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САВРЕМЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ У КОНТРОЛИ ВИРУСНИХ 
БОЛЕСТИ ШАРАНСКИХ РИБА 

 

КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 
 
 У погледу људске употребе шаран је главна акватична врста у Републици 

Србији, док је кои шаран најчешће узгајана врста украсних риба. Најзначајније 

обољење у економском погледу јесте кои херпес вирусно обољење, изазвано од 

стране ципринидног херпес вируса-3 (CyHV-3). CyHV-3 поседује способност 

латенције, која се манифестује у виду температурно зависнe реактивације 

инфекције, месецима након почетног излагања узрочнику. Шарани зражени кои 

херпес вирусом имају хеморагије по кожи заједно са ендофталмусом и повећаном 

фреквенцом дисања. Пролећну виремију шарана изазива вирус Rhabdovirus carpio. 

Након инфекције наведени вирус се појављује у шкргама шарана, тако указајући 

на то да су шкрге један од циљних органа вируса. Вирус углавном погађа младе 

рибе. Најчешћи симптоми су: тамна пигментација крљушти, изразита дилатација 

у пределу абдомена, бледе шкрге, пролабиран и едематозан анус, наглашена 

петехијална крварења по кожи, шкргама, очима и аналном отвору. Узрочник 

богиња шарана је CyHV-1. Богиње риба су бенигног карактера, које се 

манифестују стварањем хиперпластичних, папиломатозних епителних израслина. 

Угинућа су веома ретка, осим код шаранске млађи. Наведене вирусне болести се 

не лече. У дијагностиковању вирусних болести шарана предњаче молекуларне 

технике попут PCR методе. Оптимизација природних услова животне средине је 

главни предуслов за обезбеђивање доброг здравственог стања риба у периоду 

узгоја. Атенуиране вакцине могу да се користе против кои херпес вирозе и 

пролећне виремије шарана. 

 

Кључне речи: кои херпес вироза, пролећна виремија, богиње, контрола 

болести, вакцинација 
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CURRENT STRATEGIES IN THE CONTROL OF CARP 
VIRAL DISEASES 

 

SUMMARY 
 

 

 

In terms of human consumption, carp is the main aquatic species in the Republic 

of Serbia, while koi carp is the most commonly cultivated ornamental fish species. The 

most important disease from an economic point of view is koi herpesvirus disease, 

caused by cyprinid herpes virus-3 (CyHV-3). CyHV-3 possesses the ability of latency, 

which manifests itself in the form of temperature dependent reactivation of infection, 

months after the initial exposure to the causative agent. Koi herpesvirus infected carp 

have haemortages over the skin along with inflamed eyes and increased respiratory rate. 

Spring viraemia of carp is caused by the virus Rhabdovirus carpio. After infection, the 

mentioned virus appears in the gills of the carp, thus indicating that the gills are the 

main target organs of the virus. The virus mainly affects juveniles. The most common 

symptoms are dark pigmentation of the scales, pronounced dilatation in the abdominal 

area, pale gills, prolapsed and edematous anus, pronounced petechial bleeding on the 

skin, gills, eyes and anus. The causative agent of carp pox is CyHV-1. Carp pox has a 

benign character, manifested by the formation of hyperplastic, papillomatous epithelial 

growths. Deaths are very rare, except for carp fry. There is no treatment for mentioned 

viral diseases. In diagnosing viral diseases of carp, molecular techniques such as the 

PCR method are at the forefront. Optimizing natural environmental conditions is the 

main prerequisite for ensuring a good health condition of fish during the breeding 

period. Attenuated vaccines are used against koi herpesvirus disease and spring carp 

viraemia. 

 

Keywords: koi herpesvirus disease, spring viraemia, pox, disease control, 

vaccination 
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1.0. УВОД 
 

 

 

 Аквакултура представља грану привреде са великим годишњим растом на 

светком нивоу, који је дуго износио око 9,6%. Један од главних лимитирајућих 

фактора за даљи раст и развој аквакултуре јесу болести риба, нарочито вирусне 

етиологије. 

 У Републици Србији доминантно се у аквакултури гаје рибе из фамилије 

Cyprinidae и Salmonidae, док највећи изазов тренутно представља контрола кои 

херпесвирусне болести и пролећне виремије шарана. Осим наведених, богиње 

шарана проузрокују приметне лезије на кожи, које једноставно могу одвратити 

купце, па сама та чињеница указује на могуће озбиљне економске губитке. 

 У контроли болести риба треба обухватити многе елементе почевши од 

набавке матица и вештачког мреста, преко набавке млађи на рибњацима, јер је то 

веома чест начин преношења болести са једног рибњака на други. 

 Лечење многих бактеријских инфекција код риба искључиво 

антимикробним лековима у многим случајевима је тешко изводљиво, док за 

вирусне инфекције, које представљају претњу развоју аквакултуре због великих 

морталитета и тешке контроле, вакцинација уз биосигурносне мере представља 

значајну могућност у контроли болести. Из наведеног произилази да, кад год је то 

могуће, треба размотрити могућност вакцинације и примене имуностимулатора, 

те пробиотика и пребиотика. 

 Биосигурносне мере свакако су неизоставне када говоримо о превентиви, а 

нарочито дезинфекција која укључује употребу различитих препарата у 

зависности од објеката и врсте риба које се гаје. Генерално гледано, треба радити 

на активном надзору и адекватном планирању стратегија за контролу болести, 

које се доминантно базирају на биосигурносним мерама. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај вирусних болести 

шаранских риба које су веома честе и изазивају велика угинућа, због чега постоји 

потреба да се прикажу најновије стратегије у њиховој контроли. 

 Основни циљ овог истраживања је да се прикажу различите превентивне и 

терапијске методе које су доступне у профилакси и контроли вирусних болести 

код слатководних риба. 

 Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о 

актуелним начинима контроле и профилаксе вирусних болести шаранских риба. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

3.1. ВИРУСНА ОБОЉЕЊА ШАРАНСКИХ РИБА 
 

 
3.1.1. Кои херпес вироза шарана 
 
 Аквакултура представља једну од најважнијих и најбрже растућих грана 

производње хране на свету, са просечним годишњим растом од 5,8% у периоду од 

2001 до 2016. године. Шаран (лат. Cyprinus carpio) је главна акватична врста, која 

се производи за људску употребу. Тренутно је трећа кошљориба по погледу 

производње, заузимајући око 8% целокупне светске производње. Годишња 

производња шарана у 2016. години забележила је рекордних 4,6 милиона тона [1]. 

 Са друге стране кои шаран је најчешће узгајана врста украсних риба, која 

се држи у појединачним језерима или понекад узима учешће на такмичењима и 

изложбама кои шарана. Касних деведесетих година оба сектора су била у 

изразитој опасности од стране смртоносне болести изазване ципринидним херпес 

вирусом 3 (енг. cyprinid herpes virus 3 – CyHV-3), који је провобитно назван као 

кои херпес вирус, или вирус интестиналног нефритиса шарана и хематопоезне 

некрозе. Светска организација за здравље животиња (енг. World Organisation for 

Animal Health – OIE) уврстио је ципринидни херпес вирус 3 на листу болести 

обавезних за пријављивање [1, 2]. 

 Многи вируси могу испољавати дејство на фамилију Cyprinidae, међу 

којима су од највећег значаја припадници из фамилије Rhabdoviridae, Reoviridae и 

Herpesviridae. Херпесвируси шарана поседују способност да изазову значајне 

економске губитке у аквакултури, док неки од тих вируса показују чак и онкогена 

својства. Упркос изразитом степену сродности, херпесвируси шарана изазивају 

другачије болести са веома различитим карактеристикама. У економском погледу 



Акош Касаш  Дипломски рад Преглед литературе 

4 
 

једна од најзначајнијих обољења шарана јесте кои херпес вирусно обољење 

шарана, изазвано од стране ципринидног херпес вируса 3 (CyHV-3) [3]. 

 Херпесвируси спадају у групу ДНК вируса са идентичном структуром и 

биолошким својствима вириона. У породици Herpesviridae налазе се вируси 

сисара, птица и рептила, породица Malacoherpesviridae се састоји од херпесвируса 

бескичмењачка, док породица Alloherpesviridae садржи херпесвирусе риба и 

водоземаца. Породица Alloherpesviridaе, која је најбитнија са аспекта аквакултуре, 

веома је разноврсна, са величином генома од 134 kbp до 295 kbp (CyHV-3), што је 

највећи познати геном у реду Herpesvirales. Чланови породице Alloherpesviridae 

груписани су у следећа четири рода: Batrachovirus, Cyprinivirus, Ictalurivirus и 

Salmonivirus [4, 5]. 

 Род Cyprinivirus обухвата четири вируса и то: херпесвирус јегуља 1 

(AngHV-1), који је изолован из европске јегуље (лат. Anguilla anguilla) и три 

херпесвируса шарана (CyHV-1, CyHV-2, CyHV-3). Претходно споменути вируси 

способни су да изазову озбиљне болести код ципринидних риба. Величине генома 

ових вируса су 291,144 bp (CyHV-1), 290,304 bp (CyHV-2) и 295,146 bp (CyHV-3), 

док су њихови геноми у 80% хомологи. Херпесвирусни вирион састоји се од 

четири морфолошки различита дела, као што су: језгро са линеарном двоструком 

ДНК, икосахедрални капсид, протеински омотач и липидни омотач са вирусним 

протеинима [1, 6, 7]. 

 

3.1.1.1. Етиологија 

 

 Ципринидни херпесвирус-3 изазива обољење које носи назив кои 

херпесвирусна болест (енг. Koi herpesvirus disease – KHVD). Наведена болест 

први пут је описана у Њемачкој 1997. године, а убрзо након тога регистрована је у 

Израелу и Сједињеним Америчким Државама. Истраживања показују да је CyHV-

3 присутан код шарана у Великој Британији почев од 1996. године. Појава кои 

херпес вирусне болести редовно се пријављује из Европе, Америке, Азије и Јужне 

Африке [7, 8] 

 Болест је присутна у суседним земљама Европске уније, као што су 

Република Хрватска, Мађарска и Румунија, а најновији случајеви забележени су у 

Републици Хрватској и Чешкој Републици 2016., док у Румунији 2017. године. 

