестивног или респираторног тракта. 

Примарна репликација вируса дешава се у ћелијама слузокоже горњих партија 

респираторног и дигестивног тракта, потом се шири на респираторни и дигестивни 

тракт. Он се брзо шири у крвоток, долази до виремије па се вирус преноси крвљу у 

различите органе највише у слезину и косну срж [4].  

            Ширење вируса у великој мери зависи од вируленције соја. Док су лентогени 

сојеви присутни само у малим титрима у циркулацији, мезогени сојеви се шире на 

бубреге, плућа, бурзу и слезину. Вирулентни вирус АКЖ може се наћи у року 22-24 

часа у скоро свим ткивима, са највишим титрима у тимусу, а најнижим у мишићима и 

мозгу [12]. 

            Током друге репликације, титар вируса се поново повећава а вирус се 

ослобађа у крвоток, ово је повезано са појавом општих знакова болести и 

излучивањем вируса путем фецеса и респираторног тракта. Вирулетни неуротропни 

вируси инфицирају централни нерви систем у исто време кад и респораторни и 

цревни тракт. Вируси пролазе крвно-мождану баријеру и веома брзо узрокују 

оштећења мозга [13]. 

            Клиничики знаци и патолошке лезије код пилића су веома вариабилне и 

зависе од соја вируса, па су сојеви вируса груписани у пет патотипова: 

висцеротропни велогени, неуротропни велогени, мезогени, лентогени и асинтомски 

ентеритични. Лентогени вируси изазивају благу болест јер имају мотив монобазних 

аминокиселина на месту цепања Ф протеина и екстрацелулатно се цепају протеазама 

сличним трипсину које се налазе у респираторном и интестиналном тракту. Мезогени 

и велогени сојеви имају мотив вишебазних аминокиселина на месту цепања Ф 

протеина и могу се интрацелуларно цепати свеприсутним протеазама сличним 

фурину, што доводи до системске инфекције која је често фатална [14]. 
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            Постоје преклапања патотипова, при тумачењу клиничких знакова теба узети 

уобзир старост, имунолошки статус и присуство сличних болести. Велогени вируси 

су повезани са високим морталитетом са висеротропним вирсусима који изазивају 

тешку депресију и диареју. Неуротропни вируси изазивају неуролошке знаке као што 

су атаксија, дрхтање главе и пареза, заједно са респираторним дистресом [15].  

            Мезогени вируси обично доводе до респираторних обољења и могу изазвати 

угинуће младих птица. Лентогени вируси изазивају минималне клиничке знаке, али 

кад су присутни обично су респираторне природе. Авирулетни вируси обично не 

изазивају клиничке знаке, чак су коришћени за прављење вакцина против АКЖ [16]. 

 

3.6. Клиничка слика 

 

           Клиничка слика је различита и зависи од узраста, домаћина, типа вируса, 

стреса, додатних инфекција и имунолошког стања јединке. Инфекција високо 

вирулентним вирусима доводи до изненадног угинућа и високог морталитета са јако 

мало клиничких знакова. Уопштено клинички знаци АКЖ су клонулост, дијареја, 

депресија, оток главе и кресте, нервни знаци у виду парализе и тортиколитиса (слика 

3 и 4) и респираторни знаци. Пад носивости, па чак и потпуни прекид носивости, 

може да доминира у односу на друге знаке болести и угинуће кока носиља.  Болест 

може да протиче у перакутном, акутном, субакутном, хроничном и латентном току. 

Због разлика у вируленцији сојева вируса инкубација износи 2 до 15 дана, у просеку 

4 до 6 дана [17]. 

          Перакутни ток доводи до изненадне појаве угинућа, без предходног 

испољавања клиничких знакова обољења, тако да симптоми могу потпуно изостати 

или да буду испољени у мањој мери [17]. 
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Слика 3 и 4. Нервни симтоми са тортиколитисом и бочним увијањем главе и врата 

                  https://marlofarma.co.rs/atipicna-kuga-zivine-digestivni-sistem 

                 https://www.slideshare.net/ossamamotawae/newcastle-disease-photo-session 

 

          Акутни ток се испољава знацима опште слабости и обично траје 2 до 4 дана. 

