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КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 

 Аспергилоза је првенствено обољење респираторног тракта, рjеђе системско 

обољење, узроковано гљивицама из рода Aspergillus. На инфекцију аспергилозом 

најосјетљивији су новоизлежени пилићи, ћурићи и пловчићи, али и сва остала 

живина. Најосјетљивији је подмладак у вријеме лежења, док су старији од недјељу 

дана значајно отпорнији. Одрасла живина је подложна инфекцији, али случајеви и 

обољења су појединачни и потенцирани имуносупресивним стањима, истовременом 

инфекцијом другим патогеном, стресом или тровањем. Смртност варира током прве 

фазе обољења, у прве три недјеље живота, и износи и до 50%. Касније, у хроничном 

току болести смртност је ниска, обично до 5%. Инфекција настаје инхалацијом спора 

гљивица, а најчешће се догађа у инкубатору. Први симптоми аспергилозе код 

новоизлежених пилића је отежано и убрзано дисање. Диспноично стање је 

прогресивног карактера, па пилићи почињу да дишу широм отворених кљунова. Код 

оних који преживе акутну фазу запажа се летаргија и потиштеност, развија се оток 

коњуктива, очи су затворене. Могу да се јаве и симптоми обољења ЦНС-а, као што је 

тортиколис. Хифе аспергилуса могу да се уоче у микроскопским препаратима 

скарификата или отисак препарата, третираних 10% калијум-хидроксидом. Такође, 

запажају се и у микроскопским препаратима бојеним хематоксилин-еозин техником 

или неким техникама за бојење гљивица.  Терапија се спроводи антибиотицима и 

антимикотицима на основу антибиограма. 

 

Кључне ријечи: аспергилоза, контрола, живина. 
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ABSTRACT 

 

 Aspergillosis is primarily disease of the respiratory tract, less often a systemic 

disease, caused by fungi of the genus Aspergillus. Newly hatched chickens, turkeys and 

floats are the most susceptible to aspergillosis infection, as well as all other poultry. The 

offspring are most sensitive at hatch time, while those older than a week are significantly 

more resistant.  Adult poultry are susceptible to infection, but cases and diseases are 

isolated and exacerbated by immunosuppressive conditions, concomitant infection with 

another pathogen, stress, or poisoning. Mortality varies during the first phase of the disease, 

in the first three weeks of life, and amounts to up to 50%. Later, in the chronic course of the 

disease, mortality is low, usually up to 5%. Infection occurs by inhalation of fungal spores, 

and most commonly occurs in an incubator.  The first symptoms of aspergillosis in newly 

hatched chickens are difficulty and rapid breathing. The dyspneic condition is progressive, 

so the chickens begin to breathe with their open beaks open. In those who survive the acute 

phase, lethargy and depression are noticed, conjunctival swelling develops, and the eyes are 

closed. Symptoms of CNS disease, such as torticollis, may also occur.  Aspergillus 

hyphae can be seen in microscopic scarification preparations or imprint of preparations, 

treated with 10% potassium hydroxide. They are also observed in microscopic preparations 

stained with the hematoxylin-eosin technique or some techniques for staining fungi. 

Therapy is carried out with antibiotics and antifungals based on antibiogram.  

 

Keywords: aspergillosis, control, poultry. 
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1.0. УВОД 

 

 Аспергилоза је често гљивично обољење различитих врста птица и сисара, 

изазвана гљивицама рода Aspergillus. Обољење се карактерише инфламаторним 

промјенама у респираторном систему,  а понекад може да се јави у генерализованој 

форми када је захваћено више органских система.   Аспергилоза је првенствено 

обољење респираторног тракта,  рјеђе системско обољење, узроковано гљивицама из 

рода Aspergillus. На инфекцију аспергилусима најосетљивији су новоизлежени 

пилићи,  ћурићи и пловчићи,  али и сва остала живина. Учесталост појаве аспергилозе 

међу живином, као и тежина обољења у спрези су са стресом, концентрацијом 

амонијака и запрашеношћу ваздуха у живинарнику. Вакцинација против њукастл 

болести путем спреја може да буде, такође, један од потенцирајућих фактора [1]. 

 Пилићи инфицирани у инкубатору обично немају значајну улогу у 

хоризонталном ширењу болести. Инфекција може да наступи и инхалацијом спора 

аспергилуса из прашине у живинарнику,  која потиче од контаминиране хране или, 

што је чешће, простиркe.  Клинички симптоми болести јављају се 3-5 дана послије 

лежења, уколико је инфекција насгупила у инкубатору [1]. 

 Код одраслих јединки углавном се јавља супклинички ток болести. Примјети 

се само блага, али прогресивна респираторна инсуфицијенција. Могу да се јаве 

случајеви угушења због опструкције сиринкса или душника. Растом гљивица 

развијају се грануломи, у виду бијелих плакова или чворића, са некротичним 

центром. Ове иницијалне промјене  запажају се на епителу коњуктива, носа, 

душника, пара-бронха и ваздушних кесa [2]. 

 Контрола болести постиже се адекватним хигијенским мјерама и 

дезинфекцијом у инкубаторским станицама и објектима за производњу, добром 

технологијом и избором простирке, као и применом антимикотика.  
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2.0.  ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај аспергилозе  птица 

као једне од најзначајнијих гљивичних  инфекција, те њене континуиране и 

адекватне контроле код живине.  

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

превенције аспергилозе код живине укључујући различите врсте, првенствено 

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

економским губицима.  

Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о овом 

патогену  и његовој  адекватној контроли, а све у сврху заштите здравља птица. Из 

свих наведених разлога потребно је да ветеринари, али и одгајивачи пажњу усмјере 

на контролу појаве аспергилозе на фармама за интезиван узгој живине. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

3.1. Етиологија 

 

  Главни узрочник аспергилозе код живине је Aspergillus fumigatus. Изолација A. 

flavus је рјеђа.  Друге врсте се такођер веома ријетко изолују укључујући: A. glaucus, 

A. nidulatus, A. niger, A. amstelodami и A. nigrescens.  A. fumigatus и A. flavus немају 

сексуалну фазу и захтјевају само једну класификациону шему. Одјел  Deuteromycota, 

разред Deutromycetes, ред Moniliales, породица Moniliaceae, род Aspergilus [2]. 

 Организам брзо расте на Сабуро декстрози или кромпировом декстроза агру, и 

то на температури 25-37˚C, са колонијама које имају промјер око 3-4 cm за 7 дана. 

Колоније су равне, прво бијеле а касније плавкасто-зелене боје. Како колоније 

сазријевају оне постају сиво-зелене боје, а руб колоније је бијеле боје (Слика 1). 

Површина колонија незнатно варира међу изолатима и може бити глатка и 

баршунаста. Наличје колоније је обично безбојно. Постоје различите варијације у 

боји, морфологији и брзини раста [2]. 

 

Слика 1. Колоније Aspergillus spp. 

https://hr.mymedinform.com/infectious-diseases/aspergillosis-is-not-easy.html 
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 Хифе су промјера 3-7 μm. Споре су глатке, безбојне и свјетло зелене боје. 