Претпоставка о присутности вируса унутар популације шарана у Србији датира из 
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2004. године, када је утврђен висок степен морталитета једногодишњих и 

двогодишњих шарана на три рибњака у Републици Србији [9]. 

 Кои шаран и обичан шаран сматрају се најчешћим домаћинима у погледу 

CyHV-3. Вирусни геном поменутог вируса кодира 156 потенцијалних протеина, 

док се сваки вирион састоји од 40 структурних протеина, који су детаљније 

класификовани као омотач, тегумент, капсид и некласификовани структурни 

протеини, што је приказано на Слици 1. Упоређивањем геномских изолата кои 

херес вируса, који потичу са различитих географских локација, помоћу 

рестриктивне ензимске анализе или анализе нуклеотидних секвенци дошло се до 

резултата да су они додуше идентични [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплетни геноми сојева кои херпес вируса изолованих у Јапану, 

Сједињеним Америчким Државама и Израелу, подвргнути су потпуном 

секвенцирању, дајући стопу идентичности међу изолатима од 99%. Сојеви 

пореклом из Израела и САД су међусобно ближе повезани у односу на сој из 

Јапана. Европски генотипови кои херпес вируса у поређењу са азијским 

генотипом поседују делецију 12 базних парова на ORF (енг. open reading frame) 

136. Управо из тог разлога се ОRF 136 може користити као молекуларни маркер 

за диференцијацију азијских изолата од европских. Недавно је кои херпес вирус 

пореклом из Индонезије потврђен као нови интермедијарни генотип између 

европских и азијских генотипова [12, 13]. 

 Латенција је једна од јединствених карактеристика херпес вируса. 

Наведену латентност карактерише ограничена експресија гена виралног генома 

без производње инфективног вируса. Кои херпес вирус може постати латентан у 

леукоцитима здравих, вирусу претходно изложених кои шарана. У дивљини кои 

херпес вирус углавном остаје у асимптоматским носиоцима, који се уједно 

Слика 1. Приказ вириона CyHV-3 под електронским микроскопом [11] 
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сматрају резервоарима инфекције. Месецима након почетног излагања вирусу, 

код изложених риба постоји могућност температурно зависнe реактивације кои 

херпес вирусне инфекције. Споменута карактеристична латенција највероватније 

доприноси ширењу CyHV-3 на нове географске локације. У складу са горе 

изнетим чињеницама кои херпес вирус сматра се једном од најважнијих патогена 

кои шарана и шарана на међународном нивоу [14]. 

 Кои херпес вирус узрокује кои херпес вирусно обољење код свих врста 

шарана али и других врста попут златне рибице, караша, белог амура и лињака, 

које су подложније инфекцији и понашају се као вектори у ширењу инфекције на 

здраве шаране. Хибриди златне рибице и обичног шарана или кои шара такође су 

подложни експерименталној инфекцији са кои херпес вирусом. Наведени вирус 

откривен је помоћу PCR методе у руској и атлантској јесетри на рибљим фармама 

у северним деловима Пољске. На основу резултата других истраживања 

претпоставља се да водени бескичмењаци, као што су одређене врсте шкољки 

(лат. Anodonta cygnea) и ракова (лат. Gammarus pulex) такође могу послужити као 

потенцијални преносиоци CyHV-3. Све старосне категорије шарана осетљиве су 

на појаву кои херпес вирусне болести, али експерименти показују да су тешке 

јединке (нпр. од 2,5 до 6 kg) много подложније за инфекцију од лакших риба (нпр. 

230 g) [3, 12]. 

 

3.1.1.2. Патогенеза 

 

 У ранијим истраживањима научници су сматрали да су шкрге главна места 

уласка вируса унутар тела шарана. Међутим, недавни експерименти потврдили су 

да је кожа на перајама и телу главни пут продирања кои херпес вируса. Уочава се 

системско ширење вируса са коже и шкрга на унутрашње органе, док је велики 

број ДНК материјала CyHV-3 регистрован у бубрегу, слезини, јетри и 

интестиналном ткиву [15]. 

 У ранијим фазама кои херпес вирусне инфекције уочава се хиперсекреција 

мукуса, док је ДНК поменутог вируса откривена у високим количинама у слузи 

узетој од експериментално инфицираних шарана. Претходно наведено додатно 

доказује активно укључивање коже у патогенезу и важна места за ширење вируса. 

Излучивање вируса фецесом и урином исто може бити важан механизам у 
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погледу ширења вируса, нарочито ако узмемо у обзир да је ДНК кои херпес 

вируса откривена у узорцима фецесу узетим од заражених шарана [16]. 

 Пренос CyHV-3 до пријемчивих риба може се одвијати хоризонтално тј. 

директним контактом заражене рибе или преко вирусом загађене воде. 

Биолуминисцентно снимање показује улазак вируса кроз површину тела 

домаћина. Уклањањем слузи са коже и епидермалних лезија олакшава се улазак 

вируса у пријемчивог домаћина. Након наведеног уласка вируса период 

инкубације варира од 7 до 10 дана пре појаве првих клиничких симптома. 

Клинички знаци укључују летаргију, губитак апетита, некрозу шкрга, хеморагије 

по телу и некоординисано пливање. Заражене рибе угину у року од 1 или 2 дана 

након испољавања првих симптома [17].  

 У току инфекције код заражених шарана вирус се континуирано много 

дуже излучује фецесом, урином и кожном слузи на 16°C него на 23-28°C. 

Масивна угинућа јављају се недељу дана након испољавања клиничких знакова 

болести са стопом морталитета од 80 до 100%. У случајевима када се температура 

воде повиси изнад 30°C или снизи испод 13°C, CyHV-3 постаје инактиван и 

клинички знаци у потпуности престају. Вирусна ДНК детектује се у крви и 

бубрезима један дан после излагања вирусу. Стога из изнетог произилази да се 

ДНК материјал може открити у шкргама, цревима, слезини и јетри, али не и у 

мозгу. Кои херпес вирусна ДНК регистрована је у води пре, током и након 

избијања инфекције. Ово се објашњава тиме да после изласка из домаћина, вирус 

се може повезати са планктоном, који након тога бива укључен у ширење вируса 

[17, 18]. 

 Вода се сматра главним абиотским вектором. Међутим, анимални 

вектори (нпр. друге врсте риба, паразитски бескичмењаци, неке птице и сисари) и 

неживи предмети такође могу бити укључени у пренос. Научна истраживања 

доказују да водени бескичмењаци могу бити изузетно добри вектори за CyHV-3. 

У студијама спроведених у Јапану откривено је присуство кои херпес вирусне 

ДНК у узорцима планктона, нарочито у врсти Rotifera. Недавна итсраживања 

доказала су подложност златне рибице (лат. Carassius auratus) према кои херпес 

вирусној инфекцији. РНК транскрипт вирусне тимидин киназе откривен је у мозгу 

и цревном ткиву златних рибица, које су биле изложене CyHV-3 током 

кохабитације са инфицираним кои шаранима. Осим поменутих чињеница, 

утврђено је да су златне рибице из исте популације преносиоци кои херпес вируса 
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на здраве шаране, у оним случајевима када је у сврху стресора коришћена 

флуктуација температуре воде [18, 19]. 

 CyHV-3 у води остаје одржив најмање 4 сата на температурама од 23°C до 

25°C. Значајно смањење инфективног титра кои херпес вируса у води или у 

узорцима седимента на 15°C примећује се у року од три дана. Вирална ДНК је 

веома стабилна и детектована је у узорцима воде прикупљеним из реке четири 

месеца пре избијања болести, када се температура воде кретала у распону од 9°C 

до 11°C [12]. 

 

3.1.1.3. Клиничка слика 

 

 Заражени шарани имају бледе печате или везикуле, могу имати и 

хеморагије распоређене по кожи заједно са упалим очима и повећаном 

фреквенцом дисања, као што је то приказано на Слици 2. У каснијем стадијуму 

јединке постају дезоријентисане и пред само угинуће неправилно пливају. 

Патогномонични знакови код оболелих риба укључују беле печате на шкргама 

или њихову делимичну некрозу [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Најјасније ћелијске промене видљиве су на шкргама, кожи, бубрегу, јетри, 

слезини, гастроинтестиналном систему и мозгу оболелих шарана. Епителне ћелије 

шкржних филамената показују хиперплазију, хипертрофију и тешко запаљење, 

што на крају резултира ламеларном фузијом. У бубрезима се примећује 

конгестија нефрона и дегенерација тубуларног епитела. Шарани са знацима 

неуролошких поремећаја имају конгестију у валвули малог мозга (лат. valvula 

cerebelli) и продуженој мождини (лат. medulla oblongata) удружену са 

Слика 2. Типичне лезије изазване CyHV-3. (А) шаран са упалим очима, 
(B) оштећење шкрга, (C) и (D) везикуле по кожи кои шарана [21] 
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едематозном дисоцијацијом нервних влакана у мозгу. У епителним ћелијама 

шкрга и слезине видљива су еозинофилна интрануклеарна инклузиона телашца 

(Слика 3) и маргинација хроматина [20, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У одсуству болести помоћу PCR методе вирусна ДНК је откривена код 

шарана на 13°C и утврђена је могућност да су заражене рибе, које живе на ниским 

температурама резервоари вируса. Дивље популације шарана које су преживеле 

епидемију кои херпес вируса показују висок степен преваленције серопозитивних 

јединки. Истраживањa CyHV-3 на језеру Бива, која су укључивала анализу 

преживелих шарана помоћу PCR методе и антитела на кои херпес вирус, дала су 

резултат да су старији шарани у 54% серопозитивни, а у 31% PCR позитивни. 

Обољење зависи од разних фактора животне средине, као што су температура 

воде, вируленција самог вируса, старост и здравствено стање риба, густина 

насељености и стресни утицаји (нпр. транспорт, мрест, лош квалитет воде) [22]. 

 

3.1.1.4. Терапија и профилакса 

 

 Лечење кои херпес вирусне болести се не спроводи. С обзиром да је CyHV-

3 осетљив на температурна колебања, рибе којима се температура воде повиси 

преко 30 °C преживљавају инфекцију. Упркос изнетим чињеницама, поменуту 

технолошку меру је немогуће спровести на великим и отвореним рибњацима. 

Спровођење је евентуално изводљиво у рециркулационим аквакултурним 

системима за гајење риба (енг. Recirculatory Aquaculture System - RAS) [23]. 