Присутни су знаци апатије, анорексије, перје је накострешено, креста је тамно плаве 

боје (слика 5), присутан је коњуктивитис (слика 6), очи су затворене и коњуктиве 

отечене. Живина кашље, кркља, кљун је отворен, док су носни отвори влажни и врат 

је испружен. Дисање је отежано због слузи у кљуну и ждрелу што се манифестује 

трешењем главе у жељи да се ослободи слузи. Због повишене температуре и до 44°C 

животиње леже и не крећу се. Често је присутан пролив, измет је зелене и бело сиве 

боје, често и са примасама крви. Долази до пада носивости, јаја губе на квалитету 

танке су љуске и воденастог беланцета. Кокошке ретко устају, крила су им опуштена, 

до угинућа долази  за 3 до 4 дана [17]. 

          Субакутни ток карактеристишу респираторно церебрални клинички 

симптоми, али су углавном исти као у акутном току или доста мање изражени. 

          Хронични ток се испољава у виду опште слабости, мада могу да му предходе 

неки симптоми из акутне форме у виду пролива, отежаног дисања, ретко узимање 

хране и лежање. Након 2 до 3 недеље долази до појаве карактеристичних нервних 

симптома, парезе, парализе, грчева, тортиколитиса, ретроколис, опистонус. 

Морталитет је  и до 50 посто. У наредна два месеца може доћи до смањења или до 

потпуног престанка носивости [17]. 
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            Латентни облик се ретко испољава, јер осим смањене носивости ретко 

долази до испољавања других симптома. Повремено долази до отежаног дисања и 

понекад је присутан пролив. У неким случајевим може доћи до брзог испољавања 

нервних симптома и угинућа за 3 дана [17]. 

 

Слика 5 и 6. Оток и тамно плаво пребојавање кресте са коњуктивитисом 

https://kjzz.org/content/863051/virulent-newcastle-disease-found-arizona-chicken-flock-
first-time,  

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/australia/naqs/naqs-target-lists/newcastle  
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3.7. Патоморфолошки налаз 

            Обдукциони налаз углавном зависи од дужине трајања болести. У перакутном 

току налаз је углавном негативан али понекад могу да се нађу ретка крварења по 

серозама. Типичне промене за АКЖ виде се у акутном току болести. Промене су 

најзапаженије у дигестивном тракту. На тонзилама су присутне фибринске наслаге а 

слузокожа жлезданог желуца ке едематозна, док се на прелазу жлезданог у мишићни 

део желуца могу да наћи петехијална крварења (слика 8). Патогноматично за ово 

обољење јесу хеморагичне промене на жлезданом желуцу и некрозе дуж црева, 

нарочито на Пајеровим плочама (слика 7). Слузокожа црева је хиперемична, посута 

петехијама и дифтероидним наслагама. Петехијална крварења су такође уочљива и 

по епикарду, нарочито дуж коронарног жљеба, по слузокожи трахеје, а катарална 

пнеумонија и едем плућа су присутни у плућима. На јајним фоликулима присутна су 

крварења мањег или већег интезитета. У мозгу и кичменој мождини присутне су 

хиперемије а по менингама и петехије. Од хистолошких промена најчешће уочавамо 

хиперплазије и некрозе и то најизраженије у танким цревима. У хроничним 

случајевима, у ЦНС-у су присутни знаци негнојног енцефалитиса са 

периваскуларном инфилтрацијом лимфоцита и глија ћелија. Понекад је присутан и 

неуритис који почиње дегенерацијом неурофибрила, а процес захвата најчешће 

велике нерве [1]. 

 

Слика 7. Некроза и крварења лимфоидног ткива у цревима 

https://www.slideshare.net/ossamamotawae/newcastle-disease-photo-session 
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Слика 8. Крварења у жлезданом желцу 

https://www.slideshare.net/ossamamotawae/newcastle-disease-photo-session  

 

3.8. Дијагностика 

 

             Потврда обољења се поставља на основу епизотиолошких података 

клиничког прегледа, обдукције и лабараторијеске дијагностике. У лабараторији се од 

живих птица узима брис из клоаке или кљуна, узорак фецеса или пуна крв, док се од 

угинулих птица узима мозак и паренхиматозни органи [1]. 

Циљеви у дијагностици су да се донесе одлука о томе да ли да се уведу мере 

контроле и да се прибаве докази за подршку епидемиолошких истраживања. Ниједан 

од клиничких знаково или лезија за АКЖ не може се сматрати патогноматичним, а 

широка варијација болести са сојем вируса, врстама домаћина и другим факторима 

значи да они у најбољем случају могу послужити само као сугестија инфекције АКЖ 

[18,19]. 
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3.8.1. Индиректне дијагностичке методе 

           

Ове методе обухватају све серолошке тестове који се користе за потврђивање 

болести. Крв се узима из вене крила и оставља се да остоји 30 минута до 1 сат на 

собној температури, затим се центрифугира и скупља се серум [20].  