Споре су дужине до 300 μm а ширине 5-8 μm. Споре формирају везикулу промјера 

20-30 μm, са једним низом филаида преко дисталних половица. 

  А. flavus расте врло брзо, величине 6-7 cm у 10 дана на 25˚C на Сабуро 

декстрози, или кромпировом декстрозном агару. Неки изолати могу расти спорије. 

Колоније су бијеле боје , временом постају жућкасто зелене боје са бијелим 

рубовима. Конидиофор је са мјехурићем у облику тиквице и филаидама. Колоније 

могу бити избраздане радијално или равне [3]. 

Конидиофори од A. flavus су дебелих зидова, храпави и безбојни. Филаоиди могу 

бити један низ (унисеријски) или  ријеђе може бити више филаида у једној глави ( 

Слика 2). 

 Узрочници аспергилозе су свеприсутни,  често се јављају у тлу, житарицама и 

распадању биљне твари. Раст је подржан у готово свим лабораторијским  медијима, 

али их инхибира циклохексамид.  Aspergillus fumigatus добро расте са кератином 

пилећег перја као његовим  јединим извором  угљен диоксида[4].  

 Оптимална температура за културу А. fumigatus je 40˚C, али ова врста је 

термотолерантна и расте на температурама до 70˚C. Аспергилуси најбоље расту при 

влажности ваздуха 11-96 % и ти услови ће подржати раст и конидацију. 

 Идентификација гљивичних агенаса укључујући аспергиле заснива се на 

идентификацији колонија и микроскопске морфологије.  Биохемијски критеријуми се 

ријетко користе као додатак за идентификацију врсте. Анализа узорака изоензима је 

корисна као таксономски алат. Једини ензимски узорак заједнички за све сојеве 

аспергилуса је глутамат дхидрогеназа [5]. 

 Чини се да су неке врсте из рода Aspergillus прилично отпорне на хемијске 

агенсе, санитарне течности, сумпорну киселину, бакар-сулфат. Аспергилуси су 

осјетљиви на препарате фенола који имају фунгицидни  ефекат. Такођер аспергилуси 

су осјетљиви на енилконазол, али и на уља добијена из зачина, као што је 

цинамалдехид [5]. 



Николина Вујмиловић  Дипломски рад  Преглед литературе 

5 
 

 Аспергили производе низ антигенских молекула. Антигенска и алергена 

својства екстраката A. fumigatus  су дуго позната али мало је података о серолошким 

одговорима птица које се заражене Aspergilusom. Квалитативна и квантитативна 

варијабилност састава антигенских екстраката, чак и између серије припремљене у 

истом лабараторију, као и велики  број  различитих антигена стварају потешкоће у 

припреми стандардних реагенаса [6]. 

 Антигени припремљени од А. fumigatus и A. flavus се користе у откривању 

антитјела код експериментално изложених ћурака и пилића. Препарати који се 

користе у истраживању на птицама били су антигени филтрата културе произведени 

на неопептонском  дијализатном медију или на Дорсетовом медију [7]. 

 

Слика 2. Морфологија Aspergillus spp. 

https://hr.mymedinform.com/infectious-diseases/aspergillosis-is-not-easy.html  

  Детекција имунодоминантних галактофуранозилних остатака галактоманана, 

тј. главне компоненте ћелијског зида А. fumigatus, у серуму или урину са 

имобилизираним  моноклонским  антитјелима, показало се корисним у помагању 

ране дијагнозе у случају плућне аспергилозе. Међутим антиген није специфичан 

за Aspergillus,  те појава галактоманана у храни и антибиотици могу довести до 

лажно позитивних резултата. Комерцијално доступан MAb-WF-AF-1 добро 

функционише у идентификацији A. fumigatus конидија и хифиних елемената код 
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експериментално заражених ћурака. Aspergillus spp. спадају међу три најчешћа 

микотоксигена рода [8]. 

 Бројни експерименти су показали да токсини које конзумира живина могу 

утицати на отпорност на разне инфекције. Патогене врсте Aspergillus, нарочито A. 

flavus и  A. fumigatus, производе токсине који су укључени у патогенезу аспергилозе 

код живине. Конидије A. fumigatus узроковале су приближно 50% морталитета и 

стварање индуцираних антитјела код живине инфициране аеросолом. A. flavus 

конидија није узроковала ни смртност, ни производњу антитјела [9]. 

 Гилотоксин је један од неколико токсина које производе различити изолати од 

A. fumigatus. Гилотоксин дјелује имуносупресивно, цитотоксично и инхибира 

бластогенезу лимфоцита. Код експериментално заражених ћурака у ткивима утврђен 

је  гилотоксин у концентрацији већој од 6 ppm, а у случајевима природне инфекције 

највећа концентрација гилотоксина је у плућима. 

 У огледу са мишевима, мишеви инфицирани сојем који не производе 

гликотоксин преживијели су значајно дуже од оних заражених гликотоксином. 

Метаболити који су неопходни за патогеност А. fumigatus, нису идентификовани. 

Могућност  коришћења разних супстрата, обилно стварање спора које се лако 

преносе зраком,  посједовање конидијалних бичева, као и убиквитарност  

омогућавају  удисање конидије од стране осјетљивих домаћина [9]. 

 Конидије су довољно мале, промјера 2-3 μm , тако да имају способност да 

заобиђу  препреке у горњим респираторним путевима и накупљају се дубоко у 

доњим респираторним путевима 

 Раст A. fumigatus је појачан присутношћу хидрокортизона али и појачаном 

продукцијом кортизона у организму. Појава аспергилозе зависи од инхалиране дозе 

конидија и осјетљивости домаћина. A. fumigatus производи низ протеолитичких 

ензима који могу разградити ткива домаћина,  посебно компоненте екстрацелуларног 

матрикса. Еластинолитички и колагенолитички ензими  су од посебног значаја, 

међутим студије које су користиле knock-out мутанте још нису идетфиковали 

протеазе, које играју битну улогу у патогензи плућне аспергилозе [10]. 
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                                      3.2. Епизотиологија 

  На инфекцију  аспергилусима   најосјетљивији су новоизлежени пилићи, 

ћурићи и пловчићи,  али и сва остала живина.  Најосјетљивији је подмладак у вријеме 

лежења, док су старији од недјељу дана значајно отпорнији. Учесталост појаве 

аспергилозе међу живином као, и тежина обољења у спрези су са стресом, 

концентрацијом амонијака и запрашеношћу ваздуха у живинарнику. Вакцинација 

против њукастл болести путем спреја може да буде такођер,  један од потенцирајућих 

фактора [11]. 

 Одрасла живина је подложна инфекцији, али случајеви обољења су 

појединачни и потенцирани имуносупресивним стањима, истовременом инфекцијом 

другим патогеном, стресом или тровањем. 