 Мере за сузбијање и искорењивање кои херпес вирусне болести на 

зараженим узгајалиштима и комерцијалним риболовним рибњацима обухватају 

следеће активности: успостављање ванредног инспекцијског надзора над 

Слика 3. Интрануклеарна инклузиона телашца у 
епителним ћелијама шкрга [21] 
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рибњаком, забрана промета рибом ван рибњака, као и уноса рибе са других 

рибњака, извршење систематске и темељне дезинфекције алата, опреме, возила, 

цистерни, затим следи пражњење, чишћење и дезинфекција објеката, након чега у 

њима се спроводи мировање од најмање шест недеља. Период мировања 

започиње након што је на нешкодљив начин уклоњена сва риба и испуштена вода 

из производних јединица. После испуштања воде неопходно је производну 

јединицу очистити од воденог биља, поравнати тло и оставити тако шест недеља. 

Након фазе мировања тло се посипа кречом у количини од 1000 kg/ha, после чега 

се врши тањирање тла. Следећи корак је упуштање воде уз истовремено 

спречавање уласка дивљих риба. Насађивање се врши јединкама из узгајалишта 

која су службено слободна од CyHV-3 [2, 24]. 

 Инактивација кои херпес вируса најефикасније се може извршити помоћу 

дезинфицијенаса, УВ зрачења и топлоте. УВ зрачење у дози од 4×103 μW/cm2 или 

температура од 50°C у трајању од 1 минута у потпуности инактивише CyHV-3. 

Такође, кои херпес вирус се потпуно инактивише услед дејства 200 ppm јодофора, 

60 ppm раствора бензалконијум-хлорида или 30% етанола у трајању од 20 минута, 

или 0,5% раствора Virkon® Aquatic у трајању oд једног минута [24]. 

 

 

3.1.2. Пролећна виремија шарана 

 

 Пролећна виремија шарана је оболење изазвано висусом Rhabdovirus 

carpio, који припада фамилији Rhabdoviridae, а који је изолован из шарана, који су 

испољавали акутну форму болести [25].  У Европи вирус пролећне виремије 

шарана најчешће погађа шаране, али и многе друге врсте слатководних риба могу 

бити пријемчиве на заразу горе наведеним узрочником. Пролећна виремија 

шарана сматра се обољењем од велике економске важности, због тога што 

узрокује масовне губитке на рибњацима у Централној и Источној Европи. Вирус 

умногоме сличан вирусу пролећне виремије шарана изолован је из шкампа 

пореклом са Хаваја и према објављеним информацијама након експерименталне 

апликације вируса оралним путем (преко воде) и интрамускуларно дошло је до 

развоја промена сличних променама изазваних вирусом пролећне виремије 

шарана [25, 26]. 
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3.1.2.1. Етиологија 

 

 Вирус пролећне виремије шарана (енг. spring viraemia of carp – SVC) 

поседује типичну морфологију Rhabdovirusа којa личи на метак, тј. има 

карактеристичан облик вретена, као што се то види на Слици 4. Вирион се састоји 

од унутрашњег нуклеокапсида са спиралном симетријом пречника од око 50 nm, 

док су димензије самог вириона приближно од 80 до 180 nm у дужини и од 60 до 

90 nm у пречнику. Инфективност вируса SVC уништава се при pH 3 и pH 12, док 

се инактивација узрочника постиже различитим хемијским растворима, као и 

топлотом преко 56 оC. Вирус се најчешће инактивише формалином (3%), хлором 

(500 ppm), јодом (0,01%), NaOH (2%), ултра-љубичастим и гама зрацима, све то у 

року од 10 минута. Такође, делимични циклуси замрзавања и одмрзавања могу 

спречити раст и размножавање узрочника [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вирус је однедавно класификован у фамилију Rhabdoviridae род 

Sprivivirus. Вирион вируса пролећне виремије шарана садржи 5 структурних 

протеина, а то су N, P, M, G и L протеини. L протеин помаже у транскрипцији и 

репликација вируса, повезујући се са P и N протеином. Гликопротеин G образује 

шиљасте формације на површини вирусног омотача, које се везују за ћелијске 

рецепторе и учествује у индукцији вирусне ендоцитозе. Површински 

гликопротеин има улогу вирусног антигена, који одређује серолошке особине 

Rhabdovirusa. Налик на друге чланове рода, SVC вирус поседује један мембрански 

(М) протеин. Поменути протеин формира структуру у облику метка и повезује 

нуклеокапсид вириона са цитоплазматским доменима G протеина уграђеним у 

липидни вирусни омотач. Узрочник пролећне виремије шарана садржи два главна 

Слика 4. Структура вириона вируса пролећне виремије шарана 
са приказом одговарајућих протеина [27] 
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хидрофобна домена, укључујући сигнални пептид и трансмембрански домен [25, 

28]. 

Цитопатогени ефекат и мигрaција нуклеарног хроматина, који су праћени 

заокруживањем и лизом ћелија, појављују се у различитим временским 

интервалима инфекције у зависности од температуре и ћелијских линија за 

изолацију вируса. Оптимална температура за репликацију узрочника у in vitro 

условима износи од 20оС до 25оС. Најбоље ћелијске линије за умножавање вируса 

пролећне виремије шарана су пореклом од ципринидних врста риба. Вирус је 

способан да 72 часа након инфекције формира добро издиференциране плакове у 

пријемчивим ћелијама. На ћелијској линији великоглавог клена (енг. fathead 

minnow – FHM) утврђена је синтеза прве вирусне честице за 4 до 6 часова након 

инфекције, при температури од 20оС. На наведеној ћелијској линији достиже се 

врхунац вирусног титра између 10 и 22 часа после инфекције и доказано је да при 

температури од 20 оС један циклус репликације вируса захтева 8 до 10 часова [26, 

29].  

 Цитоморфолошке промене попут смањења ћелијске запремине и 

формирања апоптотичних телашаца, појављују се 36 сати након инфицирања 

ћелије. На ЕРС (енг. epithelioma papulosum cyprini) ћелијској линији, око 40 сати 

касније регистровано је више од 70% заражених ћелија SVC вирусом, у којима је 

установњена апоптоза. Апоптоза инфицираних ћелија највероватније зависи од 

брзине репликације и производње нових вирусних честица [25, 26]. 

 

3.1.2.2. Патогенеза 

 

 Након инфекције при температури воде од 13 оС, вирус пролећне виремије 

шарана иницијално се појављује у шкргама шарана, на овај начин указајући на то 

да су шкрге прва улазна врата и главни циљни органи вируса. Ширење вируса 

преко крви по свим унутрашњим органима заражених јединки уочава се 4 дана 

након инфекције. Вирус пролећне виремије шарана почиње са излучивањем из 

алиментарног тракта фецесом и посредством слузи приближно 11 дана после 

инфицирања. Прва угинућа се јављају за 20 дана од почетка болести. Под 

експерименталним условима инкубациони период у води траје 7 дана. Први 

клинички знакови попут асцитеса, перитонитиса, ентеритиса и крварења у 

различитим органима јављају се од 8 до 11 дана након контакта са SVC вирусом. 
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Размножавање узрочника одвија се унутар организма шарана, a то има за 

последицу да болесне јединке постају носиоци вируса пролећне виремије шарана 

у трајању више од 10 недеља [25, 30]. 

 Студије су код шарана показале способност развијања хуморалног 

имунолошког одговора на SVC вирус. Произведена антитела усмерена су против 

површинског гликопротеина. На индукцију вирусних антитела код шарана утиче 

старост, физиолошки статус, степен инфицираности и сама температура воде. 

Шарани, који су заражени путем вирусом слабо контаминиране воде, која је била 

на температури од 20 оС, излучују неутрализујућа антитела 7 дана након 

инфекције. Насупрот томе, ако се шаран инфицира на исти начин при 

температури воде од 13 оС, прва антитела се јављају тек након 7 недеља. 

Субклинички облик инфекције се уочава на температури од 13 оС, када виремија 

траје око 10 недеља. Неутрализујућа антитела, која се појављују од осме до десете 

недеље, изазивају брзо смањење броја вирусних честица у крви [30]. 

 Главни домаћин SVC вируса је обичан шаран, али су осетљиве и друге 

врсте шаранских риба. Вирус погађа шаране свих узраста, али углавном су 

најподложније младе рибе. Наведена болест може да протекне и у 

асимптоматском облику. Резервоари вируса су инфициране, болесне рибе, као и 

јединке које преживе епизоотију. Друге култивисане или дивље рибе такође могу 

бити вектори вируса пролећне виремије шарана. У погледу могућих биолошких 

вектора спомињу се одређени рибљи паразити попут Argulus foliaceus и рибље 

пијавице (лат. Piscicola geometra), као и чапље. Студије су показале да под 

експерименталним условима винска мушица (лат. Drosophila melanogaster) може 

послужити као домаћин за умножавање узрочника [26, 31]. 

 Ширење вируса пролећне виремије шарана је углавном хоризонтално, док 

се излучивање вируса из оболелих риба дешава путем фецеса и урина. Излучен 

вирус у температурном опсегу од 4 оС до 10 оС може остати инфективан у води 

више од 4 недеље, а у блату око 6 недеља. Контаминирана опрема служи као 

додатан извор инфекције. Истраживања су потврдила да је вертикални пренос 

SVC вируса занемарујући са аспекта ширења инфекције. Вирус пролећне 

виремије шарана је пријављен и присутан у многим европским земљама, као што 

су: Велика Британија, Француска, Немачка, Шпанија, Италија, Аустрија, 

Мађарска, Словачка, Чешка, Румунија, Бугарска, земље бившег Совјетског Савеза 

и бивше Југославије). Стопа морталитета младих шарана услед инфекције 
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поменутим вирусом током пролећних епидемија може достићи чак 70%, док су 

годишњи губици старијих риба претежно испод 30% [25, 26, 28]. 