Индиректне медоте се заснивају на откривању антитела у серуму животиња 

изложених вирусу или вакцинисаних животиња. Присуство антитела специфичних за 

Њукастл вирус код невакцинисаних животиња не указује на уобичајену инфекцију у 

време скупљања али указује да је животиња у неком тренутку била у контакту са 

вирусом. Међутим висок титар антитела указује на недавну инфекцију [21]. 

ОИЕ описује две врсте тестова за процену серолошке дијагнозе програма 

вакцинације против Њукастл  болести. Тест инхибиције хемаглутинације (заснован је 

на реакцији између вируса и специфичног антисерума) и ЕЛИСА (користи се за 

детекцију антитела). 

 

3.8.2. Дирекне дијагностичке методе 

             

Дирекне дијагностигке методе се заснивају на изолацији и идентификацији 

вируса из билошшких узорака узетих од домаћина зараженог вирусом. ОИЕ 

препоручује да се за изолација вируса АКЖ узорак узима из брисева клоаке и трахеје, 

вирус се такође може узети и из сузних секрета [16]. Код недавно угинулих 

животиња изолација се може извршити из органа као што су јетра, провентрикулус, 

слезина, мозак, црева, бубрези, плућа и срчано ткиво. Ови брисеви или органи се 

стављају у растворе ПБС (фосфатног пуфера) који садржи антибиотике и подешавају 

се на pH од приближно 7. Узорци се затим чувају на 4°C ако се узорци анализирају у 

кратком периоду или најмање 20°C ако их треба анализирати много касније [18,19].  

             Вирус Њукастл болести се размножава на различитим ћелијским подлогама 

примарне културе ћелија птица. Инокулација 9-11 дана на ембрионираним 
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кокошијим јајима у алантоисну комору, затим се јаја даље инкубирају све до угинућа 

ембриона или још наредних 5 дана. Јаја се охладе на 4°C и амнио-алантоисна течност 

се методом хемаглутинације пилећих еритроцита испитује на присиство вируса. 

Негативни узорци морају да се пропасирају још најмање једном до доношења 

коначног закључка [17]. Молекуларне методе такође се користе за дијагностику 

вируса Њукастл болести. 

 

3.8.3. Диференцијална дијагноза 

 

Клиничка манифестација Њукастл болести може да се замени за многим 

другим болестим, као и тровањима. Углавном су то респираторна обољења заразни 

бронхитис, заразни ларинготрахеитис, инфлуенца, заразна корица, онда класична 

куга живине, микоплазмоза, леукоза живине, туберкулоза, кокцидиоза или обољења 

са нервним манифестацијама Марекова болест, ендемични тремор, колера, нека 

тровања, могу подсећати на Њукасатл болест [17]. 

 

3.9. Обољење код људи 

 

Појава атипичне куге живине је професионално обољење. Најчешће појава 

клиничких знакова је у периоду од 24 сата. Болест је у већини случајева слична грипу 

и траје 1-2 недеље. Главни симптоми блести су једнострани или обострани 

коњуктивитис (слика 9), ларингитис, фарингитис, трахеитис и бронхитис. Такође 

јавља се и поспаност, главобоља и бол у грудима. После урађеног прегледа крви 

видимо присуство леукоцитозе, лимфоцитозе и моноцитозе. Током болести вирус је 

изолован из очног исцетка, крви, урина, пљувачке и дисајних органа људи оболелих 

у акутној форми [1]. Лечење најчешће подразумева локални третман коњуктивитиса 

након чега се опоравак очекује у наредних недељу дана. Најугорженије су особе које 

су у директном контакту са оболелелом живинном, они који спроводе вакцинацију, 
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радници у лабараторијама, ветеринари. Нису познати случајеви обољења као 

последица манипулације месом, нити услед конзумације меса и живинских 

производа [22]. 

 

 

Слилка 9. Коњуктивитис код људи оболелих од АКЖ 

https://veterina.info/zivina-i-ptice/61-bolesti-perad/89-atipina-kuga-ivine 

 

3.10. Превенција и контрола 

 

            Атипична куга живине је веома опасна заразна болест и зато је веома важно 

примењивати превентивне мере у циљу спречаванја њеног настанка и последица које 

ће донети сама болест. Те мере уклучују биосигурност која се односи на 

ограничавање кретања птица, радника, прибор и саму удаљеност између фарми као и 

саму хигијену објеката. Поред биосигурности веома је важна едукација власника, 

радника о самој болести и указати на важност и штетне последице које може донети 

АКЖ. У цуљу спречавања уноса болести на нове територије обавезан је карантин у 

трајању 21 дан. Ако дође до појаве болест најчешће се терапија не примењује већ у 

већини случајева спроводи се stamping out метода и после тога дезинфекција 
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објеката, предмета и паковање ђубрета у циљу инактивације вирус. Најважнија мера 

превентиве и заштите животинја јесте обавезна вакцијација. 