 Смртност варира током прве фазе обољења, у прве три недјеље живота, и 

износи и до 50%. Касније, у хроничном току болести смртност је ниска, обично до 

5%. Инфекција настаје инхалацијом спора гљивица, а најчешће се догађа у 

инкубатору. Инфект се у инкубатор уноси загађеним ваздухом, опремом или 

контаминираним јајима, а споре у њему преживе и до 18 мјесеци. Може да дође до 

угинућа ембриона у љусци, најчешће 15-18. дана инкубирања [12]. 

 Пилићи инфицирани у инкубатору обично немају значајну улогу у 

хоризонталном ширењу болести. Инфекција може да наступи и инхалацијом спора 

аспергилуса из прашине у живинарнику,  а која потиче од контаминиране хране или, 

што је чешће, простирке (Слика 3). 
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Слика 3. Начин инфекције живине са аспергилозом 

http://www.poultrydvm.com/condition/aspergillosis 

 

 Са временом је постало  јасно да се таква инфекција јавља код многих сисара, 

па чак и код људи. Ово је најчешћа микоза која је регистрована у многим земљама 

свијета. Болест узрокује огромну економску штету на перадарским фармама. Дакле 

смрт младих животиња креће се у распону 40-90 %. Аспергилоза погађа и домаће и 

дивље птице. У складу са тим, све појединце треба сматрати потенцијалним 

носиоцима инфекције. Гљиве Aspergillus, због којих се јавља ова болест, пронађене 

су у перади почетком 19. Вијека [13]. 

 

3.3. Патогенеза 

 

 Примарно се код перади јављају два облика аспергилозе. Акутну 

аспергилозу обично карактеришу тешке епидемије у младих птица и висок 

морбидитет и висок морталитет. Хронична аспергилоза се јавља код одраслих 

птица у одгајивачницама посебно ћурака или код одраслих јата у волијерима [14]. 

 Учесталост хроничне болести није тако велика, али у комерцијалним јатима 

живине, постоје значајни економски губици када се одрасле птице инфицирају. 

Чини се да је аспергилоза значајнија код држања живине у затвореним условима, 
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гдје значајну улогу имају фактори стреса или гдје је присутна плијесњива стеља 

или зрно [14]. 

 Контаминирана простирка често је извор Aspergillus конидије. Изоловано је 

73 врсте гљивица из ваздуха, простирке и затворених објеката, а Aspergillus је међу 

четри главна пронађена рода. Смањење прашине у живинарницима и побољшање 

вентилације резултирало је смањењем инциденције болести за 75 % [15].  

 Уклањање плијесњиве хране из исхране и околине, заједно са правилним 

управљањем леглом довело је до смањења појаве болести. Епидемије се јављају 

када је у организму присутна довољна количина узрочника или када је отпорност 

птица слаба. Значајну улогу у настанку болести имају предиспонирајући фактори 

као што су стресови из околине, имуносупресивна средства, неадекватна исхрана 

или друге заразне болести. 

 Аспергилоза може бити једна од најчешће пријављених болести и извор 

значајних економских губитака код ћурака. Чини се да живина, егзотичне и дивље 

врсте птица посебно осјетљиве на плућну аспергилозу. Инцинденција аспергилозе 

код живине је драматично порасла у посљедње вријеме као компликација 

терапијске имуносупресије [16]. 

  Имунокомпетентни сисари, за разлику од птица, природно су отпорни од 

плућне аспергилозе осим ако нису изложени огромној дози конидије. Аспергилоза 

плућа је најчешћи облик болести код птица и најчешћи облик болести код младих 

бројлера, пилића, ћурића. 

  Експериментално плућна аспергилоза је лако изазвана интраторакалном 

инјекцијом гљивичних конидија већ 1884. године (Слика 4). године 1935 Дурант и 

Такер су изазвали болест код живине храњењем живине са контаминираном 

храном. Инбред сојеви су подложнији од укрштених или ванродних сојева током 

избијања аспергилозе код пилића у валионицама [17].  
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Слика 4. Дисеминација аспергилозе у организму живине 

http://www.poultrydvm.com/condition/aspergillosis 

 

 Чини се да су пингвини изузетно подложни аспергилози али је болест 

значајна првенствено код пингвина у заточеништву. Утврђено је да су нојеви стари 

три до осам недеља у Израелу били инфицирани двоструком инфекцијом са A. 

flavus и A.niger. Кожне лезије као манифестација аспергилозе су ријетке код птичије 

врсте.  Описан је некротични грануломатозни дерматитис код пилића, а A. fumigatus 

је изолован из инфицираног ткива. Лахаие је расправљао о кожној аспергилози 

голубова [18]. 

 Истовремена инфекција жуманчане кесе и плућа A. fumigatusom су 

пријављене код младих ћурака. Уочен је повећан морбидитет и морталитет код 

птица које су између 3 до 9 дана старости. Култура организма и демонстрација 

мицелијске инвазије ткива хистопатолошки користи се у постављању дијагнозе. 

 A. fumigatus инфекција у костима је изазвала деформисање пршљенова. 

Могућа је дјелимична парализа младих пилића. Претпоставља се да је инфекција 

била посљедица болести плућа са хематогеном дисеминацијом по организму. Треба 
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имати на уму да је системска аспергилоза укључивала захваћеност грудне кости и 

најчешће је изазвана са A. Flavus [19]. 

 Офталмолошке лезије код птица узроковане аспергилусима познате су од 

1940. године када је аспергилоза изолована из кокошијег ока. Иако  су ови 

случајеви офталмитиса код птичијих врста били слични, та инфекција је била 

једнострана.  

 У највећем броју случајева захваћена је коњуктива и спољашња површина 

ока са развојем сирастог ексудата или плака. Гљивице могу бити изоловане из 

култивисаног материјала плака. Инфекције ока су се јављале и код ћурака које су 

имале респираторне симптоме, али рожњача ока углавном није захваћена [20]. 

 Патолошке промјене дешавају се и на задњем дјелу ока, стакластом тијелу и 

шири се у сусједно ткиво. Могућа је појава кератитиса и површинске инфекције као 

посљедица излагања површина коњуктива одрживим гљивичним елементима из 

еколошких извора. Гљивични офталмитис који укључује задње око, може бити 

резултат хематогене, носне или лимфне дисеминације аспергилуса. Жути казеозни 

плак може постати адхерентан за рожњачу у површинском типу инфекције, због 

чега се јавља оток рожњаче [21]. 

 Код експериментално инфицираних ћурака путем аеросола конидије су 

развиле замућено око са ретинитисом, иридоциклитисом, а у коморама је присутна 

инфилтрација неутрофила и макрофага и другим ћелијским елементима. Након 

окулоназалне вакцинације против њукастл болести, смртност се брзо повећала код 

пилића који су се заразили. Оваква инфекција се јавља код младих јата и 

приплодних јата [21]. 

