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Резиме 

Туберкулоза говеда је обољење које се истражује дуже од једног века. Најчешћи 

узрочници туберкулозе говеда су М. bovis или М. caprae. Процењује се да је М. bovis-ом 

заражено преко 50 милиона говеда широм света, а преваленца туберкулозе у 

централноевропским земљама креће се између 0.003% и 0.005%. 

Тачан извор заразе тешко је прецизно одредити из више разлога као што су 

илегална препродаја, недокументовано порекло заражених животиња, неконтролисано 

кретање животиња, као и непознат статус туберкулозе код дивљих животиња. Пут 

преношења је најчешће инхалаторно, а значајно ређе ингестијом, директно од 

инфицираних животиња или индиректно са контаминираних пашњака или појила.   

Типична туберкулозна лезија је ограничен жућкасти грануломатозни 

инфламаторни чвор, мање или више инкапсулиран. Многа говеда са туберкулозом су 

клинички неспецифична, јер симптоми  нису патогномонични, типичан је променљив 

апетит и флуктуирајућа телесна температура, а промене на респираторном тракту 

карактеришу се типичним симптомима као што су: хронични кашаљ (мек, продуктиван и 

може се изазвати притиском), диспнеја и други знаци почетне пнеумоније. Симптоми од 

стране гастроинтестиналног тракта су дијареја и надимање, а може се уочити и маститис. 

Примећује се да је оболела животиња послушна и трома, али будних, блиставих очију.  

За идентификацију болести и одређивање узрочника, користи се интрадермални 

туберкулински кожни тест, гама-интерферон тест и серолошки тестови. Лечење 

туберкулозе и вакцинација говеда се не спроводи, већ се у случају потврђене туберкулозе 

врши уклањање говеда и следствена дезинфекција након клања, чиме газдинства стичу 

статус слободних од туберкулозе. 

 

Кључне речи: туберкулоза говеда; клиничке манифестације; патоанатомске 

карактеристике; микобактерије 
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Summary 

Bovine tuberculosis is a disease that has been studied for more than a century. The most 

common causes of bovine tuberculosis are M. bovis or M. caprae. It is estimated that M. bovis 

infected over 50 million cattle worldwide, and the prevalence of tuberculosis in Central 

European countries ranges between 0.003% and 0.005%. 

The exact source of the infection is difficult to determine precisely for several reasons, 

such as illegal resale, undocumented origin of infected animals, uncontrolled movement of 

animals, as well as the unknown status of tuberculosis in wild animals. The route of 

transmission is usually inhalation, and significantly less often by ingestion, directly from 

infected animals or indirectly from contaminated pastures or watering places. 

A typical tuberculous lesion is a limited yellowish granulomatous inflammatory nodule, 

more or less encapsulated. Many cattle with tuberculosis are clinically non-specific because the 

symptoms are not pathognomonic, variable appetite and fluctuating body temperature are 

typical, and changes in the respiratory tract are characterized by typical symptoms such as: 

chronic cough (mild, productive and can be caused by pressure), dyspnea and other signs of 

initial pneumonia. Symptoms of the gastrointestinal tract include diarrhea and bloating, and 

mastitis. It is noticed that the diseased animal is obedient and sluggish, but awake, with bright 

eyes. 

Intradermal tuberculin skin test, gamma-interferon test and serological tests are used to 

identify the disease and determine the cause. Treatment of tuberculosis and vaccination of cattle 

is not carried out, but in case of confirmed tuberculosis, cattle are removed, and subsequent 

disinfection is made after slaughter, which can give the farms the status as tuberculosis-free. 

Key words: cattle tuberculosis; clinical manifestations; pathoanatomical characteristics; 

mycobacteria 
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1. Увод 

 

Туберкулоза говеда је обољење које је преко готово 100 година предмет 

истраживања и проблем са којим се суочавају како фармери, тако и ветеринари, али и 

државни органи. Ово је обољење од великог социо-економског значаја, које не само да 

угрожава јавно здравље, већ такође и економски исцрпљује подручја епидемије, троши 

велике финансијске ресурсе и ограничава промет животиња и животињских производа.  

Узрочник овог обољења су бактерије сврстане у Mycobacterium tuberculosis 

complex (MTC), а то су првенствено М. tuberculosis и М. bovis, које су на генетском нивоу 

бактерије са 99,95% подударности. Међутим без обзира на то оне показују значајне 

биолошке разлике, када су у питању животиње узрочник туберкулозе најчешће је М. 

bovis или М. caprae, док је М. tuberculosis значајно патогени за човека. Пре увођења 

пастеризација млека сматра се да је главни узрочник туберкулозе код људи био М. bovis, 

до чега је долазило услед конзумације термички необрађени млека и млечних производа.  

Инфекција се може одржавати у латентном стању годинама, а до егзацербације и 

настанка системског обољења углавном долази услед имунодефицијентних стања али и 

других фактора. Па иако је још почетком 20-ог века помоћу атенуираног соја М. bovis 

направљена BCG вакцина, ефикасност у превенцији пулмоналне туберкулозе није велика, 

без обзира на то што је веома корисна у превенцији развоја тешких облика болести као 

што је нпр. микобактеријски менингитис.  

Иако је приликом открића ове бактерије постојао велики оптимизам да ће ова 

болест бити искорењена, суочавамо се са управо супротним сценаријем, односно и поред 

свих доступних дијагностичких процедура, терапије и профилаксе ова болест је и даље 

актуелна.  