 

3.10.1. Контрола на националном нивоу 

 

 На националном нивоу, политике контроле су усмерене на превенцију 

уношења вируса и спречавање ширења вируса у земљи. Да  би се спречило увођење 

вируса АКЖ, већина земаља има ограничење у трговини живинским производима, 

јајима и живом живином, они увелико варирају у оквиру параметара које дозвољавају 

ОИЕ и здраствени кодови [22]. 

             У многим земљама постоје закони за контролу избијања АКЖ до који може 

доћи. Неке земље су усвојиле политике искорењавања са обавезним клањем 

заражених птица, њиховим контакта и производа. Такве политике обично укључују 

ограничавање кретања или маркетинга птица унитар дефинисаног карантинског 

подручја око места избијања. Други захтевају профилактичку вакцинацију птица чак 

и у одсуству епидемије, а неки имају политику вакцинације у кругу око избијања 

како би се успоставила тампон зона [22]. 

 

3.10.2. Контрола и превенција на нивоу фарме 

             

Један од најважнијих фактора у спречавању уношења вируса АКЖ и његовог 

ширења током епидемије су услови под којим се птице узгајају и степен 

биобезбедности који се примењује на фарми. Иако се многе мере биолошке 

безбедности често могу сматрати скупим, тешким, и дуготрајним од стране оних који 

су укључени, ако се такве мере примене, нема сумње да ће увођење вируса на јата 

живине и ширење на остатак живинарске индустрије бити драматично смањено. 

Такве мере ће такође вероватно смањити ширење других ендемских болести које 
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могу утицати на птице и смањити њихов принос и треба их посматрати као важну 

инвестицију у профитабилности производње живине [22]. 

 

3.10.3. Вакцинација 

 

             Основни циљ вакцинације је стварање имунитета против инфекције и 

репликације вируса. Вакцинација штити птице од озбиљних последица болести, али 

умножавање и излучивање вируса и даље може да се јавља али у смањеном нивоу 

[23]. Треба нагласити да се вакцинација ни у ком случају не може сматрати 

алтернативом доброј пракси управљања, биосигурности или доброј хигијени у узгоју 

домаће живине. Постоје три главна циља када се вакцинација примењује као помоћ 

контроле АКЖ: 

1. Смањење или отклањање клиничке слике 

2. Смањити количину вирелутног вируса 

3. Смањити инфективну дозу вируса  

Нажалост само први циљ је циљ постојећих стратегија контроле, јер ветеринари 

на терену немају алате за процену ефикасности вакцинације на остварење другог и 

трећег циља [24].  

            АКЖ вакцине су доступне од 1950. Године и једне су од широко коришћених 

ветеринарских вакцина у свету. Међутим до краја 1990. Године биле су доступне 

само живе и инактивиране вакцине. Овакве вакцине су коришћене за смањење 

економских губитка узрокованих морбилитетом и морталитетом од АКЖ [25]. 
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3.10.3.1  Врсте вакцина 

 

            Постоји некилико врста вакцина  које се примењују у циљу заштите птица од 

Атипичне куге жовине као што су живе вакцине, инактивисане вакцине, вакцине 

отпорне на топлоту и вирусне векторске вакцине. 

             Живе вакцине: Широм света најчешће коришћене вакцине против Њукастл 

болести су вакцине од живих вируса формулисани са сојевима изолованим 1940. и 

1960. године. Вируси који циркулишу у живини били су извор Ла Сота и Хицхнер Б1 

и ВГ/ГА вакцина. Сви ови вируси припадају генотипу II и међусобно су генетски и 

антигенски високо повезани (више од 98 посто нуклеотидног идентитета). Главне 

разлике између тих вакцина су тропизам и способност репликације код пилића, што 

највише у Ла сота и резултира вишим нивоима неутрализујућих антитела у поређењу 

са другим сојевима [26]. Дакле, сој Ла сота се скоро увек користи у земљама где је 

вирулентни НДВ ендемичан, ВГ/ГА сој обично се продаје као ентеротропна вакцина 

а сој Б1 као најослабљениија вакцина која се користи у случајевима ниских изазова 

или код веома младих птица [6]. 