 Појављивање пролећне виремије шарана пре свега зависи од температуре 

воде, старости и физиолошког стања риба, густине насељености и стресних 

фактора. Заражени шарани имају склоност да се окупљају око дотока свеже воде, 

постају летаргични, док у погледу брзине пливања и дисања долази до наглог 

успоравања. Секундарне бактеријске или паразитске инфекције узрокују 

повећање стопе морбидитета и морталитета. Осим горе поменутих спољашњих 

фактора на појаву болести утиче и имунолошки статус јединки, који зависи од 

неспецифичног и специфичног имуног одговора. Болест доминира на 

температури воде од 5оС до 10оС, када је имунолошки одговор домаћина потиснут 

или отежан. Међутим, угинућа се много брже дешавају на температурама од 10оС 

до 17оС, али у неким случајевима могу се јавити и при температурама од 22оС до 

23оС, када су заражени шарани способни да производе интерферон у року од 24 

часа, док се вирус неутрализујућа антитела појављују 7 дана након инфекције при 

температури од 20оС. У наведеном случају имунолошки статус јединке пролази 

кроз задовољавајућу специфичну отпорност против реинфекције. Специфична 

антитела против SVC вируса остају у организму неколико недеља, па чак и до 

неколико месеци [30, 32]. 

 

3.1.2.3. Клиничка слика и терапија 

 

Најосетљивија популација на пролећну виремију шарана су млади шарани 

до једне године старости, код којих у највећем броју случајева долази до развоја 

клиничких знакова болести, мада су симптоми уочени и код старијих риба. 

Инфициране рибе тешко пливају и отежано врше размену гасова, најчешће су у 

мирном положају сконцентрисане при самом дну рибњака, не крећу се и слабо 

реагују на покретајуће стимулусе. У каснијим фазама болести долази до губитка 

осећаја равнотеже, када у агонији испливавају на површину, након чега наступа 

терминална фаза са смртним исходом [26]. 

На почетку болести клинички знаци су неспецифични, рибе се скупљају 

око дотока свеже воде. Најчешћи симптоми су следећи: тамна пигментација 

крљушти, изразита дилатација у пределу абдомена, бледе шкрге, пролабиран и 

едематозан анус, наглашена петехијална крварења по кожи, шкргама, очима и 
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аналном отвору (Слика 5). Сама клиничка слика се додатно може закомпликовати 

и отежати секундарним паразитским и бактеријским инфекцијама. Најчешће је 

реч о бактеријама из рода Aeromonas, које могу у знатној мери довести до 

погоршања клиничке слике и последично узроковати повећање стопе морталитета 

[25, 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патоморфолошки знаци укључују едеме свих органа, перитонитис, 

крварења и катарални ентеритис, као и накупљање мање или веће количине 

серозне течности у перитонеалној шупљини. Трбушна дупља је понекад обојена 

услед крварења, која су присутна на свим унутрашњим органима и мишићима. 

Осим тога, у трбушној шупљини се јавља асцитес црвенкасте боје, са примесама 

фибрина и гноја. Сви унутрашњи органи (бубрег, јетра, слезина, срце) прекривени 

су тачкастим крварењима, али она су првенствено присутна на епителном листу 

(лат. lamina epithelialis) рибљег мехура, гонадама, цревима и у мишићном ткиву. 

Слезина је тамно црвене боје, едематозна, са често присутним хеморагичним и 

исхемичним инфарктима. Црева могу бити изразито запаљена са некротичним 

деловима. Приликом патоанатомског прегледа понекад се детектују и друге 

лезије, које укључују дегенерацију жлезда, хепатичну некрозу, жутицу, 

дегенерацију срчаног мишића и перикардитис [26, 30, 33]. 

У завршном стадијуму болести крвни судови унутрашњих органа су 

потпуно некротични, док паренхим јетре показује хиперемију, масну дегенерацију 

и мултифокалну некрозу, а у паријеталним и висцералним серозама перитонеума 

Слика 5. Латералне и вентралне ехимозе на телу одраслог шарана 

након SVC вирусне инфекције [33] 
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доминирају знаци узнапредовалог перитонитиса, као што се то уочава на Слици 6. 

Бубрежни тубули показују очигледне знакове проширења и запаљења уз 

присуство вакуолизације и хијалине дегенерације. Lamina epithelialis мокраћне 

бешике је измењена и дисконтинуирана, док су вишеслојно уочљиви знакови 

дилатације крвних судова и крварења. Лимфни судови су изузетно дилатирани и 

испуњени детритусом лимфоцита и макрофага. Приликом изненадног угинућа 

риба често долази до изостанка клиничке слике и патоморфолошких промена 

органа, што не искључује присуство вируса пролећне виремије шарана, као 

узрока, који је довео до угинућа јединке. Не постоји успешан начин лечења 

заражених риба. Антибиотици се користе искључиво за контролу секундарних 

бактеријских инфекција [30, 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Богиње шарана 

 

 Обољење под називом богиње шарана (лат. epithelioma papillosum, 

papillosum cyprini) или херпесвироза шарана је један чест хиперпластично-

папиломатозан поремећај, који се манифестује на кожи многих ципринида и 

других врста риба. Угинућа су веома ретка, упркос неким познатим драстичним 

случајевима обољења. Економски значај болести огледа се у приметним лезијама 

на кожи шарана, које једноставно могу одвратити купце, било да су рибе 

намењене за исхрану или хоби. Осим тога дугачак ток болести има за резултат 

мршављење јединки. Такође, описани су случајеви у којима су богиње праћене 

тешким поремећајима, секундарним инфекцијама и угинућем. Код оболеле млађи 

шарана врло често се уочава висок степен смртности, док се код преживелих 

јединки могу развити тумори у року од годину дана. Богиње риба су по правилу 

Слика 6. Едематозни унутрашњи органи шарана 
са узнапредовалим знацима перитонитиса [35] 
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бенигне, осим код млађи. Имајући у виду потенцијално високу смртност млађи, 

мршављење и присуство туморозних промена које смањују тржишну вредност 

конзумних риба, јасно се може закључити да богиње риба могу имати значајан 

утицај на аквакултуру [36, 37]. 

 

3.1.3.1. Етиологија 

 

 Узрочник обољења је ципринидни херпесвирус-1 (енг. Cyprinid herpesvirus 

1 - CyHV-1), који спада у ДНК вирусе са икосахедралним капсидом (Слика 7). 

Пречник узрочника се креће у распону од 110 до 113 nm. На основу 

филогенетских анализа утврђена је блиска сродност између CyHV-1 и 

ципринидног херпесвируса-2 (енг. Cyprinid herpesvirus 2 - CyHV-2), као и између 

ципринидног херпесвируса-1 и CyHV-3, са којима је заједно сврстан у групу 

херпесвируса риба и водоземаца у оквиру фамилије Alloherpesviridae [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Богиње шарана присутне су у популацијама пријемчивих врста риба у 

већини европских земаља, Кини, Сједињеним Америчким Државама, Јапану, 

Русији, Израелу, Кореји, Малезији. Осим код код шарана и украсних ципринида, 

болест је утврђена и код бодорке, деверике, мрене, лињака, клена [36]. 

 

3.1.3.2. Патогенеза 

 

 Лезије се обично развијају у зимском и пролећном периоду, када су 

температуре ниске, а њихово повлачење наступа са порастом температура током 

Слика 7. Структура вириона вируса из рода Cyprinivirus [38] 
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лета, док се латентна инфекција и даље задржава. Већина научних података који 

се односе на ципринидни херпес вирус-1 је добијена из популација у аквакултури, 

па из тог разлога се сматра да је учесталост овог обољења у природним условима 

ниска. Болест се може пренети кохабитацијом, али експериментална инфекција је 

извршена помоћу интрамускуларне и интраперитонеалне инјекције. За појаву 

првих знакова тумора након излагања вирусу је потребно од 5 до 12 месеци [36, 

37]. 

 Репликација CyHV-1 се врши у епидермалном ткиву и може се зауставити 

или стимулисати температуром воде. Упркос томе што се вирусом изазвани 

папиломи јављају при оптималној температури од 15°C, регресија лезија 

започиње након пораста температуре воде на 20 °C и убрзава са повишењем 

температуре на 30°C [5]. 

 

3.1.3.3. Клиничка слика и терапија 

 

 Богиње риба су бенигног карактера, које се манифестују стварањем 

хиперпластичних, папиломатозних епителних израслина. У прве видљиве знакове 

убрајају се уздигнута, пљосната или брадавичаста задебљања, млечно-беле до 

сиве боје, која су издигнута од 1 до 3 mm изнад површине коже на глави, 

перајима, или другим површинама тела. Претходно наведено је приказано на 

Слици 8. Величина наведених малих и глатких почетних израслина се временом 

може повећавати и покрити велику површину на телу јединке, пре него што на 

крају дође до повлачења и њиховог нестанка. Инфицирани шарани не испољавају 

промене у понашању. Насупрот томе, млађ шарана може бити јаче погођена овом 

инфекцијом и претрпети издашније губитке. Код оболеле млађи шарана уочавају 

се следећи симптоми: престанак узимања хране, дистензија абдомена, 

егзофталмус, тамна пигментација коже и крварења по оперкулуму и абдомену 

[36]. 

 У хистолошком смислу, на кожи је присутна хиперплазија ћелија 

епидерма, док сличне промене настају и на перајима. Компактни слој дермиса је 

задебљао, док присуство еозинофила и лимфоцита у растреситом везивном ткиву 

или хиподермису указују на запаљенску реакцију. Виремија наступа код шаранске 

млађи, а понекад се чак уочава некроза паренхима јетре, бубрега и слузокоже 
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црева. Код угинулих риба утврђен је јак хепатитис и видљиве су изражене некрозе 

у јетри, некрозе бубрежног ткива и ерозије епитела и едеми шкрга [5, 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У погледу богиње шарана не постоји ефикасно средство за лечење. 

Препоручују се опште санитарно-профилактичке мере и обезбеђење оптималних 

услова у рибњацима [37]. 

 

 

 

3.2. ДИЈАГНОЗА ВИРУСНИХ БОЛЕСТИ ШАРАНСКИХ РИБА 

 

 

 Дијагностика вирусних болести риба може се поделити на основне и 

специјалне методе. Основне методе се састоје од клиничког, патоанатомског и 

лабораторијског прегледа (нпр. изолација вируса на ћелијским културама), док 

специјалне методе укључују имунофлуоресценцију, имунопероксидазну технику, 

електронску микроскопију и ELISA тестове. Такође, молекуларне методе се све 

више користе за детекцију вируса [2, 26]. 