Ендемско присуство болести и пораст инциденције и преваленце инфекције у 

појединим развијеним земљама, а нарочито у земљама у развоју, онемогућава добијање 

статуса земаља слободних од туберкулозе у многим државама света. Тако Србија jош 
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увек није земља слободна од туберкулозе, иако је ситуација релативно повољна. Дакле 

програми сузбијања и контроле болести се настављају, а посебно због присуства 

жаришта у појединим регионима, што и само по себи говори о важности даљег изучавања 

ове болести.
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2. Преглед литературе 

2.1. Историјат болести 

Још у старој Грчкој под појмом туберкулоза називана је болест под именом 

"phthisis", о чему је писао сам Хипократ (Daniel, 2006). Најстарији докази о туберкулози 

потичу из Бронзаног доба, још 2.000 год пре нове ере (Taylor и сар., 2007), а до оваквог 

открића дошло се када су истраживане мумије у Јужном Сибиру. Чак и у Библији 

описана је туберкулоза као болест од које су људи умирали и страховали. 

Роберт Кох је 1882. године дошао до открића микроорганизма такозваног 

туберкулозног бацила. Он је сматрао да је то један једини узрочник да би Теобалд Смит 

1898. године, приметио извесне разлике између бацила узрочника туберкулозе код говеда 

и код људи, па су они тако и названи говеђи и хумани сој. Повезаност туберкулозе говеда 

и туберкулозе људи први су истраживали експерти са Краљевске Комисије Велике 

Британије 1901. године, након чега се 10 година касније долази до закључка да се болест 

може преносити са животиња на људе. Тадашња клиничка слика типично је била у виду 

туберкулозног менингитиса и цервикалне лимфаденопатије, а значајно ређе у виду 

пулмоналног облика болести.  

Тако контрола и сузбијање туберкулозе започиње званично 1917. године и то на 

следећи начин забрањивање промета млека и меса од инфицираних грла, те проглашења 

кланица, млекара, чак и објеката за држање говеда за објекте од опасности по јавно 

здравље (Bezos и сар.,2014, Rodwell и сар., 2010). Ова болест постаје једно од највећих 

здравствених проблема, јер крајем 19-ог века готово сви одрасли становници Европе 

били су заражени. Из тог разлога туберкулоза је једна од најсмртоноснијих заразних 

болести човечанства због које чак и данас сваке године око 2 милиона људи изгуби 

живот (Kaufmann и Scheibl, 2005). 

Још крајем 19-ог века борба против ове заразне болести започета је клиничким 

прегледом говеда у циљу откривања оних са симптомима туберкулозе, затим 
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добровољним клањем оболелих животиња и бактериолошким прегледом млека (Bezos и 

сар., 2014), јер је установљено још тада да је разлог ове болести код деце управо 

конзумација крављег млека. Тада је такође започела и туберкулинизација, коју је такође 

први представио Кох још 1890. године, те се тиме може назвати творцем теста касне 

преосетљивости који се користи и данас.  

Прва држава која је започела туберкулинизацију говеда са циљем смањења 

штетности и потенцијалне ерадикације болести била је Финска, а у нашој земљи је 

контрола и сузбијање туберкулозе започето 1946. године. То је први обавезујући програм 

започет четири године касније у Великој Британији (Пушић, 2016).  

2.2. Микробиолошке карактеристике узрочника 

Mycobateriae су аеробне, ацидо-алкохоло резистентне бактерије које су 

штапићастог облика, неспорогене и непокретне. На подлогама колоније се уочавају након 

неколико недеља, при чему за свој раст захтевају специјалне комплексне, обогаћене 

подлоге. Имају ћелијски зид који је богат липидима и у својој структури има воштана 

једињења са миколичном киселином. Све то чини их отпорним према хемијским и 

физичким факторима. Међутим, осетљиве су на топлоту и могу бити уништене 

пастеризацијом. Инфекције које проузрокују ови интрацелуларни патогени су хроничне 

грануломатозне промене. 

Иако се ове бактерије не боје по граму, због високог садржаја липида и воштаних 

једињења са миколинском киселином, ипак оне спадају у грам позитивне бактерије. Оне 

се боје специјалним поступком бојења, Ziehl-Neelsen-u (Лалошевић, 2011.).  

Род микобактерија обухвата више од 120 патогених врста који су већином 

сапрофити или опортунисти, међутим обухвата и облигатне патогене, узрочнике 

туберкулозе код људи говеда и птица. Неке микобактерије такође узрокују 

паратуберкулозу преживара, лепру људи и лепру мачака. Од осталих обољења која се 

могу довести у везу са микобактеријама су туберкулоза коже и улцерозни лимфангитис 

говеда, чији су узрочници М. senegalense и М. farcinogenes.  

2.2.1. Узрочници туберкулозе 
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         Oве широко распрострањене заразне болести домаћих и дивљих животиња, као и 

људи су М. tuberculosis, М. bovis и М. avium и M. microtii. М. bovis проузрокује пре свега 

туберкулозу говеда али такође оваца, коза, свиња, дивљих птица и глодара, као и човека. 