  Бројни извјештаји  описују  енцефалитис или менингоенцефалитис код 

птица инфицираних аспергилозом. Код птица су пронађена некротична жаришта у 

великом или малом мозгу након природне инфекције птица. У мозгу се јављају 

казеозне некротичне лезије на великом или малом мозгу или се може се развити 

грануломатозни енцефалитис. Гљивичне хифе су пронађене у малом мозгу живине 

која је показивала нервне симптоме [22]. 
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  Код живине са пнеумономикозом и нервним симптомима изолавани су A. 

fumigatus, A. niger и Penicillium. У тим случајевима аспергилуси су пронађени у 

плућима, ваздушним кесама, бубрезима и јетри. 

 Aspergillosis није преносива болест. Инфекције су посљедица контакта са 

аспергилусима из животне средине. Извор инфекције су сијено, компост или стеља 

која може произвести аеросоле који изазивају респираторну инфекцију конидијама. 

 Аспергилоза се такођер може добити in ovo. Случај инфекције преко јаја, 

јавља се продором кроз љуску јајета током инкубације. Знаци и лезије примјећене 

су код неких једнодневних пилића, али генерално класичне лезије примјећене су 

код пилића старости 5 дана [23]. 

 Ембриони јаја су прилично подложни инфекцији A. fumigatusom током 

инкубације. Инфекција ембриона је настала када су јаја за инкубацију попрашена 

конидијом A. fumigatus, и у року 8 дана након наношења прашине, организам је 

продро кроз љуску јајета.  

 У епидемији код живине у заточеништву, јавља се смртност од 75%, 

смртност се развија током првих 5 дана, достиже врхунац након 15 дана, а смањује 

се након 3 недеље старости. Код неких пилића се јавља угинуће током 24 сата са 

знаковима конвулзија. Појава знакова болести се не јавља прије 48 сати, ни код 

ћурака које су експериментално инфициране високим дозама A. fumigatus или A. 

flavus. Аеросакулитис се може јавити у року од 24 сата од инокулације при чему је 

A. fumigatus изолован из ваздушних кеса [24]. 

 

  3.4. Клиничка слика 

 

  Клинички симптоми болести јављају се 3-5 дана послије лежења, уколико је 

инфекција наступила у инкубатору. 

 Први симптоми аспергилозе код новоизлежених пилића је отежано и убрзано 

дисање. Диспноично стање је прогресивног карактера,  па пилићи почињу да дишу 
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широм отворених кљунова.  Код оних који преживе акутну фазу запажа се летаргија 

и потиштеност,  развија се оток коњуктива,  очи су затворене. Могу да се јаве 

симптоми обољења ЦНС-а, као што је тортиколис [25]. 

 Код одраслих јединки углавном се јавља супклинички ток болести. Примјети 

се само блага, али прогресивна респираторна инсуфицијенција. Могу да се јаве 

случајеви угушења због опструкције сиринкса или душника [25]. 

 Инфекција дигестивног тракта условљава појаву пролива, а уколико је процес 

локализован у усној дупљи и отежано узимање хране. 

 Аспергилозни процес на оку је обично једностран. У коњуктивалној кеси се 

накупља жућкаста казеозна маса, а на корнеи се уочавају улцерације  (Слика 5). 

 Знаци некада могу бити суптилни, па чак и у случајевима када се обдукцијом 

утврди тежак сакулитис. Диспнеја, дахтање и убрзано дисање могу бити додатно 

закомпликовани  појавом инфективног бронхитиса и инфективног 

ларинготрахеитиса, при чему се често могу чути патолошки шумови као што је 

звецкање,  док код аспергилозе обично нема патолошких дисајних звукова [26]. 

 Веома често код аспергилозе присутна је поспаност,  депресија, емацијација, 

повећана жеђ и пирексија.  Код аспергилозе живина је измршављела, а у каснијим 

фазама болести јавља се дијареја. Дисфагија је забиљежена у случајевима када је 

захваћена слузокожа једњака [27]. 
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Слика 5. Аспергилоза код пилића 

https://www.thepoultrysite.com/publications/diseases-of-poultry/212/aspergillosis 

 Смртност је била чак 50% на фармама за интезиван узгој живине, док су птице 

држане у слободним условима отпорније на инфекцију или у потпуности избјегавају  

инфекцију. У случају избијања асперигилозе код одраслих пилића 10% јата је имало 

знаке који подсјећају на ларинготрахеитис,  али није било повећања морталитета, док 

је производња јаја знатно смањена [28]. 

 Зато што се тортиколис или недостатак равнотеже јавља у већини случајева 

код експерименталне али и природне инфекције. То треба сматрати једним од 

главних знакова аспергилозе птица,  међутим и други родови гљивица могу изазвати 

сличне знаке [28]. 

 Аспергилозу карактерише висок морбидитет и морталитет у пилића и  низак 

морбидитет и морталитет код одрасле живине. 

 Избијање аспергилозе повезано  са контиминираним леглом је резултирало 

губитком једне трећине инфицираних  ћурића. Уочено је да је смртност усљед 

инфекције са A. flavus  мања него у случају A. fumigatus  јер су конидије веће 

величине и не доспјевају тако дубоко у респираторни тракт [29]. 
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3.5. Патохистолошки налаз 

 

 Лезије некомпликоване плућне аспергилозе еволуирају неколико дана и 

смањују се за неколико недјеља. За 24 сата бијела милијарна жаришта била су 

присутна  на ваздушним кесама, а лезије плућа састојале су се од желатинозне масе 

жуте боје, поред тога присутан је субплеурални едем [30]. 

 Растом гљивица развијају се грануломи, у виду бјелих плакова или чворића, са 

некротичним центром. Ове иницијалне промијене запажају се на епителу коњуктива, 

носа, душника, парабронха и ваздушних кеса. 

 Старије промијене у ваздушним путевима и шупљинама су зелене или чак 

црне боје. У хроничном току болести, посебно код ћурака, велики грануломи 

притиском врше опструкцију плућног крвотока, усљед чега може да се развије 

слабост десног срца и асцитес. Такођер, у трахеји и сиринксу може да се нађе већа 

количина ексудата, који опструише ваздушни пут [30]. 

 Због хематогеног ширења инфекта, могу да се нађу промијене у мозгу, и то 

посебно на менингама у задњем дијелу коре, у виду бијелих чворића. Сличне 

промијене се нађу и на оку, на пектену и ирису, узрокујући гљивични офталмитис и 

иридоциклитис. Процесом могу да буду захваћени и други органи и ткива, перикард, 

коштана срж, бубрези [31]. 

 Аспергилусни грануломи су карактеристичног изгледа. Овалног су или 

округлог облика, појединачни или конфлуишу, величине од зрна гриза до зрна 

грашка, сиво жуте до жуте боје. На пресјеку се уочава концентрично слојевита грађа 

са казеозним центром. 

 Ваздушне кесе су прогресивно постојале све дебље и непрозирне са 

грануломима који су се повећавали и мјењали облик од подигнутих купола (1 mm ) у 

равне или пупчане плакове (2-5 mm), који су тежили спајању. Обимна бјеличаста 

дисколорација плућа и грануломатозна пнеумонија се развијају 72 сата након 

инфекције ваздушних кеса [31]. 
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 Лезије плућа у експерименталној аеросолној инфекцији ћурака састојале су се 

од малих бијелих казеозних чворића расутих по цијелом плућном ткиву. Јављају се 

казеозни плакови на задебљаним  ваздушним кесама. Повремено је могућа појава 

асцитеса. 