 

3.2.1. Узимање узорака за вирусолошки преглед 

 

Слика 8. Карактеристичне промене на (a) телу и (b, c, d) перајама 
кои шарана услед инфицирања са вирусом богиње шарана [39] 
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 Рибе које ће се користити за вирусолошко испитивање треба да буду живе. 

Уколико су рибе мртве, много су мање шансе за откривање вируса. Средства и 

инструменти за узимање узорака морају бити стерилни. Узимају се узорци од 5 до 

10 риба. Код младунаца величине до 5 cm цело тело сачињава узорак, мада се 

чини да је боље уклонити главу и реп одмах након дезинфекције површине тела 

са 70% алкохолом. Телесна шупљина већих риба се отвара резовима који почињу 

око 1 cm пре ануса. Први рез је окомит на бочну линију, а други прати вентралну 

линију телесне дупље. Тако се ствара преклоп зида тела, који се подигне и рез се 

наставља дуж бочне линије и вентралне линије све до шкржних лукова. Цео 

поклопац треба окренути и изложити органе. Површина тела дуж резова се 

дезинфикује помоћу 70% алкохола. Паренхиматозни органи се узимају за даље 

испитивање, укључујући јетру, слезину, предњи и задњи бубрег. Узоркују се и 

икра, сперма а понекад и рибљи мехур [5, 30, 37]. 

 

3.2.2. Изолација вируса на ћелијским културама 

 

 Изолација вируса на ћелијским културама је међу основним методама у 

проучавању и дијагностици вирусних болести шаранских риба. У ту сврху се 

најчешће користе следеће стабилне ћелијске линије: 

 FMH (ћелијска линија из каудалног дела Pimephales promelas), 

 RTG-2 (ћелијска линија из тестиса калифорнијске пастрмке), 

 PG (ћелијска линија из полних жлезда штуке), 

 CHSE (ћелијска линија из ембрионалних ћелија лососа) [1, 26]. 

 Све културе ћелија се култивишу и одржавају на подлози са 10% феталног 

телећег серума (раст) и са 1% феталног телећег серума (одржавање). Свака серија 

феталног телећег серума мора бити тестирана на цитотоксичност [2, 5, 30]. 

 Медијуми се замењују када се испуне следећи критеријуми: 

 ћелије су произвеле компактан монослој, тада се медијум за раст 

замењује медијумом за одржавање, 

 дошло је до великог смањења pH вредности, процењеног на основу 

боје медијума, 

 присутна је гљивична контаминација и Roux боца се не може 

директно елиминисати [2, 26]. 
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 Уколико се ћелијске линије одржавају у термостатима на температурама 

специфичним за сваку линију, биће довољно заменити медијум након 1 до 10 

дана. Приближно након 30 дана, линије се морају поново трипсинирати [30]. 

 Раствор за трипсинизацију се одржава на 20°C. Након исисавања медијума 

за раст или медијума за одржавање, потребно је употребити раствор МЕМ (енг. 

Minimum Essential Medium) са 1% NaHCO3 и антибиотицима (100 IU пеницилина 

и 100 μg стрептомицина у 100 ml медијума за испирање ћелија) како би дошло до 

испирања ћелијског раста у Roux боци. После испирања следи испирање и 

прекривање ћелијског монослоја раствором за трипсинизацију. Ћелије се 

остављају у директном контакту са трипсином 30 до 90 секунди и раствор се 

излива. Како би се испратио процес даље „суве“ трипсинације, потребно је 

посматрати Roux боцу на светлости (раст има млечну боју) или под инверзионим 

микроскопом (цитоплазматске мембране постaју различите и ћелије се 

сукцесивно заокружују). Након отресања ћелија са зидова Roux боце, потребно их 

је ресуспендовати у 5 ml медијума за раст и олабавити их пажљивим 

пипетирањем [2, 26] 

 За бројање ћелија у суспензији, ставља се 1 ml суспензије у епрувету, 

додаје се једна кап 0,5% кристално љубичастог и меша се 2 минута. Након тога 

узима се једна кап овог волумена и ставља се у Бургерову ћелију. Броје се 

искључиво здраве необојене ћелије [1, 30]. 

 Испитивано ткиво риба се хомогенизује заједно са мало морског песка. 

Хомогенат се ресуспендује помоћу изотоничног фосфатног пуфера (pH 7,3) или у 

медијуму за културу без серума у односу разблажења 1:10. Након тога следи 

филтрирање раствора кроз филтер папир, додавање 2,0 ml хлороформа до целе 

запремине и на крају чување раствора на 4°C. Аутоклавирање разблажених 

радних раствора се врши на 1 атмосфери током 20 минута [26, 37]. 

 Овако припремљена суспензија се центрифугира (3000 обртаја/минути, 10 

минута, на 20°C). Затим добијени супернатант се сипа у епрувету и додаје се 

раствор антибиотика (1000 UI пеницилина, калијумове соли и 1000 μg 

стрептомицина). Пет минута након излагања, потребно је коришћењем PBS десет 

пута разблажити део почетног материјала (10%), како би се добио коначан однос 

разблажења од 1:100 у другој епрувети. Овако припремљене суспензије се могу 

замрзнути на минус 15 °C до минус 25°C и чувати замрзнуте док се не прегледају 

[26]. 
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 Сваки инокулум разблажен 1:10 и 1:100 (запремина 0,1–0,2 ml по 1 

епрувети) ставља се у три епрувете са узгојеним културама ћелија старих 24 до 48 

сата, али пре него што се то уради, потребно је излити медијум за раст са 10% 

феталног телећег серума и два пута испрати узгојену ћелијску културу из 

епрувете са медијумом без серума који садржи 1% NaHCO3. Оставља се тако, како 

би апсорпција трајала од 30 до 60 минута на 17-22°C. Након што се инокулум 

одлије, употребљава се медијум без серума са NaHCO3 у циљу испирања епрувете 

са почетном суспензијом разблаженом 1:10 и 1:100, после чега се ћелијске 

културе у епруветама покрију са 1–2 ml медијума који садржи 1% фетусни телећи 

серум. Заражене културе се држе на температури од 15°C у трајању од 5 до 6 дана. 

Епрувете се прегледају сваког дана [1, 2, 5, 26, 30]. 

 Уколико дође до цитопатогеног ефекта, вирус треба идентификовати 

имунофлуоресцентним методама, имунопероксидазним или ELISA тестом. Ако се 

поменути ефекат не појави или ако се не може са сигурношћу одредити, потребно 

је извршити две узастопне пасаже са обе концентрације након претходног 

замрзавања и одмрзавања суспензије. Посматрање се врши у трајњу од 5 до 6 

дана. У случају појаве цитопатогеног ефекта током периода посматрања, 

идентификација вируса се врши једним од следећих метода: 

имунофлуоресценција, ELISA, ланчана реакција полимеразе (PCR), електронска 

микроскопија и имунопероксидазни тест [2, 7, 17, 37]. 

 

3.2.3. Електронска микроскопија 

 

 Предности употребе електронске микроскопије су да се може користити 

када постоји потреба за брзом пробном детекцијом вируса из изолата на 

ћелијским културама и за класификацију вируса. Метода негативног бојењеа 

успешна је при концентрацији вируса од око 1,105 TCID у инфицираној ћелијској 

култури [1, 2, 26].  

 Поступак негативног бојења је следећи: 

 Центрифугирање 0,5–0,1 ml медијума за култивацију из инфициране 

ћелијске културе на 1000 обртаја у минути током 10 минута. 

 Наношење капи супернатанта на екран електронског микроскопа, 

који је унапред премазан филмом формвар. 
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 Након неколико секунди капљица се усисава филтер папиром и 

нанеси се средство за бојење (2% амонијум молибдат) на екран. 

 Усисава се средство за бојење и екран се прегледа испод 

електронског микроскопа [1, 2, 26]. 

 Метода ултратанких резова није погодна за брзо откривање, али пружа 

савршен материјал за документацију. Кораци су следећи: 

 Одлива се медијум за култивацију са инфициране ћелијске културе, 

па се култура фиксира слојем од 3% глутаралдехида у PBS (pH 7,2) 

током 1 сата. 

 Ћелије се уклањају са стакла, врши се њихово центрифугирање и 

фиксирање. 

 Ћелије се дехидрирају у ацетону у опадајућем низу од 100%, 90%, 

60% и 30% у трајању од 30 минута до 1 сата. Енкастирање ћелије се 

врши у Durkupan ACM. Потребно је контрастирати ултратанке 

резове помоћу раствора уранил ацетата и цитрата [2, 5, 37]. 

 Метода имунолошке електронске микроскопије је веће осетљивости од 

методе негативног бојења. Oдговарајући хиперимуни зечји серум се деактивира 

на 56°C у трајању од 30 минута пре саме употребе, па се разблажује у PBS 1:20, 

1:40, 1:80, 1:100, 1:400. Свако од ових разблажења се помеша са истом 

запремином узорка, који се испитује и смеша се инкубира на 37°C у трајању од 1 

до 1,5 сати. Након инкубације, кап узорка се наноси на екран електронског 

микроскопа који је унапред обложен филмом формвар. Кап узорка се уклања 

помоћу филтер папира након неколико секунди и наноси се кап средства за 

бојење (2% амонијум молибдат) на екран. Средство за бојење се скине и узорак се 

испитује под електронским микроскопом, приликом чега се процењује присуство 

и величина имунокомплекса [2, 7, 17, 37]. 

 

3.2.4. Молекуларне технике за дијагностиковање болести шарана 

 

 Молекуларне методе се користе за идентификацију паразитских, 

бактеријских и вирусних патогена риба in vivo и in vitro. Ове методе се заснивају 

на идентификацији макромолекула који су заједнички унутар врсте и јединствени 

за ту врсту. Молекуларне методе могу бити врло специфичне и често се користе 

за потврђивање дијагнозе, али се могу користити и за примарну детекцију 
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патогена у ткивима инфицираних риба. Међутим велика специфичност врло често 

ограничава употребу ових тестова у почетним фазама дијагностичке процедуре. 

Другим речима, тест може да укаже на присуство или одсуство одређеног 

патогена за који је створен, али не пружа информације о другим евентуално 

присутним патогенима. Молекуларне методе које се користе у дијагностици 

болести риба се заснивају на детекцији масних киселина, сложених угљених 

хидрата, протеина и/или нуклеинских киселина [2, 7, 13, 21]. 