За човека је првенствено патоген М. tuberculosis, који је за животиње мање патоген, 

односно од њега говеда, овце, козе и домаћа перад не обољевају. М. avium изазива 

туберкулозу код живине и других птица док је такође патоген за човека, а код свиња 

изазива локалну туберкулозу. Ипак, када је реч о домаћим животињама, најчешћи 

узрочници туберкулозе су М.bovis и М.caprae. М.caprae раширена је као узрочник 

туберкулозе у Средњој Европи и изолује се из ткива како говеда, тако и људи, јелена, 

свиња, лисица, дивљих свиња и камила (Erler и сар., 2004; Prodinger и сар., 2005, Schiller 

и сар., 2010). 

2.2.2. Морфологија микобактерија 

Дужина штапића варира од два микрометра, па до више од четири, а 

филаментозни облици се могу уочити током размножавања. Микобактерије због свог 

хидрофобног ћелијског зида, као и своје воштане структуре тешко примају боје 

коришћене приликом бојење по Граму, али како је тешко примају, примећено је да је још 

теже и отпуштају, па се ова особина користи приликом бојења по  Ziehl – Neelsen-u. Тада 

микобактерије остају обојене примарном црвеном бојом, карбол фуксином, чак и након 

испирања киселим алкохолом (3% HCl у 96% етил-алкохолу). На микроскопском 

препарату за разлику од ткива и микроорганизама плаво обојених микобактерије виде се 

као црвено обојене (Милић и сар., 2017).  

Већина патогених микобактерија споро расте, а култивишу се на специјалним 

подлогама које могу бити и чврсте и течне конзистенције. Ове подлоге поред основних 

хранљивих састојака садрже већу количину нативних беланчевина крви, серума и 

жуманцета јајета. Најпознатије подлоге су подлоге по Lowenstein-Jensen-у и по 

Middlebrook-у. Да би се уочиле формиране колоније потребно је између 3 и 6 недеља, а 

оптимална температура за култивисање је 37°C, сем за М. avium complex између 37°C и 

43°C.  

2.2.3. Антигенска грађа и токсичност  
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Ћелијски зид микобактерија има необичну структуру и садржи N-acetil-

muraminsku киселину и N-glikolil-muraminsku киселину, због чега ове бактерије имају 

изузетну способност активације хуморалне и целуларне имуности. Од површинских 

микозида има гликолипиде и пептогликолипиде. Они одређују антигенсуа грађу, изглед 

колонија и осетљивост према бактериофагима. Испод њих присутна је миколинска 

киселина која чини највећи део ћелијског зида, а везана је за дисахарид трехалозу која 

представља cord фактор, кључан за патогеност микобактерија тиме што обезбеђује 

заштиту од фагоцитозе и помаже при стварању гранулома (Милић и сар., 2017).  

Патогене микобактерије у организму инфициране животиње подстичу синтезу 

антитела, као и сензибилисаних Т лимфоцита, носиоца преосетљивости касног типа. 

Инфицирана животиња или човек који бактерије излучује у спољашњу средину њихово је 

природно станиште. Контаминирана вода и пашњаци могу представљати извор 

инфекције дуги низ месеци. Микобактерије у лешу животиња преживљавају око 6 

месеци, у осушеном спутуму и до 10 месеци, а у фецесу од месец дана па чак и до две 

године. М. avium на ђубришту може да преживи од 4 до 10 година.  

Микобактерије су такође врло отпорне према разним факторима спољашње 

средине, како физичким тако и хемијским, те своју инфективност дуго задржавају. 

Уништава их сунчева светлост, али тек након деловања од најмање пет часова. Ефикасно 

их уништава повишена температура: кување за мање од минут, температура од 85°C за 

два минута, а од 65°C за 15 минута. Како се пастеризација обавља на температури од 

63°C у трајању да или на температури од 72°C у трајању од 15 секунди, поуздано убија 

М. tuberculosis и М. bovis у млеку. Од дезинфицијенаса добро их уништавају фенол 

(раствор 1-3%) и формалин (раствор 3%), док катјонски детерџенти слабо делују (Милић 

и сар., 2017).   

2.3. Епизоотипологија 

Процењује се да је М. bovis-ом заражено преко 50 милиона говеда широм света 

што резултује у економским губицима око 3 билиона долара (Sweetline и сар., 2016) 

Сматра се да је туберкулоза из Социјалистико Федеративне Републике Југославије 

(СФРЈ) искорењена 1973. године, са спорадичним избијањима до 1990. године. 
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Преваленца туберкулозе у централноевропским земљама креће се између 0.003% и 

0.005%. Ипак, укупна преваленција туберкулозе говеда расте у државама у којима се 

спроводе различити програми ерадикације, али чак и у државама које су званично стекле 

статус слободних од туберкулозе (Бешировић и сар., 2012). А у периоду између 2005. и 

2008. године 128 од 155 држава света пријавило је присуство инфекције са M. bovis и/или 

појаву клинички манифестне болести у популацији говеда. Рецимо,  преваленца ове 

болести у Индији како приказују Yesuf и сарадници (2012). је 13.4%, а ова земља налази 

се међу 22 високо оптерећене земље (Sweetline и сар., 2016) 

М. caprae је изолован из узорака ткива говеда у многим државама Европе и то: 

Шпанији (Gutierrez и сар., 1995), Француској (Haddad и сар., 2001), Аустрији (Prodinger и 

сар., 2002), Немачкој (Kubica и сар., 2003), Чешкој (Pavlik и сар., 2002a), Словачкој 

(Pavlik и сар., 2002b), Словенији (Erler и сар., 2004) и Хрватској (Цветнић и сар., 2006), а 

налази истраживања из Босне и Херцеговине такође подржавају доминацију М. caprae 

као узрочника туберкулозе говеда (Бешировић и сар., 2012). 