 Примјећене су жућкасто бијели нодули величине 5 до 8 mm у плућима дивљих 

птица одгајаних у заточеништву, а плућа су дифузно сивкасто жута. 

 У узнапредовалим случајевима аспергилозе, организам може спорулирати на 

површинама казеозних лезија и на зидовима задебљалих ваздушних кеса о чему 

свједоче видљиве зеленкасто сиве наслаге [32]. 

 Казеозни,  желатинозни или ређе мукопуролентни ексудат може бити 

присутан у сиринксу код инфицираних птица. Локализована трахеална аспергилоза 

изазвана A. flavus  карактерише се видљивим грубим жутим казеозним плаковима 

прилијепљеним на површину слузокоже. Зидови трахеје су зацрвењени. Промјене на 

мозгу су описане као бијеле до жуте дисколорисане области. Промјене су присутне у 

малом или великом мозгу или оба. Описан је и асцитес код пилића као посљедица 

плућне аспергилозе изазване са A. fumigatus. Долази до развоја cor pulmonale као 

посљедица васкуларних поремећаја [33]. 

 Описане су промјене и код фламинга у виду псеудомембранозног бронхитиса. 

Псеудомембранозне лезије су прије свега на дисајним путевима,  прије свега у 

лумену бронхија, али се шире и на површину плеуре, а плућа су прекривена 

милијарним жариштима. Код канаринаца су присутне лезије на језику, непцу, 

ларингсу, трахеји и сиринксу у виду бјеличасто жућкастих наслага [34]. 

 

 Казеозна жаришта у плућима и казеозне облоге на плеури и перитонеуму су 

такођер примјећени.  A. glaucus  може бити узрок кожне болести код живине у 

интезивним условима узгоја, а захваћени дио тијела има жуте љускаве мрље. Перје 

на погођеним мјестима је суво и лако се ломи [34]. 

 У акутној плућној  асперигилози код ћурака грануломатозни зрачни сакулитис 

и плеуритис примјећени су већ након 24 сата након инфекције респираторним путем 
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са A. fumigatus (Слика 6). Мембране ваздушних кеса су задебљане 100 пута са 

масивиним инфлитрацијама, са великом количином мултинуклеарних џиновских 

ћелија и леукоцита [35]. 

 

Слика 6. Патоморфолошке промјене на плућима 

https://www.thepoultrysite.com/publications/diseases-of-poultry/212/aspergillosis 

  Клијајуће конидије су уочене у међупростору мембране, а лимфохистоцитни 

периваскулитис је био уочљив у мањем броју живине  у интезивним условима узгоја. 

Грануломи су имали центре састављене од некротичног ћелијског дебриса, 

епителоидних макрофага и агрегата лимфоцита. Испитивањем пиогранулома 

обојених Гоморијевим метенамин сребром откривен је велики број клијања са 

конидијама и хифама које се протежу периферно кроз слој макрофага [36]. 

 Лезије плућа су се састојале од хетерофилних и лимфохистоцитних 

инфлитрација, затим промјене у виду грануломатозног плеуритиса и пнеумоније са 

едемом и крварењем  у првих 48 сати, и временом се развија до масивних 

некротичних промјена на плућима,  крварењима и масивним инфлитратима 

леукоцита који се развијају током 72 сата. Септе хифа су углавном биле локализоване 

на мјестима некрозе [37]. 
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 Код живине инфициране са A. fumigatus примјећен је аеросакулитис, 

пнеумонија са едемом и инфлитратима од хетерофила и макрофага. У истраживању 

субакутних и хроничних фаза аспергилозе плућног ткива ћурака нису  откривене 

никакве разлике у хистопатолошким лезијама изазваним са A. fumigatus или A. flavus. 

Лезије уочене у прве 2 недеље  се карактеришу фокалним акумулацијама лимфоцита 

и макрофага [37]. 

 Касније су се лезије састојале од гранулома са централним подручјем некрозе 

које садржи хетерофиле окружене макрофагима, џиновским ћелијама, лимфоцитима 

и фиброзним ткивом. 

 Након 8 недеља код пилића су се развиле грануломатозне лезије које се 

састоје од некротичног центра окруженог џиновским ћелијама и дебелим слојем 

фиброцита и колагена. 

 У дјеловима ткива који су добро оксигенисани као што су бронхије, 

бронхиоле и ваздушне кесе, организам је спорулирао асексуално. Лезије на мозгу су 

се састојале од појединачних апсцеса са некротичним центром. Хифе су виђене у 

централном дијелу неких лезија. Хифе гљивица, хетерофили, макрофаги и ћелијски 

остаци су пронађени у очним коморама и мрежњачи ока. Присутан је едем и 

инфлитрација хетерофилима склере и околоног ткива. У случају офталмитиса 

примарно је захваћено стакласто тијело али и сусједна ткива. У ћурака хифе се могу 

наћи у центру сочива. У пектену је присутан едем и грануломи [38]. 

 Код трахеалних лезија, оклузије су се састојале од гљивичних мицелија и 

пиогрануломатозног ексудата, слузокожа је била некротична и инфлитрована 

макрофагима, а фиброплазије су биле евидентне у зиду трахеје. 

 

                                       3.6. Дијагностика 
 

  Знаци аспергилозе су неспецифични и постављање дијагнозе је тешко. 

Штавише ниједан тест не даје потпуну сигурност. Дијагноза се обично поставља на 

основу акумулације доаказа из историје болести,  клиничке слике,  патоморфолошког 
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налаза, патохистолошких промијена (Слика 7), хематологије, биохемије, серологије, 

радиографских промјена, ендоскопије и култивације гљивица [39]. 

 Случајеви аспергилозе код птица у интезивним условима узгоја се често 

дијагностикују на основу обдукције тј. налаза бијелих казеозних чворова у плућима 

или ваздушним кесама обољелих птица јер је дијагноза на основу клиничке слике 

тешка [39]. 

 У анамнези болести често се откривају стресни догађаји или утицај 

неповољних фактора спољашње средине, имуносупресивно стање или лијечење. 

Такођер може открити хронично слабљење, промијена гласа, или нетолеранција на 

вјежбе. 

 Грануломатозни нодули или сирасти плакови на серози и паренхиму 

респираторних орагана али и других орагана могу се наћи код живине инфициране 

аспергилозом. 

 Дефинитивна дијагноза се поставља на основу изолације врсте Aspergillus на 

култури гљивица или детекцијом организма током хистолошког прегледа. 

Идентификација се може извршити и припремом влажног размаза. У том случају 

нодул се може  сецирати и згњечити на стакалцу испод покровног стакла у капи 20% 

калијум хидроксида и лактофенол плавог. Лактофенол плаво боји  хифе гљивица 

[40]. 