            Ефикасност живих АКЖ вакцина је у директној корелацији са дозом 

примељене вакцине. Већа дозе Ла Сота соја вакцине може произвести јаке хуморалне 

имуне одговоре без повећавања титра антитела након изазивања, што указује на малу 

или никакву репликацију вируса. Ови резултати откривају да је могуће постићи три 

циља вакцинације када се користи веома висока доза вакцине [27]. Нажалост, 

примена високих доза класичних АКЖ вакцина значајно повећава цену вакцинације, 

тако да се ова пракса не користи широко. Апликација живих вакцина у већини 

случајева премењује се интраназално, укапавањем у око и урањање кљуна и преко 

воде за пиће. 

            Предности живе вакцине су у томе што су оне релативно јефтине и лаке за 

примену и подложније су масовној примени. Локални имунитет се стимулише 

инфекцијом живим вирусима, а заштита се јавља врло брзо након примене. Вируси 

вакцине се могу ширити са птица које су успешно вакцинисане на оне које нису. Што 
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се тиче недостатака најважнији је што вакцина може да изазове болест, у зависности 

од услова околине и присуства компликованих инфекција. Због тога је веома важно 

користити веома благ вирус за примену вакцинације и као резултат обично је 

потребо вишеструко примењивање вакцине. Живе вакцине могу лако да се убију 

хемикалијама и топлотом и ако нису пажљиво контролисане током производње, могу 

садржати контаминирајуће вирусе [22]. 

            Инактивисане вакцине: Инактивисане вакцине имају недотататак што после 

њихове примене месо неки период није за људску употребу, а свака вакцина захтева 

идивидуалну прумену субкутаном или интрамускуларном инјекцијом. Иако птице 

вакцинисане инактивисаним вакцинама имају теденцију да имају виши ниво 

хуморалних антитела, оне не развијају јак ћелијски посредовани одговор [28] и 

ослобађају веће количине вирулетног вируса у поређењу са птицама вакцинисаним 

живим НД вакцинама [7]. Главне предности инактивисане вакцине су веома низак 

ниво нежељених реакција код вакцинисаних птица, способност да се користе у 

ситуацијама које нису погодне за живе вакцине, посебно ако су присутни узрочници 

компликација и веома високи нивои дуготрајних заштитних антитела који се могу 

постићи. [22]. 

          Вакцине отпорне на топлоту: Трећа гурупа традиционалних вакцина која се 

широко користи су вакционални сојеви класе II генотипа I које су авирулентне и 

безбедно се користе код пилића свих узраста [29]. Сојеви НДВ који имају повећану 

стабилност на топлоту су посебно корисни у руарлним областима света са 

ограниченим хлађењем [30]. Ове вакцине су такође ефикасније у превенцији 

клиничких знакова након инфекције вирулентним НДВ, али као и друге не 

спречавају репликацију вируса [31]. Примена ових термотолератних вакцина се 

примењује мешањем са храном, најчешће житарицама. У овој ситуацији потребно је 

осигурати да свака јединка конзумира довољну количину хране, што омогућава да 

вакцину узима на оптималан начин дајући јој максималну заштиту од вируса. Такође 

је неопходно добро помешати вакцину са житарицама како би житарице биле добро 

обавијене вирусом. Осим тога вакцине се производе у великим дозама што је много 
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корисније за комерцијалене произвођање пилића који имају велики број пилића истог 

узраста и интезивно се гаје [32]. 

            Вирусне векторске вакцине: Више од 20 година напори су усмерени на развој 

рекомбинованих вакцина против АКЖ, користећи друге птичије вирусе као векторе. 

Године 1990. Доказано је да векторска вакцина заснована на вирусу богиња птица 

коje експримирају НДВ Ф протеин штите пилиће од инфекције са вирулетним НДВ 

[33].  

            Херпес вирус ћурака је један од најчешће коришћених вектора у производњи 

рекомбиноване вакцине. Реконбиноване вакцине ХВТ-НД (рХВТ-НД) вакцине могу 

заштитити пилиће од АКЖ и Марекове болести [34]. рХВТ-НД вакцине могу 

спречити клиничку болест и смртност када је до заражавања дошло вирулентним 

НДВ  шест недеља након вакцинације, могу се дававати у инкубатору или субкутано 

након излегања и стварају дуготрајан имунитет [35,36]. рХВТ-НД вакцине се морају 

држати у течном азоту и да се примењују у року од сат времена након одмрзавања. 