Потрошња сировог млека и млечних производа заражених крава представља 

претњу по људско здравље, а М. caprae ја такође узрочник туберкулозе и код људи. Ипак 

тачан извор заразе испитивање их животиња тешко је прецизно одредити из више разлога 

као што су илегална препродаја, недокументовано порекло заражених животиња, 

неконтролисано кретање животиња, као и непознат статус туберкулозе код дивљих 

животиња. Сојеви М. caprae изоловани у региону Витез (1996. година) и Ливно (1999. 

година) се према својим карактеристикама међусобно разликују, а такође се разликују и 

од хрватског соја који је подударан са претходно писаним сојем који је изазвао заразу у 

Немачкој 2002. и 2003. године  (Бешировић и сар., 2012).  Дивље животиње као што су 

дивље свиње и јелени су документовани резервоари микобактерија и могу бити извор 

заразе за говеда, друге животиње и људе. Заражене домаће животиње биле су на 

пашњацима и на ливадама где су такође после дивље свиње и јелени, што сугерише да 

испаша може бити пут преноса инфекције са дивљих на домаће животиње. Такође, извор 

инфекције могу бити заражене краве унете у стада илегалном трговином (Бешировић и 

сар., 2012). Трговина живим говедима је установљена као најзначајнији фактор у ширењу 

туберкулозе управо због генотипизације изолата спроведене након идентификације 
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укупно 23 жаришта у 2008. години, када се њих 12 показало генотипски повезаним. 

(Пушић, 2016). 

Присуство туберкулозе код дивљих животиња као домаћина главна је препрека за 

искорењивање ове болести у бројним земљама широм света Америка (Мичиген), Нови 

Зеланд, Британија и Ирска (Allen и сар. 2018). Ситуација у Великој Британији и Ирској је 

2000-их година била веома проблематична, са штетом процењеном на 108 милиона фунти 

(Defra, 2009).  Повратна инфекција са дивљих животиња на стоку може да пренесе 

инфекцију у стада говеда. У Америци домаћин микобактерије међу дивљим животињама 

је белорепи јелен Odocoileus virginianus, док је у великом броју земаља широм Европе 

јелен такође распрострањен али релативно локализован проблем. На Новом Зеланду 

најзначајнији резервоар не-домаћи опосум Trichosurus vulcupecula. Недавна истраживања 

показују да у континенталној Европи дивља свиња може деловати као резервоар 

инфекције, чиме узрокује повећан ризик за стада говеда у деловима Француске и 

Шпаније. Јазавци такође играју улогу епидемиологији ове болести посебно код говеда у 

Шпанији Француској, међутим јаки докази о њиховом утицају  постоје само за Британију 

и Ирску. Јазавци су врста домаћина за M.bovis и њихова импликација у епидемиологији 

туберкулозе говеда је важна. Испитивање показују значајно смањење ризика по стада 

говеда у областима где је густина јазаваца била значајно мања. Па се тако као једна од 

мера користио одстрел јазаваца. Очигледно и бенефити проактивног одстрањивања, на 

фармама су задржани и 5 до 11 година након суђења за одстрел одржаваних у Британији 

(Allen и сар. 2018). 

Пут преношења је директно орални и назални (кашљање, кијање, контаминиране 

честице прашине) и сматра се за доминантни пут заражавања, док је индиректни пренос 

мање значајан. Доминантни патолошки налази су присуство торакалне туберкулозне 

лезије код заражених дивљих животиња што сугерише да се бацили преносе директним 

оралним и назалним  путем, као и индиректно - дељењем појила и хранила. Штавише 

индиректни пут преношења се међу дивљим врстама чак сматра можда и важнијим 

начином трансмисије. Чак се и међу зараженим говедима показало да је туберкулоза 

чешћа на фармама говеда које имају мањи број потока по хектару вероватно због 

чињенице да смањен број изворишта воде користи више животиња, и то не само стоке 
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већ и дивљих животиња.  Инфекција алиментарним путем, знатно се ређе дешава и 

потребна је многоструко већа инфективна доза (Neill и сар., 2001 ; Barasona, 2016; 

Cousins, 2001). 

Под природним условима M. bovis може се пренети са говеда на различите друге 

врсте домаћих и дивљих животиња и обрнуто, затим са животиња на човека и знатно ређе 

са човека на животиње или са човека на човека (Collins, 2001). 

Пренос са животиња на човека је наравно могућ, а епидемиолошким 

истраживањима утврђено је да је главни пут преношења конзумирање термички 

необрађеног млека и млечних производа, што је у данашње време након увођена 

пастеризације у вези са конзумацијом одређене врсте меког сира quessco fresco, који се 

производи од непастеризованог крављег млека, и илегално уноси у Америку. У Мексику 

где је веома раширена појава конзумације термички необрађеног млека и млечних 

производа Perez-Guerrero и сар., (2008) установили су да је код 13,8% пацијената са 

клиничком туберкулозом узрочник идентификован као M. bovis. 