 Идентификација антигена је веома осетљива метода за идентификацију 

специфичних патогена у зараженом ткиву или за потврдну идентификацију 

изолованих патогена. Антигени су по правилу липополисахариди или протеини. 

Они се детектују у реакцији са антителима створеним вакцинацијом животиња. 

Након тога серум вакцинисаних животиња се издваја из згрушане крви и 

употребљава као антисерум. Уколико је животиња вакцинисана целим 

организмом, развиће се антитела против више различитих антигена датог 

патогена. Уколико је животиња вакцинисана пречишћеним антигеном, развиће се 

антитела (тзв. поликлонска антитела) против више епитопа датог антигена. Још 

специфичнија антитела, моноклонска антитела, су специфична за само један 

епитоп антигена [2, 7, 13, 21, 37].  

 У вирусологији се користи серум неутрализациони тест у коме антитела 

инактивишу вирус или ремете његову способност да инфицира ћелије, па из тог 

разлога не долази до појаве цитопатогеног ефекта на ћелијским културама 

инокулисаним са неутралисаним вирусом. Често коришћеним и осетљивијим 

методама је могуће детектовати антитела везивањем супстрата обележеног 

флуоресцентним бојама, ензимима, или маркер молекулима, као што је биотин, са 

антителима. Ови тестови се могу користити за детекцију антигена у ткивима 

техником флуоресцентних антитела, индиректном имунофлуоресценцијом, или 

имунохистохемијом. Такође, ове методе се могу користити и за детекцију вируса 

у инфицираним ћелијским културама. Присуство антигена у ткивним екстрактима 

је могуће детектовати помоћу ELISA или дот-блот технике [7, 13, 26, 37]. 

 Методе детекције нуклеинских киселина се ослањају на способности 

комплементарних нуклеотида да се међусобно везују. За дијагностику се користи 

неколико различитих система амплификације, а најчешће се примењују ланчана 

реакција полимеразе (PCR) и реверзна транскриптаза PCR (RT-PCR). За PCR се 

користи ДНК супстрат из кога се генерише 106 (или више) копија специфичног 
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фрагмента ДНК, између два ДНК прајмера. За RT-PCR, циљана РНК се прво 

конвертује у ДНК (цДНК) коришћењем реверзне транскриптазе, а затим се 

циљани цДНК регион амплификује помоћу PCR. PCR продукти се могу 

детектовати коришћењем гел или капиларне електрофорезе или помоћу одвојеног 

ДНК-ДНК теста хибридизације. За дијагностику болести шарана се често користи 

и ТаqМan Real-time PCR тест. ТаqМаn тест представља не само поуздану и брзу 

методу за откривање патогена, већ служи и као квантитативни тест [7, 13, 26, 37].  

 У циљу поуздане дијагностике неопходно је упознати се са свим 

доступним анамнестичким подацима, патолошким променама и резултатима 

идентификације инфективног агенса како би се укрштањем ових налаза утврдили 

највероватнији узроци болести и основни фактори који су утицали на њен 

настанак [2, 7, 13, 26]. 

 

3.2.4.1. In situ хибридизација 

 

 In situ хибридизација користи обележену нуклеинску киселину која ће се 

везати на комплементарну секвенцу вирусног антигена у морфолошки очуваним 

ћелијама или ткивима. Локација пробе се визуализује колориметријским бојењем 

или флуоресценцијом (флуоресцентна in situ хибридизација, или FISH), а 

присуство антигена може бити директно повезано са патолошким променама 

унутар пресека ткива на коме се изводи проба [2, 26, 37, 40]. 

 Молекуларне пробе су молекули специфичне секвенце нуклеинских 

киселина, комплементарни са дефинисаним сегментом вирусног гена. Пробе се 

затим означавају ознаком као што је дигоксигенин (DIG), радиоизотопима или 

флуоресцентним маркерима. Материјал узорка (одсечци ткива) се наносе на 

микроскопска стакла и суше на ваздуху. Парафин се уклања са плочица. После 

денатурације топлотном обрадом, молекуларне пробе се хибридизују са вирусним 

таргет геном на повишеним температурама. Локација означене пробе се детектује 

везивањем за комплементарно ензимом коњуговано антитело, а након тога 

додавањем одговарајућег супстрата ствара се колориметријски развој. У случају 

FISH теста, локација означене пробе се детектује флуоресцентном 

микроскопијом. Исечци тестног ткива се увек морају читати у односу на 

позитивну и негативну контролу [2, 26, 37, 40]. 
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3.2.4.2. Ланчана реакција полимеразе (PCR) 

 

 PCR представља репликацију ДНК молекула in vitro. Умножавање ДНК 

путем PCR се базира на хибридизацији специфичних олигонуклеотида (прајмера) 

и in vitro синтези копија жељеног фрагмента који је оивичен и обележен датим 

прајмерима. Такво умножавање је праћено агарозном гел електрофорезом и 

преставља најједноставнију примену PCR технике за идентификацију врста [2, 26, 

37, 41].  

 За извођење PCR технике неопходни су: 

 ДНК матрица – двоструки ДНК ланац који садржи информацију 

која се жели умножити, дужине 100-35000 базних парова, 

 једноланчани прајмери – секвенце олигонуклеотида дужине 20-30 

нуклеотида чије су секвенце комплементарне са крајевима оне ДНК 

секвенце која се жели умножити, 

 смеша слободних дезоксинуклеотида у засићеним концентрацијама: 

200 mМ за сваки dNTP, 

 ензим ДНК полимераза која врши синтезу нових ДНК ланаца, 

 Мg2
+ јони који су неопходни за активност ензима и они се додају у 

виду МgCl2 и 

 пуфер – стандардни пуфер који се састоји од 50 mМ KCl, 10 mМ tris 

Cl, 1.5 mМ МgCl2, pH 8.3, 21 Co [41]. 

 У PCR методи се користи ДНК полимераза изолована из бактерије Thermus 

aquaticus (Таq полимераза) која живи у термалним изворима на температури око 

70 °C. Услед тога је способна да на тој температури врши репликацију ДНК 

молекула. Направљена реакциона смеша се ставља у апарат назван Termocycler 

који омогућује ток реакције. PCR се изводи понављањем у 20 – 30 циклуса од 

којих се сваки састоји из три основне фазе, а то су: 

 Загревање реакционе смеше на 94 – 96 °C при чему долази до 

раздвајања двоструких ланаца ДНК матрице. Ова фаза траје око један 

минут. 

 Хлађење реакционе смеше на 40 – 60 °C при чему се везују прајмери. 

Ова фаза траје око 30 секунди у зависности од дужине прајмера, јер је 

дужим прајмерима потребно дуже време за везивање. 
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 Загревање реакционе смеше на 72 °C, при чему Таq полимераза 

започиње полимеризацију и достиже максимум активности. Трајање 

ове фазе зависи од дужине фрагмента који се жели умножити и износи 

од 1 до 2 минута [2, 26, 37, 41]. 

 

3.2.4.3. Квантитативни PCR 

 

 TaqMan проба у реалном времену или квантитативни PCR детектује и мери 

амплификацију таргет ДНК или цДНК током фазе експоненцијалног раста PCR. 

Принципи за PCR у реалном времену су слични конвенционалнoj PCR методи 

осим секвенце, тј. специфичне молекуларне пробе комплементарне у унутрашњем 

делу шаблона ДНК или цДНК између предњег и реверзног прајмера [2, 26, 37, 42]. 

 TaqMan проба има два типа флуорофора (Q и R) које се налазе на 

крајевима секвенце (Q на 3’ a R на 5’ крају). Q eмитује светлост велике таласне 

дужине (црвене боје) и тиме прикрива сигнал који емитује R (мала таласна 

дужина, зелене боје). То се постиже путем трансфер флуоресцентне резонантне 

енергије која представља инхибицију једне боје другом без емисије протона. 

Проба се везује за циљну ДНК, након чега Taq полимераза синтетише 

комплементаран ланац почевши од прајмера уклањајући везану TaqMan пробу 

која јој се нађе на путу. Тако се одвајају и R и Q па се са R емитује енергија која 

се квантификује [2, 26, 37, 42].  

 

 

 

3.3. СТРАТЕГИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ШАРАНСКИХ 

РИБА 

 

 

 Начини превенције и контроле болести риба су веома специфични и 

умногоме различити од оних код топлокрвних животиња. Они захтевају темељно 

познавање животне средине риба. Превентивни поступци се састоје од 

компликованог скупа третмана разрађених на основу доброг познавања 

етиологије болести и биологије домаћина. Ради се о елиминацији или 
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ограничавању извора инфекције и могућности њеног даљег ширења, као и 

побољшању стања рибљег организма како би могао да издржи инфекцију [36, 37]. 

 Превенција је од основног значаја у контроли болести. До сада нису 

развијени специфични лекови за низ болести, а на резултат примене ефикасних, 

експериментално проверених лекова, често обратно утичу услови рада и/или 

технологија узгоја. Лечење на овај начин постаје економски ненадокнадиво. 

Поред тога, неки третмани се не могу изводити у одређеним периодима, на 

пример у вегетационој сезони, током зимовања или у неким рибњацима који 

имају велике површине. Зато је много важније спречити болести него их лечити. 

Ефикасне превентивне третмане треба примењивати пре свега у 

специјализованим рибњацима са затвореним топловодним системом, у фазама 

производње млађи, мрестилиштима, зимовницима и акумулацијама [1, 36, 37]. 

 

3.3.1. Припрема објеката и оптимизација услова животне средине 

 

 Агротехничке мере у рибњаку укључују низ мера које је потребно 

применити како би се стекли услови за несметан и успешан узгој риба у 

рибњацима, као и ради добијања здравих конзумних риба. Примена одређених 

агротехничких мера и контроле које се спроводе током производне године 

подразумевају оне мере, које се спроводе на објекту пре упуштања воде и одабира 

насадног материјала у зависности од планиране производње. Претходно наведене 

активности су следеће: пресушивање и хигијенска припрема рибњака (обрада, 

дезинфекција и ђубрење рибњачког дна) [43, 44]. 