 Узорци ткива (плућа, трахеја, ждријело и торакалне ваздушне кесе као и други 

органи)  фиксирани у 10% неутралном пуферисаном формалину су обрађени и 

уграђени у парафинске блокове и бојени хематоксилин еозином.  Диференцијалне 

боје као што су Бауерове у Гридлијеве боје разликују и лако идентификују хифе и 

мицелије [41] 

 Специјалне боје за гљивице Grocott's и Gomori metanamin srebrena боја треба 

да се користи да би се открило присуство гљивичне хифе. За правилну 

идентификацију врсте, патогену организам мора бити изолован култивисањем на 

различитим подлогама. Мали комади лезија асептично припремљени се постављају 

на плоче или косине које садрже сладни агар, Сабоурауд-ов глукозни агар или 
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антибиотике и инкубарају се на 37˚C током 24 сата. Врсте Aspergillus се могу 

идетификовати посматрањем  карактеристичне конидијалне главе и колонија [41].  

 Иако се у дијагнози аспергилозе често користи  индиректна хистохемијска 

техника за дијагнозу аспергилозе, главне патогене аспергилозе најчешће 

идентификујемо на основу специфчних карактеристика A. fumigatus или A. flavus. 

 

  Слика 7. Хистопатолошке промјене на плућима живине 

https://www.researchgate.net/figure/Histopathology-of-the-lungs-after-infection-with-

Aspergillus-fumigatus-Right-lungs_fig2_339845628 

 

  Диференцијална дијагноза укључује инфективни бронхитис (диспнеја), 

инфекција дактиларијом (нервни знак), невкастле болест (воденаста зеленкаста 

дијареја), инфективни ларинготрахеит (дахтање, кашаљ и проширење врата током 

инспиријума) и нутритивна енцефаломалација [41]. 

 Серолошки тестови имају ограничену употребу због неспецифичне природе 

антигена. Тестови преципитације у агар гелу коришћени су код живине инфициране 

са A. fumigatus и A. flavus. Иако је већина заражених пилића са A. fumigatusom била 

позитивна на преципитирајућа антитјела, пилићи инфицирани са A. flavus углавном 
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нису били позитивни. У дијагностици специфичних антитјела могу се користити и 

ELISA тест и имунодифузиони агар гел тест [42]. 

 

3.7. Контрола 

 

  Инфекција са Aspergillus fumigatus код младих пилића је контролисана 

санитарним условима у инкубаторским  станицама. Софистицирана опрема за 

узорковање и медији су доступни за контролу ваздуха и инкубаторских станица. 

 Буђаво легло или храна и приступ плијесњивој слами треба избјегавати да би 

се спријечило избијање асперегилозе. Испитивање просторија или материјала који се 

користе за храну или стељу обично открива извор инфекције. Површине око 

резервоара за храну и појилишта су погодна подручија за развој плијесни. 

Постављање посуда за храну и појилица треба бити на различитим мјестима, како би 

се око хранилица смањила влажност која одговара развоју гљивица. Препоручује се 

дренажа за подручја гдје ће вјероватно вода стајати послије кише [43]. 

 Свакодневно чишћење и дезинфекција хранилица и појилица ће помоћи у 

елиминацији инфекције. У случају избијања раствор бакар сулфата и воде  1:2000 

може се користити у води за пиће и може помоћи у спрјечавању ширења, иако се на 

то не треба ослањати као метод који ће стално користити [44]. 

 Смањен број плијесни код  контаминираног легла и морталитет ће бити 

смањен код ћурака третирањем легла нистатином и бакар сулфатом. 

 Смртност од аспергилозе у јату бројлера је била смањена у року од 2 дана од 

третмана енилконазолом. 

 Превенција је најзначаније средство контроле. Ово обично подразумјева 

елиминисање извора инфекције као нпр. плијесњива стеља и храна, али и третман 

живинарника и легла са антифунгалним једињењима. Упркос мјерама 

предострожности  и  превенцији често долази до избијања аспергилозе на фармама за 

интезиван узгој живине у одређено доба године, најчешће зими. Очигледно адекватна 
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вентилација у објектима за интезиван узгој живине смањује концентрацију 

аспергилуса што сугерише да би се ово могло користити као превентивна мјера у 

контроли аспергилозе [45].  

 Постоје мишљења да је у неким ситуацијама природна вентилација 

ефикаснија од вјештачке вентилације у објектима. У објектима са адекватном 

вентилацијом утврђено је смањење морталитета, а повећан је просјечан дневни 

прираст, конверзија хране, али и просјечна индивидуална тежина живине као мјера 

производње. Контејнере за расуту храну треба очистити, стару стељу треба уклонити 

из живинарника и замјенити новом. Опрему за вентилацију и ваздушне канале треба 

очистити, дезинфиковати и  редовно прегледати [46]. 

 

3.7.1. Терапија 
 

  Лијечење аспергилозе није ефиксано јер лијек не допире до гљивице која је 

захваћена инфламаторним одговором и стога није изолована из крвотока. Ова болест 

има лошу прогнозу када је инфекција у ткиву опсежна, а користе се само системски 

лијекови. Најбољи резултати лијечења су  у случају када није дошло до развоја 

грануломатозних лезија и када се примјењује локални третман у комбинацији са 

системском терапијом [47]. 

 Лијечење аспергилозе укључује употребу једног или више системских 

антифунгалних агенаса. Лијекови који се обично користе укључују итраконазол, 

кетоконазол, клотримазол, миконазол, флуконазол, амфотерцин Б. Од ових лијекова 

итраконазол је лијек избора у лијечењу болести. 

 Потребно је дијагностификовати  болест према резултатима епизотиолошких 

и лабораторијских тестова. Код напредних случајева болести лијечење  у 

ветеринарској медицини није развијено. Обољела живина је изолована и једноставно 

уништена. Међутим, ако откријете болест у раној фази, можемо покушати користити 

различите лијекове за борбу против ове гљивице [48].  
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 Употреба антибиотика није дала задовољавајуће резултате. Нистатин у облику 

аеросола и грисеофлувин таблете који су ефикасни за друге гљивице нису дали добре 

резултате. Може се примјенити плави камен и то 1 g на 1 l воде. Успјешно се лијечи 

енилконазолом који има широк спектар дјеловања на више гљивица. Дају се у води за 

пиће или инхалацијом гдје дјелује ефиксаније јер убија и избацује гљивице, па и 

уништава споре. Важно је да се површина живонарника попрска са 20 mg супстанце 

на 1 m2 [48]. 

 Итраконазол је антифунгицид. Дјелује инхибирајући стварање споја у 

гљивици који се назива ергостерол, а који је важан дио гљивичних станичних 

мембрана. Инхибирајући стварање овог споја, итриконазол резултира разградњом 

гљивичних ћелија убијајући гљивицу или спрјечавајући њезино ширење. 

 Хамицин примјењен у води за пиће је успјешан у контролисању аспергилозе 

код младих пилића. Коришћен је и миконазол и то са великим успјехом на фармама 

за интезивну производњу живине, нарочито код живине са израженом клиничком 

сликом [49]. 