Други потенцијални начин преношења јесте приликом обраде трупова закланих 

заражених говеда, што представља повећану опасност за раднике у кланицама. Што је 

примећено од стране Jensen-a и сарадника (1952.) када је петоро радника кланица  

оболело током периода од две године, када се чак предлагало увођење овог обољења 

међу професионална. Такође, иако изузетно ретко код ових људи могућа је зараза и 

путем повреда коже када су настајале промене називане „касапске брадавице―. 

 Највећем ризику од инхалационе инфекције изложени су људи који свакодневно 

долазе у додир са инфицираним животињама, као што су кланични радници, фармери, 

ветеринари, ловци, чувари у зоо вртовима и др.  

Изразито низак ризик од заражавања може се очекивати и због конзумације 

пресног или недовољно термички обрађеног меса инфицираних говеда, и то код људи у 

развијеним земљама (de la Rua-Domenech, 2006). 
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2.4. Патогенеза 

Патогенеза туберкулозе говеда није истраживана у мери у којој је истражена 

патогенеза хумане туберкулозе. Туберкулозни процес код говеда представљају 

комплетну интеракцију између узрочника болести, имунолошког статуса домаћина и 

његове генетске предиспозиције, као и фактора спољашње средине. Вирулентност 

микобактерија повезана је са њиховом грађом, првенствено због специфични својстава 

ћелијског зида који садржи сулфолипиде, микозиде и липоарабиноманан, чиме се 

омогућава инхибиција активације макрофага, а интрацелуларни паразитизам се 

поспешује. (Pollock и Neill, 2002).  

Пут преношења је хоризонталан - најчешће инхалаторно, а значајно ређе 

ингестијом, директно од инфицираних животиња или индиректно са контаминираних 

пашњака или појила. Такође је могућа вертикална трансмисија, али се у пракси веома 

ретко среће.  

Из разлога што се патоген уноси путем аеросола, клинички је предоминантна 

појава туберкулозних лезија у респираторном тракту. Минимална инфективна доза која је 

потребна за пренос заразе ингестијом хиљаду пута је већа него она неопходна за 

респираторни пут инфекције. Различити аутори (Cassidy и сар.,1998; Liebana и сар., 

2008), током годинa потврђивали су да је најважнији примарни локус инфекције 

респираторни тракт, а код природно инфицираних говеда лезије су најчешће 

локализоване у дорзо-каудалним деловима плућа углавном при плеури (Francis, 1947; 

Dungworth и сар.,1993), док су код експерименталнo заражених говеда лезије уочаване у 

свим плућним лобусима и припадајућим лимфним чворовима.  

Ипак у природним условима инфекције овако равномерна дистрибуција 

туберкулозних лезија ретко се среће. Када инфективне честице доспеју до алвеола оне 

бивају фагоцитоване од стране макрофага и тада започиње низ повезаних интеракција 

између ћелија имунолошког система (урођеног и стеченог) унутар плућног ткива или 

лимфног чвора. Код говеда до инфекције може доћи и путем тонзила али није тачно 

разјашњено на који начин. Релативно је чист налаз захваћених лимфних чворова главе и 

мезентеријума што упућује на инфекцију насталу per os. Иако се бацили туберкулозе 

могу излучивати урином, фецесом или млеком, сматра се да је овај пут ширења од малог 
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значаја. У зависности од инфективне дозе зависи и јачина имунолошке реакције. 

Примећено је да је у вишим дозама ћелијски посредован имунитет слабије стимулисан и 

развија се током неколико недеља, док се хуморални имунитет јаче стимулише и долази 

до брзе појаве циркулишућих антитела. Међутим, када су у питању мале дозе узрочника, 

долази до значајнијег развоја ћелијски посредованог имунитета и једва детектабилног 

хуморалног имунитета, па чак и до изостајања реакције (Pollock и Neill, 2002). 

Други фактори који утичу на ток инфекције и могу указивати на ослабљен 

имунитет, а то је пре свега дефицијентна исхрана без минерално-витаминских додатака 

(Griffin и Dolan, 1995; Doherty и сар., 1996).  

Дужина инкубације, главни пут преношења и тачна инфективна доза и даље остају 

неразјашњене до краја (Liebana и сар.,2008), као и чињеница да неке јединке вероватно 

услед адекватних имунолошких механизама успевају да се одупру инфекцији, док код 

других долази до настанка инфекције и развоја пуне клиничке слике. Прве најчешће при 

туберкулинском тесту остају несензибилисане, а код других је реакција позитивна. 

Такође се дешава да одређен број јединки инфекцију може ограничити и задржати је у 

стању латенције без даље прогресије. Ово се дешава код највећег броја грла и вероватно 

је узрок одсуства патоморфолошких промена код грла позитивних на туберкулинском 

тесту. Са друге стране од значаја је информација да код туберкулин-негативних грла 

након одређеног временског периода може доћи до реактивације инфекције што нуди 

потенцијално објашњење за изненадну појаву обољења у неким запатима. (Pollock и 

Neill, 2002). 

Патогенеза туберкулозе на централној позицији има макрофаге који су у исто 

време место у којима микобактерије интрацелуларно паразитирају и одржавају 

инфекцију у латентном стању, док са друге стране такође представљају ћелије које су 

кључне за елиминацију микобактерија. Након што се догоди ингестија микобактерије 

макрофаги ће омогућити њихово размножавање и преживљавање (Wedlock и сар., 2002). 