Недостатак је што је потребно четири недеље до стицања потпуног имунитета што би 

захтевало најстрожији ниво биосигурности да би се спречила инфекција у току тог 

периода. Ово је немогуће у земљама у којима је АКЖ ендемична [37,25]. Тренутно су 

регистроване две бивалентне комерцијалне рХВТ вакцине које се користе на 

међународном новоу.  

 

3.10.3.2  Програм вакцинације 

 

            Програм вакцинације и вакцине су под контролом владиних политика и увек 

их треба кројити тако да одговарају провладајућој ситуацији болести и другим 

факторима који укључују доступност вакције, имунитет мајке, употребу других 

вакцина, присутво других организама, величину јата, очекивани живот јата, 

расположиву радну снагу, климатске услове, историју ваљкцинације у прошлости и 

цену [22].  
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            Антитела ће се у крвном серуму у већини случајева појавити током прве 

недеље болести. Она ће бити присутна у циркулацији и штите од системске 

инфекције, али немају значаја у локалном имунитету. За локални имунитет 

респираторног и дигестивног тракта су од суштинског значаја секреторна  IgА 

антитела. Пилићи пореклом од имуних мајки су заштићена пасивним имунитетом у 

првом месецу живота. За вакцинацију се корисете најчешће живе вакцине од 

велогених и мезогених сојева вируса, као и инактивисане вакцине од велогених 

сојева вируса. Сама вакцинација пилића може да буде угрожена због присуства 

матерналних антитела код пилића, а дужина трајања пасивног имунитета може 

значајно да варира. Из ових разлога једноденевним пилићима апликација вакцине се 

врши преко коњуктива или спреј методом. На овај начин успоставља се активна 

инфекција која ће трајати колико и матернални иминитет. Затим се спроводи 

ревакцинација у старости од 3 до 4 недеље. Доказано је да се са истим успехом може 

користити инактивисана вакцина код једнодневних пилића који потичу од имуних 

мајки. Вакцинација неимуних пилића и са најблажим живим вакцинама може довести 

до појаве респираторних симптома, посебно када су присутне патогене бактерије. 

Вакцинација старијих од три недеље примењује се у већини случајева само код кока 

носиља [1]. 

  Постоје различити вакцинални протоколи, а један који заступа ОИЕ у 

случајевима да се болест на некој теиторији јавља у благој форми и спорадично 

подразумева: 

1. Вакцинација једнодневних пилића Хичнер Б-1 сојем, коњунктивалном или 

спреј методом; 

2. Од 18 до 21 дана живота једна доза живе  Хичнер Б-1 или Ла Сота вакцине у 

води за пиће; 

3. У десетој недељи живота жива Ла Сота вакцина у води за пиће; 

4. Пред проношење једна доза инактивисане вакцине са уљаним адјувенсом.  

            Ако се болест на некој територији појављује у тежој форми и уколико се јавља 

у форми епизотија, родитељска јата и носиље се до двадесет првог дана живота 

вакцинишу по истом протоколу, а затим следи ревакцинација у старости од 35 до 42 
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дана живота Ла Сота вакцином у води за пиће или ареосол методом. Ревакцина се 

понавља у десетој недељи живота инактивисаном вакцином (или живом од мезогених       

сојева) и понавља се у тренутку проношења  [1].     

             Ветеринарски завод Суботица има у понуди једну живу и две инактивисане 

вакцине против Атипичне куге живине (слике 10 и 11): 

1. ЛАСОВАК вакцина чија је активна супстанца живи атенуирани вирус 

Њукастл болести, сој Ла Сота који стимулише стварање антитела у организму 

вакцинисаних јединки. Апликује се окулоназално (0,1 ml тј. две капи) и 

распришивачем (у 250 ml дестиловане воде растворити 1000 доза вакцине) 

[38].     

2. БРОНЕД-ОЛ вакцина која садржи инактивисани вирус Њукастл болест (сој 

Лa Сота), вирус инфективног бронхитиса (сој Х52) и вирус пада носивости 

(сој БЦ 14). Примењује се у циљу активне имунизације конзумних и 

родитељских јата кока носиља против Њукастл болести, синдрома пада 

носивости и инфективног бронхитиса. Препарат се даје субкутано у врат или 

интрамускуларно у грудну мускулатуру у дози од 1мл.  Живина се вакцинише 

у старости од 16-18 недеља тачније пред проношење. Пре примене Бронед-ол 

вакцине пилићи морају бит вакцинисани живим вакцинама инфективног 

бронхитиса и Њукастл болести. Време између апликовања живе вакцине и 

бустер вакцинације Бронед-ол вакцином не сме да буде краће од 2 недеље. 