 Време потребно за потпуно исушивање зависи од структуре тла, падавина 

и годишњег доба. У летњем периоду довољно је да сув рибњак буде изложен 

сунцу од 1 до 2 дана, а зими чак и до недељу дана. Замрзавање дна рибњака нема 

нарочито повољно дезинфекционо дејство, пошто у влажној замрзнутој средини 

бактерије и вируси преживљавају дуже него у незамрзнутој. Ипак, учестало 

замрзавање и одмрзавање је штетно за неке узрочнике болести. Потпуно 

исушивање земљаних рибњака већ за неколико дана уништава узрочнике 

вирусних, бактеријских и неких паразитских болести [45]. 

 Већина узрочника болести не може преживети дуже време у води без 

домаћина, услед чега се препоручује пуњење рибњака и базена водом, па тек 

након 5 до 10 дана вршити насађивање рибом. Наведена мера нема потпуни 
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ефекат уколико је у рибњаку заостала риба, ако је дивља риба ушла у објекат при 

упуштању воде, или ако није спроведена дезинфекција дна. У погледу 

допуњавања рибњака за млађ, препоручује се употреба воде која је претходно 

стајала у објекту за рибе. Из претходно поменутих разлога предгрејалишта за 

шаранска мрестилишта и растилишта са санитарног аспекта су веома корисна. 

Такође, доводни канали рибњака треба да буду без вегетације, муља и без 

заосталих риба [43, 45]. 

 Сврха целог поступка код исушивања рибњака (излов, пражњење воде, 

чишћење од муља, сушење, преоравање и дезинфекција) је спречавање 

преношења патогених болести са једне генерације на наредну. Тло дна рибњака, 

посебно слој муља има својеврстан хемијски састав и игра виталну улогу у 

продуктивности рибњака. Зато, успех продуктивности у великој мери зависи од 

хемијског третирања тла кречом. Предности исушивања рибњака и излагања тла 

дна рибњака атмосферском кисеонику и сунчевој светлости пре новог узгојног 

циклуса доноси многе предности. Сама аерација тла проузрокује минерализацију 

органских материја помоћу аеробних процеса уз стварање основних хранљивих 

соли, који омогућавају развој микрофлоре. Са друге стране смањење ацидитета 

доводи до побољшања структуре тла дна рибњака [43, 44, 45]. 

 Осим поменутих, уклањају се штетне материје попут водоник сулфида, 

који може инхибирати раст фитопланктона, па затим и самих риба. Побољшање 

текстуре тла потпомаже у убрзавању биолошких и хемијских процеса у тлу. На 

самом крају све то доводи до елиминације предатора, паразита или њихових 

развојних стадијума [43]. 

 Механичка обрада у земљаним рибњацима се огледа у скидању површног 

слоја дна зимновника, који се врши орањем или, у случају слабо хумусних тла, 

само тањирањем. У циљу дезинфекције преораног тла потребно га је посути 

кречом. Ђубрење се врши како би се повећала продуктивност рибњака, при чему 

се користе минерална и органска ђубрива. Тањирање, преоравање и други начини 

обраде сувог дна растилишта и младичњака, пребацује отпорне узрочнике болести 

са површине у дубље слојеве. На овај начин повећава се природна продуктивност 

и побољшавају хигијенски услови, јер се смањује количина органске материје у 

додирном слоју воде и дна [43, 45]. 
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 Оптимизација природних услова животне средине је главни предуслов за 

обезбеђивање доброг здравственог стања риба у периоду узгоја. Морају се 

обезбедити следећи принципи: 

 оптималан квалитет воде без стресних физичко-хемијских ефеката, 

тј. држање концентрације кисеоника на оптималном нивоу и 

заштита од загађења воде, 

 максималан развој природних ресурса исхране, исхрана риба 

допунским смешама у довољној количини и квалитету, основни 

превентивни аранжмани (довољна количина природне хране) који 

штите ране развојне фазе и младе рибе од различитих узрочника, 

 успостављање максималне густине насељености. (неадекватно 

велика густина доводи до стресног понашања, погоршања стања и 

отпорности и олакшавања ширења болести) и 

 превенирање стресних ситуација изазваних другим факторима, пре 

свега манипулацијом током излова, транспорта и дуготрајног 

складиштења [44, 45]. 

 

3.3.2. Дезинфекција на рибњацима 

 

 Дезинфекција је од великог значаја у превенцији и отклањању болести 

риба. Превентивна дезинфекција штити рибљи насад од патогена. На овај начин 

се побољшава хигијена услова животне средине за рибе. Фокална дезинфекција се 

врши ради сузбијања жаришта опасних болести риба [43]. 

 Природне физичке појаве се у потпуности користе за дезинфекцију у 

интензивном узгоју риба због својих еколошких погодности. То се односи на 

сушење и замрзавање дна рибњака. Већина патогена умире након исушивања дна 

објеката када је његова релативна влага опала за 10 – 15%. Замрзавање влажних 

места и сунчево зрачење (пре свега УВ зраци) веома повољно делују у нашим 

условима. Утицај ових природних физичких појава експлоатише се летњим 

исушивањем и зимским залеђивањем објеката. Летње сушење је радикална, 

дуготрајна интервенција током које се контролишу сви патогени због исушивања 

дна рибњака. Циљ зимског сушења је уништавање патогена замрзавањем. 

Безбедно доводи до уништавања пијавица, рибљих вашки, предаторских ларви 

водених инсеката, јаја и спора паразита, као и других патогена. Коришћење 
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природних начина дезинфекције има недостатак у обично дуготрајном трајању 

(од неколико месеци до једне године) [2, 26, 43, 45]. 

 Хемијска дезинфекција је ефикасан начин превенције и/или сузбијања 

болести риба. У узгоју риба користе се обично доступни дезинфекциони 

препарати (нпр. гашени и негашени креч, хлорни креч, азотни креч, натријум 

хидроксид, калијум перманганат, хлорамин, хлорсептол, јодонал). За 

дезинфекцију дна бара и акумулација најчешће се користи негашени креч у дози 

од 2,5 до 3 t/ha или хлорни креч у дози од 0,5 до 0,6 t/ha. Непосредно након 

извлова риба врши се дезинфекција изловне јаме и блатњавих влажних места на 

великим објектима где није могућа дезинфекција целе површине дна. За 

третирање бетонских канала могу се користити хлорни креч (200 – 400 mg/l), 0,5% 

водени раствор натријум хидроксида, хлорамин и хлорсептол (30 g/l) или друга 

дезинфекционих средства. Иста дезинфекциона средства и концентрације треба да 

се користе за третман опреме. У ове сврхе се могу користити и калијум 

перманганат (5 g/l), јодонал (2,8 – 4,5 ml/l) и друга дезинфекциона средства [43, 

45]. 

 

3.3.3. Контрола здравственог стања 

 

 Заштита од преноса патогена подразумева пре свега пренос патогена 

неконтролисаним транспортом рибе и током мреста. Превоз рибе непознатог 

здравственог стања у принципу треба избегавати. Све рибе које се превозе морају 

имати ветеринарско уверење које потврђује да су рибе прегледане пре транспорта, 

да су здраве и да потичу из средине у којој се не појављују битне инфективне и 

друге преносиве болести. Списак ових болести је прецизно наведен у 

ветеринарским упутствима. Осим интерног прегледа за сваку земљу, за 

ветеринарску службу је обавезан и списак болести наведених у међународном 

кодексу. Ова листа се тренутно прецизира развојем дијагностичких метода и 

унапређењем знања о појединачним болестима риба. Неке вирусне и бактеријске 

болести могу се пренети и путем мреста. Њихов транспорт мора бити завршен 

истим ветеринарским сертификатом као и транспорт рибе из овог разлога [45]. 

 Рибе које се уносе са других територија морају бити подвргнуте карантину 

у трајању од годину дана, без обзира да ли су домаће или стране врсте. Трајање 

карантина се може продужити нa ппример у случају риба увезених из 
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иностранства до 3 године. Продужени период карантина је од посебног значаја, 

посебно код матичног материјала који ће се користити за даљу репродукцију [43, 

45]. 

 Самоодрживост производње у индивидуалним фармама и сличним 

објектима за узгој рибе је значајан начин превенције од ширења болести. У 

рибњаке и воде које се порибљавају треба уносити само рибе које су претходно 

прегледане, без болести и третиране одговарајућим лековитим купкама. 

Порибљавање млађи из полувештачког и вештачког мреста које није у контакту са 

рибама виших старосних категорија такође смањује опасност од инфекције [44, 

45]. 

 Спречавање уношења коровске рибе у рибњаке је други важан поступак 

који штити јединке од преноса патогена. Ове рибе су пре свега извор 

ектопаразита, опасних посебно у периоду смањене отпорности риба. Осим овога, 

могу пренети и неке друге патогене који могу довести до великих губитака 

важних врста риба. Адекватне решетке и филтери могу послужити за спречавање 

продирања коровске рибе [43, 44, 45].  

 Заштита рибоједних птица да уђу у објекте за узгој рибе је превенција која 

ограничава ширење неких болести риба, јер су рибе прави домаћини за велики 

број паразита. Заштитне мреже могу да се користе за спречавање улетања птица. 

Бројност рибоједних птица треба пратити, а велики број врста је забрањено 

ловити што је регулисано правилницима о заштити животиња [44, 45].  

 Превентивно сузбијање пужева као међудомаћина неких рибљих паразита 

може се вршити биолошким (уношење црног амура који једе пужеве), 

механичким (постављање мреже на довод), физичким (сушење и замрзавање дна) 

и хемијски (примена молускоцида) методама [45]. 

 Безбедно и нешкодљиво уклањање угинуле рибе је значајан начин за 

спречавање даљег преноса рибљих патогена. Свежа или мало распаднута мртва 

риба деконтаминира се у адекватној кафилерији. Угинуле рибе мање масе спаљују 

се или закопавају у дубоке јаме (око 2 метра) на удаљености од најмање 20 m од 

обале рибњака. Дно ове јаме и мртве рибе морају бити покривени гашеним или 

хлорисаним кречом. Слој земље од најмање 60 – 80 cm мора покрити садржај јаме 

[43, 44, 45]. 