У почетним фазама приликом развоја типичне туберкулозне лезије и формирања 

гранулома улогу имају неутрофили који се налазе у великом броју, док НК-ћелије (eng. 

natural killer) у току инфекције имају улогу у синтези гама-интерферона (Cassidy и сар., 

2006). Док улога Т-ћелија код говеда може отићи у два правца, стимулишући 
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микробицидну активност макрофага или масовно лизирање сопствених заражених 

макрофага. Тако  грађа гранулома који у себи садржи џиновске ћелије, фиброзно ткиво и 

макрофаге у концентричним круговима, са својим динамичним интеракцијама, који 

укључују и интеракције са Т-ћелијама и цитокинима, сама по себи тежи ограничавању 

ширења микобактерија (Saunders и Cooper, 2000).  

Када микобактерије уђу кроз слузокожу у алвеоларне просторе доћи ће до 

активације инфламаторних сигналних путева у фагоцитима. Ћелије које фагоцитују 

микобактерије су макрофаги, а на место инфекције ће бити привучени и акумулирани 

неутрофили. Још увек није познато да ли код говеда долази до развоја латентне 

инфекције или потенцијално елиминације микобактерија након примарне инфекције. 

Овај податак настаје као последица чињенице да нека грла бивају туберкулин позитивна 

иако немају никакве лезије. Након почетне инфекције микобактерије се транспортују 

помоћу фагоцита кроз лимфне капиларе до тренажног лимфног чвора и ту успостављају 

ново жариште. Оваква двострука инфекција назива се примарни или Гонов комплекс. 

Примарни комплекс може бити потпун или непотпун, у зависности од тога да ли се 

уочавају обе лезије или је лезија на месту уласка одсутна (Domingo, 2014). Из овог 

комплекса даље може доћи до дисеминације патогена крвним и лимфним путем 

(хематогено и лимфогено) (Waters и сар., 2014).  У случају брзог напредовања болести 

долази до конфлуације гранулома и настанка великих подручја казеозне некрозе (Fenhalls 

и сар., 2002). Настанак некрозе сматра се последицом дејства Т-ћелија, неактивности 

макрофага и активности цитокина (Orme, 1998). И поред свих ових механизама неке 

јединке које су у једнаком ризику од развоја болести због изложености патогенима ипак 

ће остати незаражене што се можда може објаснити постојањем урођеног имунитета 

(Kisich и сар., 2002). 

Помоћнички Т-лимфоцити (CD-4) и то они који су микобактерија-специфични, 

бивају активирани од стране молекула MHC-2 макрофага који је претходно испунио своју 

улогу да брзо обради и презентује антигене микобактерија, док Т-лимфоцити (CD-8) 

говеда инфицираних са М. bovis, као одговор на микобактеријске антигене ослобађају γ-

IFN који је од пресудног значаја за активацију фагоцитне функције макрофага (Waters и 

сар.,2014). Активирани макрофаги имају способност да снижавањем pH у фагозомима, 
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изложе микобактерије леталном дејству насцентног кисеоника и азотних продуката 

(Wedlock и сар., 2002). Још један фактор који доводи до активације макрофага је TNF-α 

који у случају континуиране производње и ослобађање доводи до непрестане активације 

макрофага и њиховог нагомилавања у гранулому, што резултира консолидацијом 

плућног ткива и смањењем његове функције. На тај начин имунолошки одговор на 

инфекцију микобактеријама може попримити патолошки или заштитни карактер 

(Wedlock и сар. 2002; Пушић, 2017). 

2.5. Патоморфолошке промене  

Патолошки карактеристике туберкулозе говеда већ су веома добро познате и 

испитане како оне настале у природним тако и оне настале у експерименталним 

условима. За сада је откривено да локацију и спектар лезија код туберкулозе одређује пут 

преноса најчешћи пут уношења инфекције је путем аеросола, што дакле узрокује лезије 

назофаринкса и доњег респираторног тракта (Neill и сар., 1994; Neill и сар., 2001). 

Насупрот томе уколико је извор заразе био контаминиран пашњак, храна или вода лезије 

се појављују на мезентеричним лимфним чворовима (Menzies и Neill, 2000), те мање 

видљиве лезије црева. Трансплантални, коитални или интрамамарни пут инфекције је 

ређи. Код трансплаценталног преноса телад се рађају са урођеном инфекцијама која се 

развија у генерализовану туберкулозу у првим недељама или месецима живота (Vural и 

Tunca, 2001). Коитални пренос је такође веома редак, а интрамамарни пут преноса 

углавном је био последица јатрогеног ширења са краве на краву, што је данас веома 

ретко (Domingo, 2014). 