Најбољи бустер ефекат постиже се 6 недеља након примене живе вакцине 

[38].   

 

3. ПЕСТ-ОЛ вакцина се користи за активну имунизацију кокоши носиља 

непосредно пред преношење у циљу превенције појаве АКЖ перади изазване 

патогеним вирусом  Њукастл, вакцина садржи вирус Њукастл болести 

умножен на пилећим ембрионима, инактивисан формалдехидом и 

суспендован у уљаном адјувенсу. Време настајања имунитета је 2 до 3 

недеље. Имунитет траје до краја производног циклуса. Вакцина се апликује у 

дози од 0,5 ml интрамускуларно у грудну мускулатуру [38].   
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Слика 10 и 11. Вакцине против Атипичне киге живине 

https://www.vetzavod.com/bioloski-proizvodi.php# 

 

 

3.11. Правилник о утврђивању мера за рано откривање, 

дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењавање 

заразне болести атипичне куге живине 

 

            Према члану 1 овог правилника утврђују се мере за рано откривање, 

дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењавање заразне болести 

атипичне куге живине код спорских голубова и других птица које се држе у 

заточеништву, као и начин њиховог спровођења. 

            Свака сумња на појаву и појава Њукаст болести се мора обавезно пријвити 

Министарству. У случају сумње да је живина заражена или контаминирана 

узрочником Њукастл болести, ветеринарски инспектор одмах врши епизотиолошки 
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увиђај како би потврдио или искључио присуство Њукастл болести и налаже 

узимање узорака за лабараторијско испитивање. 

            Одмах по пријави сумње на Њукастл болест спроводе се следеће мере које се 

примењују све док се сумња на појаву Њукастл болести службено не искључи: 

1. Стављање газдинства под надзор. 

2. Утврђивање података о броју живине на газдинству по категоријама, броју 

угинулих животиња у свакој категорији, категоријама живине са видљивим 

знацима и категоријама живине без клиничких знакова болести. Ти подаци 

морају бити дневно ажурирани, узимајући у обзир број извођења пилића или 

угинућа у периоду док траје сумња на болест. 

3. Сва живина на газдинству мора остати на месту где се држи или се мора 

затворити на неком другом месту у карантину. 

4. Забрана увођења живине на газдинство или стављање у промет. 

5. Забрана кретања и премештања људи, животиња или возила са газдинства или 

на газдинство без одобрења ветеринарског инспектора. 

6. Забрана стављања у промет јаја са газдинства, осим јаја која су отпремњена 

директно у објекат за производњу производа од јаја и превезена уз одобрење 

ветеринарског инспектора и то ако ака су испуњени посебни услови. 

7. Забрана изношења меса живине или лешева, хране за животиње, опреме, 

отпадака, измета, простирке, односно свега чиме се може пренети вирус 

Њукастл болести, без одобрења ветеринарског инспектора. 

8. Постављање одговарајућих дезинфекционих баријера на улазу и излазу из 

објекта где се држи живина и на улазу и излазу са газдинстзва. 

            Кад се потврди Њукастл болест, поред мера које се примењују у случају 

сумње спроводе се и следеће мере: 

1. Лишавање живота на лицу места све живине на газдинству без одлагања и 

нешкодљиво уклањање лешева живине и свих јаја на начин да се што је више 

могуће смањи опасност од ширења болести. 
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2. Уништавање или одговарајући третман предмета, отпадака, хране за 

животиње, простирке или измета који су могли бити контаминирани, на начин 

да се обезбеди уништавање вируса Њукастл болести. 

3. Нешкодљиво уништавање меса живине која је заклана у периоду 

претпостављеног времена инкубације болести. 

4. Уништавање приплодних јаја произведених у периоду претпостављеног 

времена инкубације болести на газдинству и другим газдинствима за које се 

утврди да потичу са зараженог газдинства. Живина која се излегла у периоду 

предпостављеног периода инкуибације мора бити стављена под службени 

надзор. Конзумна јаја произведена у периоду предпостављеног времена 

инкубације болести, а потичу од зараженог газдинства морају бити 

нешкодљиво уништена, осим ако предходно нису била на одговарајући начин 

дезинфикована. 

5. Чишћење и дезинфекција објеката за смештај живине, њихове околине, возила 

која се користе за превоз и опреме која је могла бити контаминирана. 

6. Забрана поновног увођења живине на имање најмање 21 дан после спровођња 

мера. 