 Инфекције у пилећим ембрионима су контролисане употребом амфотерицина 

Б и фенил динафтилметана дисулфонат.  Диметилдитиокарбамат, убризган поткожно 

је такођер био ефикасан против инфекције са  A. fumigatus код пилића старих 10 

недеља. Лијек је значајно смањио лезије на плућима али и другим органима [49]. 

 Излагање пилића фумигацији енилконазолом у вријеме експерименталне 

инфекције са  A. fumigatus  смањује морбидитет и морталитет. У другој 

експерименталној студији о аспергилози тестирана је ефикасност азолних једињења, 

при чему је итраконазол показао велику ефикасност у смањењу лезија и смањењу 

губитка тежине [49]. 

 У новије вријеме све је већи број извјештаја о отпорности микроорганизама на 

антимикробне приправке,  што додатно умањује успјех терапије. Већина плијесни из 

рода Aspergilus осјетљива је на вориконазол у ниским концентрацијама, отпорна на 

итраконазол, док се отпорност на амфотерицин Б у ниским концентрацијама 

повећава током терапије. Стога је превентива најбоља препорука за спрјечавање 
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настанка аспергилозе и укључује примјену добре произвођачке праксе са нагласком 

на хигијену смјештаја и хране, одговарајућу вентилацију и уклањање потенцијалних 

стресора у узгоју животиња [50]. 

 

3.7.2. Вакцинација 
 

  Вакцине нису практична алтернатива и ниједна није комерцијално доступна. 

Експериментални препарати вакцине нису били ефикасни. Изузетно пријављено је 

смањење смртности за 50% код ћурака вакцинисаних клицама (проклијале конидије) 

вакцина припремљена од A. fumigatus и накнадно изложена аеросолима A. fumigatus 

конидија. Обезбјеђене су одрживе споре A. fumigatus које када су дате паткама 

обезбједиле заштиту од смрти након излагања изазову [51]. 

 

Слика 8. Вакцинација живине аеросолом 

https://www.fwi.co.uk/livestock/poultry/get-better-infectious-bronchitis-control-in-poultry 

 

3.7.3. Биосигурносне мјере 
 

 Примарном производњом се треба управљати на начин којим се смањује 

вјероватноћа уношења хазарда и на одговарајући начин доприноси да месо буде 
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сигурно и прикладно за људску исхрану. Кад год је то могуће и изводљиво, сектор 

интезивне живинарске производње и надлежно тијело требали би успоставити 

системе за прикупљање, поређење и стављање на располагање информација о 

хазардима тј. гљивицама и стањима који се могу јавити на фармама за интезивну 

живинарску производњу и који могу утицати на сигурност и прикладност меса за 

људску употребу [52]. 

 Примарна производња треба укључивати службено признате програме за 

контролу и мониторинг аспергилозе у популацији живине и околишу у складу са 

околностима али и начин пријаве појаве болести у јатима живине. 

 Добра хигијенска пракса на нивоу примарне производње треба обухватати 

здравље и услове држања животиња, евиденцију о лијечењу живине, храну за живину 

и њеним састојцима као и релевантним факторима из околиша, те би у највећој 

могућој мјери требала обухватати примјену начела анализе ризика и критичних 

контролних тачака. 

 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 аспергилуса на 

фарме или да би се спрјечило изношења аспергилуса са фарме, уколико постоје. 

Ефиксана 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 [52]. 

 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. 

 У циљу правилног дефинисања биосигурносних протокола, саме 

биосигурносне мјере су класификоване на спољашње и унутрашње. Спољашње 
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биосигурносне мјере имају за циљ да спрјече улазак аспергилуса на фарму заправо да 

се свакодневним рутинским мјерама смањи ризик од појаве аспергилозе на 

живинарским фармама [53]. 

 Положај фарме: било би идеално да се живинарске фарме налазе далеко од 

других сточарских фарми и могућих извора онечишћења, укључујући постројења за 

прераду отпадних вода и депонија. Фарме смјештене у близини таквих мјеста ће 

морати осигурати виши степен заштите од ризика од инфекције. 

 Локација: Треба постојати план локације. Добра биосигурност има изузетно 

важну улогу у спрјечавању уношења аспергилуса у перадарске фарме. Границе 

локације морају бити јасно утврђене и ако је могуће, ограђене. Приступ локацији 

треба контролисати и на тај начин омогућити улаз само за запослене  особе и кроз 

одређене улазне тачке [54]. 

 Објекти: требају бити изграђени од чврстог материјала који се може лако и 

учинковито очистити и дезинфиковати. Зграде треба одржавати тако да се спријечи 

приступ птица и инсеката. Вањски околиш у непосредној близини перадарника треба 

бити без вегетације, а простор и околну вегетрацију треба одржавати и чистим и 

уредним тако да се не скупљају наметници и дивље птице. Око перадарника не треба 

скалдиштити било какве материјале. Објекти требају имати минималан број улаза 

који морају бити затворени и закључани како би се спријечио неовлашћени улазак. 

Потребно је обављати прописано прање и дезинфецкију објеката. Радници који улазе 

на фарму пресвлаче се у комбинезоне и чизме које користе само на фарми. Како би се 

повећала биосигурност пожељно је поставити дезбаријере за особље и возила [54]. 

 Дезобаријере: увијек треба пунити одобреним дезинфицијенсима. Ако се 

користи дезобаријера онда сви посјетиоци требају темељно потопити своју обућу у 

исту прије уласка на фарму. Дезинфекцијска средства треба користити у 

одговарајућем постотку раствора и треба користити неке од производа који су 

најмање осјетљиви на инхибиције органског материјала и имају најбрже дјеловање. 

Дезбаријере треба редовно мијењати и допуњавати према упуствима произвођача. 

Пожељно је имати двије дезбаријере, једну изван предсобља и другу непосредно 

прије улаза у подручје са перадима. Чизме и точак превозних средстава требају бити 
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потпуно уроњене у раствор дезифицијенса. Потребно је често допуњавати адекватан 

дезифицијенс у одговарајућој концентрацији како би се избјегло онечишћење, 

растварање или испаравање количине активних састојака [54]. 

  Простирка: има велики значај као извор аспергилозе код живине. У условима 

интезивне живинарске производње се могу користити разне врсте простирке, уз то 

требају бити из поузданог извора и без онечишћења поријеклом од стоке, дивљих 

птица и глодара. Да би се спрјечило уношење у објекат простирке које је 

контаминирана гљивицама могућ је њен третман киселинама или формалдехидом. 

Простирка која се налази на отвореном, складиштена на палетама или у расутом 

стању, мора у сваком тренутку бити покривена чистом церадом која не пропушта 

воду и не дозвољава пролазак птица и наметника. Кориштена простирка се мора 

благовремено уклонити из објекта између два турнуса и одложити на одговарајући 

начин [54]. 

 Храна:Готову храну за живину и састојке за мијешање на локацији храњења 

треба набављати из млина или од добављача који раде у складу са прописима и 

релевантним правилима поступања посебно по питању контроле аспергилозе. 