Након увођења мера за сузбијање и искорењивање туберкулозе најчешће се срећу 

промене локализоване у лимфним чворовима респираторног тракта, док су се пре 

увођења ових програма промене сусретале пре у плућном паренхиму (Corner, 1994). Ипак 

треба имати у виду да се инфекција изливених чворова у случају погоршање болести и 

слабљења имуног система може ширити у плућно ткиво преко еферентних лимфних 

судова, ductus thoracicus-a, па тим путем даље преко десног срца доћи у плућну 

циркулацију и сам плућни паренхим.  
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Типична туберкулозна лезија представљена је у виду ограниченог жућкастог 

грануломатозног инфламаторног чвора пречника 2 до 20 mm kоји је мање или више 

инкапсулиран. Хистолошки мали туберкулозне грануломи сачињени су од неутрофила, 

епителоидних макрофага и неколико Лангхансових, џиновских вишеједарних ћелија. Ова 

лезија временом расте, развија се казеозна некроза са централном минерализацијом и 

некротични дебријем. Ову централну зону некрозе окружују лимфоцити, а прогресивно 

долази до формирања комплетне или инкомплетне капсуле везивног ткива. Мали број 

ацидорезистентних бактерија се може наћи у казеозном еозинофилном материјалу или 

епителоидним или џиновским ћелијама, а  њихово одсуство није довољно за искључење 

дијагнозе. 

Код неких животиња снажан одговор целуларног имунитета може да заустави 

ширење и раст лезије, али системски имуни одговор који делује путем крвних и лимфних 

путева, обично није у стању да заустави ширење инфекције преко постојећих анатомских 

путева у органима. Зато оштећење ткива напредује, а првобитно мала лезија постаје све 

већа и већа. На тај начин долази до развоја великих казеозних, некротичних лезија које су 

минерализоване, фибротичне, конфлуирале и воде у постпримарну туберкулозу. Код 

говеда најчешће су захваћени плућа или медијастинални лимфни чворови, а ширење је 

карактеристично кроз бронхиоларно и бронхијално стабло уз присуство мултифокалне, 

казеозне некрозе, а касније и формирање кавернозних лезија унутар плућних режњева. 

Зона која је захваћена оштро је разграничена, а може се рећи да инфекција поштујe 

структуру строме и лобуларне баријере (Domingo, 2014). 
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Слика 1. Плућа старијих крава са дијагностикованом туберкулозом. А - Краве пореклом 

из Мексика. Б - Краве пореклом из Сједињених Америчких Држава. (Извор: Zachary JF. 

Pathologic Basis of Veterinary Disease. Elsevier. 2017) 

 

У случају да је имуни одговор неефикасан, примарна инфекција може се 

генерализовати и тај процес се назива рана генерализација, а уколико се пак 

генерализација деси у постпримарној фази или након реинфекције, тада ће се називати 

касном генерализацијом. Она је увек резултат хематогене или лимфне дисеминације 

микобактерија, јер растући туберкули доводе до ерозије крвних и лимфних судова чиме 

омогућавају њихово ширење. Најчешћи облик генерализације је милијарна туберкулоза 

коју карактерише присуство многобројних малих фокалних лезија (Domingо, 2014). 

                  

Слика 2. Мултипли казеозни грануломи, јетра краве. (Извор:  Zachary JF. Pathologic Basis 

of Veterinary Disease. Elsevier. 2017) 

 

Макроскопске лезије код говеда са туберкулозом првенствено се могу наћи на 

плућима, што се уочава као отврднуће плућног ткива које је претворено у сирасту 

казеозну масу (казеум) и при томе изгубило своју примарну структуру (Лалошевић и сар., 

2011). Придружени лимфни чворови у горњим деловима дисајног тракта такође садрже 

туберкулозне лезије а код око трећине (26-32%) заражених јединки могу се наћи лезије и 
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у ретрофарингеалним, субмандибуларним и паротидним лимфним чворовима (Corner, 

1994). Лимфни чворови главе често садрже туберкулозне лезије код природно 

инфицираних грла (Neill и сар., 1994). Лезија изгледа као бело-жућкасти, чврсти чворић 

пречника мањег од 1 cm (Neill и сар., 2001). Микроскопски може се уочити казеозна маса 

са некротичним језгром која је типична за туберкулозни гранулом (туберкул) настао као 

последица хроничне антигене стимулације код перзистирајуће инфекције, а која типично 

прати туберкулозни лезију. Настанак туберкула је последица хроничне запаљенске 

реакције а њихова улога је ограничавање и или спречавање раста и размножавања 

микобактерија интеракцијом заражених макрофага и Т-ћелија. 

У случају да процес тежи ограничавању и санацији појавиће се фиброзна капсула 

сачињена од везивног ткива чији интензитет варира од стадијум развоја инфекције и 

хроничности овог стања. Међутим, за разлику од људи код говеда неће доћи до 

ликвефакције, већ се казеозна лезије у казним лезијама може пронаћи мала количина 

бактерија због чега се оне називају пауцибациларне (Waters и сар., 2014).  

2.6. Клиничка слика 

Многа говеда са туберкулозом су клинички неспецифична, чак и уз потпуно 

одсуство симптома, па и код патоморфолошки присутних екстензивних милијарних 

лезија клинички симптоми могу бити одсутни (Ayele и сар., 2004). Са друге стране 

симптоми  нису патогномонични, те се туберкулоза може манифестовати као 

прогресивно мршављење неповезано са другим симптомима. Променљив апетит и 

флуктуирајућа телесна температура такође могу бити неки од симптома, док се промене 

на респираторном тракту карактеришу типичним симптомима као што су: хронични 

кашаљ, диспнеја и други знаци почетне пнеумоније. Изглед животиње са туберкулозом је 

у вези са понашањем животиње, односно примећује се да је оболела животиња послушна 

и трома, али будних, блиставих очију (Blood и сар., 1989).  