7. Спровођење епизотиолошког увиђаја. Он обухвата утврђивање периода у 

којем је болест Њукастл могао бити присутан на газдинству или у 

голубарнику пре него што је болест пријављена или пре него што је 

постављена сумња на болест; утврђивање извора Њукастл болест на 

газдинству или голубарнику и другим газдинствима или голубарницима у 

којима је смештена живина, голубови или друге птице које се нађе у 

заточеништву, а постоји могућност да су заражене или контаминиране из 

истог извора; Праћење кретања људи и премештања живине, голубова или 

других птица које се држе у заточеништву или других животиња, возила, јаја, 

меса и лешева и било које друге опреме или предмета, које су могле пренети 

вирус Њукастл болести на или са предметног газдинства или голубарника. 

            Када се на основу лабараторијских испитивања потврди присуство Њукастл 

болести министар надлежан за послове ветеринарства решењем одређује заражено и 

угрожено подручје, док ветеринарски инспектор на терену одређује границу 
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угроженог и зараженог подручја. Кад заражено, односно угрожено подручје прелази 

на територију суседне државе Министарство у сарадњи са надлежним министарством 

суседне државе успоставља границе зараженог и угроженог подручја. 

            У зараженом подручју у циљу спречавања даљег ширења, сузбијања и 

искорењавања Њукастл болести спроводе се следеће мере: 

1. Попис свих газдинстава на којим се држи живина и евидентирање броја 

живине на сваком газдинству. 

2. Редовне контроле свих газдинстава на којима се држи живина, клинички 

преглед живине укључујући, према потреби узимање узорака за 

лабараторијско испитивање, о чему се мора водити и чувати евиденција. 

3. Држање живине у објекту или простору за узгој или на неком другом месту 

где може бити изолована. 

4. Коришћење одговарајућих срестава за дезинфекцују на улазнима и излазима 

газдинстава. 

5. Забрана промета живине и припллодних јаја са газдинстава на којима се држе, 

осим ако то одобро ветеринарски инепектор у случају одређених пошиљки. 

6. Забрана изношења или разношења коришћене простирке или стањака без 

одобрења. 

7. Забрана одржавања сајмова, пијаца, изложби или других окупљања живине и 

других птица. 

8. Мере које се примењују у заражењном подручју остају на снази најмање 21 

дан након извршене текуће дезинвекције на зараженом газдинству у скаладу 

са чланом 13. овог правилника. 

            После спрововођења мера 1 и 2 из мера које се спроводе у зараженом 

подручју, заражено подручје постаеје угрожено где се примењују следеће мере у 

циљу сузбијања Њукастл болести: 

1. Попис свих газдинстава унутар угроженог подручја на којима живи живина. 

2. Контрола промета унутар угроженог подручја на којима живи живина. 

3. Контрола промета живине и приплодних јаја унутар угроженог подручја. 
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4. Забрана промета живине изван угроженог подручја за време од првих 15 дана, 

осим превоза директно у кланицу изван угроженог подручја, коју је одобрило 

министарство. Месо такве живине мора имати ознаку о здраственој 

исправности у складу са посебним промисом о условима здравља животиња у 

односу на контролу свежег меса живине намењене промету. 

5. Забрана изнишења или разношења коришћене простирке или стањака изван 

угроженог подручја. 

6. Забрана одржаваја самова, пијаца или изложби. 

7. Забрана транспорта, осим превоза живине по главним путевима или 

железницама. 

4. Мере које се примењују на угроженом подручју остају на снаази најмање 30 

дана након спровођења дезинфекције на зараженом газдинству у скаладу са 

правилником о дезинфекцији [39].   

 

 

 

 

 

  



Дарко Кампић Дипломски рад Преглед литературе 

28 
 

4.0. ЗАКЉУЧЦИ 

 

            На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Атиппична куга живине је болест која представља сталну предњу развоју 

живинарства, посебно земљама у развоју. 

2. Она је изразито контагиозна вирусна болест кокошака и других птица коју 

карактеристишу респираторни и нервни симптоми, ентеритиси, крварења по 

различитим органима и висок степен морталитета. 

3. Узрокује је вирус из фамилије Paramixoviride, род Avulavirus, птичији 

Paramixovirus типа 1. 

4. Свака појава мора се пријавити надлежним службама.Терапија се не 

примењује. Примењује се stamping out метода. 

5. Заштита се спроводи вакцианцијом и ригорозним општим мерама профилаксе. 

6. Болест је описана и код човека. 

7. Применом вакцинације и уколико обезбедимо довољно простора за птице, 

квалитетну храну, чисту пијаћу воду и редовно чишћење и дезинфекцију 

просторија, опреме и кавеза појава инфекција се може држати под контролом. 
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