 Превентивну контролу здравственог стања риба треба вршити два пута 

недељно у мрестилиштима и јединицама за узгој млађи, а у високопродуктивним 
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интензивираним рибњацима, узгајалиштима пастрмки и рибњацима са 

рециркулацијом загрејане воде једном недељно. Остали насади се истражују 

месечно. Здравствено стање рибе увек треба контролисати пре излова, транспорта 

и порибљавања. Превентивни третман се може предложити на основу резултата 

истраживања. Овај третман се обавља пре свега уношењем лекова у водену 

средину и храњењем пелетираном храном са додатком лекова [43, 45]. 

 Рибе се подвргавају терапији у оним случајевима када је болест толико 

развијена да је живот риба одмах угрожен или се очекује да ће бити угрожен у 

наредном периоду. Терапијски третман треба посматрати као хитну меру којој се 

прибегава када превенција није успела [44, 45]. 

 

 

3.3.4. Вакцинација 

 

 

 Унапређење вакцинације је једно од најважнијих актуелних приоритета. 

Лечење многих бактеријских инфекције код риба само са антимикробним 

лековима је у многим случајевима тешко изводљиво, а за вирусне инфекције које 

представљају велики проблем и претњу развоју аквакултуре због великих 

морталитета и тешке контроле, вакцинација уз биосигурносне мере представља 

значајну могућност у контроли болести. У последње време постоје побољшања на 

пољу вакцинологије код риба. Нека од побољшања укључују имунизацију 

великог броја јединки у исто време и развој мултивалентних вакцина. 

Вакцинација у аквакултури смањује употребу антибиотика и штити рибу од 

заразних болести. Такође, смањује ризик од резистенције на лекове. Постоји 

неколико важних питања које треба размотрити и узети у обзир пре примене 

вакцина код риба. Ова разматрања укључују следеће тачке:  

 рибље врсте које треба вакцинисати,  

 статус имуног система риба, 

 производни циклус, 

 које болести треба контролисати у аквакултури,  

 када и да ли се ове болести јављају,  

 технологија узгоја (руковање и механизација), 

 окружење (температура и салинитет), 
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 фактори стреса, исхрана и економичност производње [1, 2, 26, 37]. 

 Доступне су вакцине за ињекције са уљаним адјувансима и за имерзиону 

примену у води. Вакцине против интрацелуларних бактеријских и вирусних 

патогена су један од великих изазова у предстојећим годинама. ДНК вакцина ће 

играти велику улогу у таквим случајевима [37].  

 Вакцине у аквакултури се класификују као: мртве вакцине, инактивисане, 

ДНК вакцине, рекомбинантне векторске, субјединичне, генетски модификоване 

вакцине и синтетске пептидне вакцине. Целе вакцине против микроорганизма 

показале су бољу предност од других врста вакцина. Међутим, већина вакцина не 

може потпуно спречити болест. Антигени су слаби у већини конвенционалних 

вакцина које не могу створити добар имунитет код примаоца. Додатно, 

вакцинација неће бити довољна да би се спречило појављивање емегрентних 

патогена, присуство антигенских shift-ова и drift-ова. Због тога се развијају 

напредне технологије дизајнирања вакцина како би се открили новији типови 

ефикасних вакцина [1, 37]. 

 

3.3.4.1. Мртве вакцине 

 

 Мртве вакцине су конвенционалне врсте вакцина припремљених убијањем 

инфективног агенса и употребом као антигена да изазове имуни одговор 

домаћина. Већина комерцијалних вакцина које се тренутно користе у аквакултури 

су мртве врсте вакцина. Главне предности ових вакцина су следеће: лако се 

дизајнирају, стабилне су у складиштењу, мање су скупе и нема проблема са 

вирулентношћу. Припрема стратегија ових вакцина је да већину времена циљају 

спољашњу површину микроорганизама или унутрашње делове без избегавања 

могућности репликације када се даје домаћину. Вирус инфективне хематопоетске 

некрозе, кои херпес вирус шарана и инфекције изазване са Aeromonas salmonicida 

су неке болести које се могу спречити мртвим вакцинама [1, 37, 46]. 

 

3.3.4.2. Атенуиране вакцине 

 

 Ово су такође конвенционалне вакцине које се користе код животиња и 

људи за производњу хране и за превенцију болести. Припремају се понављањем 

лабораторијских пасажа, физичким и хемијским слабљењем микрооорганизма да 
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изгубе своју вируленцију без да се убију. Лабораторијске студије су показале 

ефикасност инактивисаних вакцина код риба. Оне изазивају мукозни, ћелијски и 

хуморални имунитет. Ослабљени микроорганизам се реплицира у циљном 

домаћину без било каквих клиничких знакова. Комерцијално доступне вакцине 

против кои херпес вирусне болести шарана и пролећне виремије шарана спадају у 

групу атенуираних вакцина [1, 37, 46]. 

 

3.3.4.3. ДНК вакцине 

 

 Ове вакцине у новије време су резултат напретка молекуларне биологије. У 

циљу да се развије ДНК вакцина, нема потребе да се као вакцина користи антиген, 

него ген који кодира антиген се узима молекуларним техникама и може се давати 

као вакцина. ДНК вакцине садрже један или више гена патогена. 

Интрамускуларна ињекција ових вакцина пружа тренутну и трајну заштиту од 

болести салмонида као што су инфективна хематопоетска некроза и хеморагична 

септикемија [1, 37]. 

 

3.3.4.4. Рекомбинантне векторске вакцине 

 

 Рекомбинантне векторске вакцине су резултат биотехнолошког напретка и 

припремљене су узимањем само имуногених региона патогена изражавајући га у 

хетерологном домаћину. Имуноген, као део микроорганизма узет је и испољен 

носиоцима. Протеини се тада производе у великим количинама in vitro, а затим се 

пречишћени употребљавају као вакцина. Лако се производи и ефикасно изражава 

антигени протеин који је одабран као главни фактор имуногености. Инфективна 

анемија лососа и заразна хематопоезна некроза су болести које могу да се 

контролишу овим типом вакцина [1, 37, 46]. 

 

3.3.4.5. Субјединичне вакцине 

 

 Када је култивисање организма тешко, ове вакцине постају корисне 

узимањем имуногених делова и користећи га као вакцину. Субјединичне вакцине 

су безбеднеза употребу, али је њихова имуногена природа веома лоша у поређењу 
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са инактивисаним вакцинама од целог микроорганизма. Адјуванси су потребни за 

побољшање имуногености [1, 37]. 

 

3.3.4.6. Генетски модификоване вакцине 

 

 Ове вакцине засноване су на чињеници да in vitro пасаже микроорганизама 

резултирају нагомилавањем геномских мутација које га ослабе. Генетски 

микроорганизми могу бити ослабљени и молекуларним приступима који 

укључују уклањање гена одговорних за његову патогеност. Живе ослабљене 

вакцине ће се реплицирати до нижег титра и могу стимулисати хуморални и 

ћелијски имунитет. Aeromonas salmonicida инфекције код лососа се могу 

контролисати овим вакцинама [1, 37]. 

 

3.3.4.7. Синтетске пептидне вакцине 

 

 Ове врсте вакцина су произведене од кратких секвенци синтетски 

припремљених аминокиселина да делују као антигени. Оне се могу користити као 

погодно антигенско место. Студије су показале да је вакцинација риба са овим 

вакцинама мање изводљива због недостатка разумевања имуног одговора риба на 

различите антигене, а нису довољно моћне због тога што захтевају носач 

молекула [37]. 

 

3.3.4.8. Начини администрације вакцина 

 

 Орална вакцинација се лако примењује и не доводи до стреса код риба. 

Вакцина се угради у храну током производње, или може бити обложена пелетама 

или инкапсулирана. Орална вакцинација се препоручује за секундарне или 

допунске вакцинације. Недостаци оралне вакцинације укључују да она можда 

неће дати једнаку заштиту код свих риба, захтева велику дозу и може имати 

додатне трошкове инкапсулације [37, 46]. 

 Приликом примене потапања, вакцине се примењују на површини рибе. 

Унос антигена се врши преко шкрга, коже и бочне линије. Риба се може потопити 

на кратко време у концентровани раствор вакцине. Раствор вакцине се такође 

може прскати на рибу. Вакцинација потапањем је посебно погодна за ситну рибу 
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и млађ, који су непрактични за ињекционо руковање. Друга предност је што 

изазива минимални стрес код риба а раствор вакцине се може поново користити. 

Недостаци овакве вакцинације су радна интензивност и висока цена, а потребна је 

и куповина резервоара и специјализоване опреме [1, 37, 46]. 

 Вакцинација ињекцијом генерално резултира најбољом заштитом и једини 

је избор за помоћне вакцине. Предности су што се овако постиже висока заштита 

и потребна је релативно минимална доза јер је тачан прорачун дозе лак и 

економичан за веће рибе. Такође се на овај начин може користити и 

мултивалентна вакцина. Недостаци су што није погодно за мале рибе, формирају 

се адхезије, јавља се стрес код риба и смањење уноса хране. Оштећења настала 

током ињекционе администрације могу изазвати повећану смртност риба, а не 

дају се веома младом насаду због тога што развој имунитета није довољан за 

заштиту [37, 46]. 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Најзначајније вирусне болести шаранских риба су хои херпес вироза, 

пролећна виремија и богиње шарана. 

2. Латенција је једна од јединствених карактеристика кои херпес вирозе, 

која умногоме отежава контролу ове болести на рибњацима. 

3. Кои херпес вироза и пролећна виремија шарана се сматрају обољењима 

од велике економске важности, због тога што узрокују масовне губитке 

на рибњацима. 

4. Најосетљивија популација на вирусне болести су једногодишњи 

младунци шарана. 

5. Богиње шарана изазивају потенцијално високу смртност млађи, 

мршављење и присуство туморозних промена код старијих јединки, 

што свеобухватно утиче на смањење тржишне вредности конзумних 

риба. 

6. Молекуларне технике попут PCR методе предњаче у дијагностиковању 

вирусних болести шарана. 

7. Оптимизација природних услова животне средине је главни предуслов 

за обезбеђивање доброг здравственог стања риба у периоду узгоја. 

8. Дезинфекција помоћу природних физичких појава (сушење, 

замрзавање, УВ узраци) и хемијских средстава (гашени и негашени 

креч, калијум перманганат) штити рибљи насад од патогена. 

9. Комерцијално доступне вакцине против кои херпес вирусне болести 

шарана и пролећне виремије шарана спадају у групу атенуираних 

вакцина. 
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