Идеално би било да се готова храна испоручује у возилима која се користе само у ту 

сврху и да се паралелно не товаре сировим састојцима, другом храном за животиње 

или неким другим материјалима. Храна за живину на фарми треба се складиштити у 

затвореним контејнерима или посудама за ринфузу или у запечаћеним врећама. 

Простори складишта и помоћни лијевци, као и друга мјеста на којима се држи храна 

треба одржавати тако да нема дивљих птица. Просуту храну је потребно одмах 

очистити. Просута храна и остаци хране на хранилицама и помоћним лијевцима не 

смију се складиштити и поново користити у исхрани живине. 

 У савременом индустријском живинарству производња се може постићи само 

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

санитарна обрада објеката прије почетка производње, што представља механичко 

чишћење и прање. Велики значај у контроли аспергилозе имају профилактичне мјере. 

Једна од најзначајнијих мјера је дезинфекција. Дезинфекција представља 

уништавање штетних микроорганизама па тако и гљивица примјеном хемијских или 
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физичких средстава. Прије сваке дезинфекције потребно је извршити механичко 

чишћење и санитарно прање [54]. 

 

У дезинфекцији ефекат против аспергилозе показали су:  

Раствор борне киселине 

Ово једињење се сматра најефикаснијим. Простор се третира са 2% раствором 

борне киселине у количини од 5-10 литара по 1 m3. Трајање изложености лијеку 1, 5 

сати [55]. 

Раствор јода 

Нормалан јод такођер даје добар ефекат. Припремити раствор по стопи 1 cu.m 

узети следеће састојке: 

јод у кристалима-9 g 

амонијум хлорид-1 g  

амонијумски прах-0,6 g 

загријана вода 3-4 капи 

 У интеракцији компоненти ослобађа се пара јода, што има деструктивно 

дејство на патогене гљивице. На тај начин се дезинфикује храна, ваздух, и простирке. 

Обрадити третман сваких 4-5 дана [55]. 

Јод монохлорид 

Третман се врши сублимацијом са алуминијским прахом или жицом. 

Израчунавање лијека 0,5 ml на 1m2. Лијек се сипа у посуде и улије се прах 1:30. Као 

резултат тога долази до сублимације паре јода и хлороводоничне киселине. Сачекати 

20-40 минута, а затим проветрити просторију. Објекат треба третирати 3 узастопна 

дана а након тога направити 3 дана паузе, и наставити такав режим до потпуног 

нестанка симптома аспергилозе код птица [55]. 

Yodotriethylene glycol 
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Такођер, ветеринари препоручују да се просторије третирају високо 

диспергованим раствором триетилен гликола (50%). Дозирање 1.2-1.4 ml po 1 m3. 

Провјетрити просторију 5 минута а након тога наставити третман од 15-20 минута. 

Третман траје 5 дана са паузом од 2 дана [56].  

Беренил т 

Аеросол 1%-тног раствора беренила се добро показао. Она се прска у 

просторији 30-40 минута, а затим емитује. Дезинфекција траје 3-4 дана. 

Chlorskipidar 

Није лоше користити за борбу против гљивица. Као и у случају јод 

монохлорида, пречишћавање се врши сублимацијом. Прорачун 0,2 ml терпентина 

или белила по 1 m3 [56]. 

 У случају појаве болести не треба: 

1. Премјештати инвентар, храну, птице између кавеза унутар фарме; 

2. Оставити живинарник без надзора 

3. Корисити јаја за насад за даљи узгој 

 У контроли аспергилозе у условима интезивне живинираске производње 

потребно је водити рачуна о сигурносним мјерама и личној хигијени запослених. 

Приликом обављања радова на дезинфекцији просторија или током превентивних 

мјера, потребно је придржавати се одређених мјера предострожности: прије свега, 

потребно је користити особну заштитну опрему (респираторе, заштитне маске, 

комбинезоне, рукавице, заштитне ципеле). Они ће омогућити да се избјегне 

инфекција особе која обавља дезинфекцију. Након обраде, одјећа и обућа се 

дезинфикују у парно формалинској комори [57]. 

 Поштујте личну хигијену. Када се користе дезинфикациона средства, 

дозвољено је да раде искључиво у гасним маскама, гуменим рукавицама и 

заштитиним наочалима.  

 Забрањено је јести и пити док се ради са дезинфикционим средством. Након 

обављене дезинфекције, оперите руке и лице топлом водом и сапуном. 
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 Хигијенске процедуре (Слика 9), могу спријечити избијање болести 

узроковане са Aspergillus fumigatus: 

1. Спријечити стварање гљивичних микроорганизама у крми или полагање на 

поду, и не користити хрпе сламе које могу бити заражене. 

2. Прегледати просторије и материјале који се користе за простирку и храну како 

би се на вријеме идентификовали и уништили извор инфекције. 

3. Потребно је често мијењати мјеста храњења и напајања. 

4. Да би се спријечило гутање штетних микроорганизама, боље је поставити 

посуде за храну и воду на платформе подигнуте од тла. 

5. Ако се вода накупља у хранилиштима, боље је тамо организовати одводни 

одвод. 

6. Сваки дан треба очистити и дезинфиковати раствором формалдехида 

контејнере за пиће и храну. 

7. Ако је могуће редовно мијењати хранилишта, земљиште око њих се третира 

хемијским средствима. 

8. Додати препарате јода (калијум јодид, натријум јодид , луголов раствор) у 

воду или храну. Ово не би требало да траје више од 10 дана за редом, а онда 

направити паузу. 

9. Да би се спријечила инфекција од других јединки, уводу се сипа раствор бакар 

сулфата (1:20000). Третман траје 5 дана [57]. 

 

 

                  Слика 9. Дезинфекција живинарника 

               https://www.cidlines.com/cn-CN/node/49187 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

1. Аспергилоза је болест респираторног система пилића, људи, сисара и дивљих 

птица а узрокована је родом Aspergillus, сапрофитом земљишта који је 

распрострањен широм свијета. 

2. На фармама за интезиван узгој живине, јавља се као посљедица лошег 

управљања и узрокује висок морталитет пилића. 

3. Фактори животне средине играју веома важну улогу у развоју болести, поред 

тога значајан је број спора којима је живина изложена, лоши санитарни услови 

као и контаминирана храна која промовише раст гљивца. 

4. Лоша вентилација у комбинацији са другим факторима повећава могућност 

појаве инфекције. 

5. Иако се у терапији могу користити антимикотици, не постоји могућност 

ефикасног лијечења. 

6. На основу наведених закључака, потребно је поштовати следеће препоруке: 

редовно чишћење и дезинфекција прибора за храну и воду, провјетравање 

живинарника, избјегавати  пренатрпаност  у живинарницима, избјегавати 

буђаву или прашњаву храну, одговарајућа санитација опреме, третирати 

живинарнике и легло антифугалним средствима, уклонити заражену живину 

да би се спријечила даља контаминација, користити инхибиторе плијесни у 

случају сумње на инфекцију са аспергилозом. 

 

 

 

. 
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