Клинички симптоми ретко су се виђали због режима тестирања који је спровођени 

али је важно диференцијално дијагностички уврстити туберкулозу као једно од 

релевантних обољења када се разматрају симптоми. Иако је туберкулоза једно системско 

обољење, ипак је клиничка слика пре свега у вези са респираторним трактом чији је 

најчешћи симптом кашаљ, а у овом случају он је мек, продуктиван и може бити 
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провоциран активношћу или притиском на pharynx. Aускултаторно присутно је оштро 

дисање (Dalgleisch, 1991). Ови знаци нам сугеришу да туберкулозу треба диференцијално 

дијагностички да уврстимо у разматрање стања оболеле животиње. Међутим, главни 

проблем је диференцирање туберкулозе од других типова инфективне или паразитарне 

пнеумоније.  

 Објективно могу се уочити увећани регионални лимфни чворови 

субмандибуларно, ретрофарингеално или прескапуларно, који даље могу доводити до 

локализованих отока, бучног дисања или дисфагије. Такође, се могу уочити симптоми од 

стране гастроинтестиналног тракта као што су дијареја и надимање, често у директној 

вези са увећањем медијастиналних лимфних чворова. А маститис такође може бити 

туберкулозног порекла и може се сматрати да је настао као последица увећаног броја 

ћелија (Cobner, 2003).  

2.6.1. Интестинална микобактериоза 

Ова болест, названа интестинална микобактериоза или туберкулоза црева, а чији 

је узрочник такође М. tuberculosis и М. bovis, значајно је ређа манифестација туберкулозе 

говеда, а јавља се и код телади која сисају и код људи. 

Историјски је већа повезаност овог облика болести са конзумацијом 

непастеризованог млека, док је у новије време код људи више у вези са синдромом 

имунодефицијенције (АИДС).  

Типично се бактерије се уносе у организам per os, а затим их преузимају 

макрофаги ГАЛТ-а, посебно у дисталном илеуму. Као и паратуберкулоза (Џонова болест) 

код говеда, такао је и цревна туберкулоза хронично, веома исцрпљујуће стање са 

морфолошким изгледом црева која су храпава и више налик на наборе. За разлику од 

говеда, код малих животиња је понекад клинички могуће палпирати задебљано црево, 

док је код говеда то могуће учинити у ређим случајевима и то ректално. 

  Цревна туберкулоза одликује се присуством грануломатозне лимфаденопатија, са 

или без минерализације и некрозе. Интестинална ламина проприа и субмукоза су 

увећане, а ткивна архитектура је изобличена епителоидним макрофагима и џиновским 

Лангхансовим ћелијама. Сличан микроскопски налаз се уочава и код Џонове болести, али 
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са знатно мање микоорганизама отпорних на киселину. Цревна туберкулоза није толико 

честа код говеда, колико је код других животиња, као на пример свиње код којих је као 

резултат узгоја коришћено птичијих отпадака као јефтин извор протеина, које је било 

резервоар и извор заразе микобактеријама. У почетку болести се код њих уочавају лезије 

у ретрофарингеалним лимфним чворовима (Zachary, 2017). 

2.7. Дијагноза болести 

Како би се поставила тачна дијагноза, а инфициране животиње брзо уклониле из 

стада, те тиме болест довела под контролу и искоренила, неопходно је располагати 

дијагностичким тестовима који су довољно специфични и сензитивни и омогућавају 

правовремено и тачно постављање дијагнозе. 

Туберкулоза се може дијагностиковати из млека, трахеобронхијалног или испирка 

желуца, као и биоптата органа или пунктата лимфних чворова, када су у питању живе 

животиње. А када су у питању угинуле животиње на преглед се шаљу узорци 

промењених органа (плућа, јетра, црева, лимфни чворови и др.). Врши се микробиолошко 

и патохистолошко испитивање. На потврду дијагнозе туберкулозе упућује микроскопски 

налаз ацидо-алкохоло резистентних бактерија и изолацијом узрочника на подлогама. 

Култивисање подлога траје осам недеља, а на основу брзине раста, изгледа и величине 

колонија, може се извршити прецизно утврђивање микобактерија. Тренутно су 

комерцијално доступни системи са течним подлогама који знатно скраћују време 

изолације патогених микобактерија на 10 до 20 дана. А последњих година широка 

примена техника молекуларне биологије, укључујући ДНК пробе ланчану реакцију 

полимеразе, ДНК анализе рестриктивним ендонуклеазама помогле су у дијагностици 

туберкулозе због своје велике брзине и сензитивности, те налазе све чешћу у примену и у 

рутинској дијагностици (Милић и сар., 2017).  

Постоје тестови које испитују ћелијски имунолошки одговор и то су 

интрадермална туберкулинизација, компаративна интрадермална туберкулинизација и 

гама интерферон тест. Ћелијски имунолошки одговор се може детектовати у раним 

стадијумима болести, док такву могућност немамо када је у питању хуморални 

имунолошки одговор (de la Rua-Domenech и сар., 2006).  
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За дијагностику је важно рачунати на то да инфицирана грла излучују 

микобактерије дуго пре појаве првих симптома или лезија због одсуства симптома 

типичних само за туберкулозу, сузбијање и ерадикација болести се највише ослања на 

имунодијагностичке тестове.  

Стратегије контроле ослањају се највише на анте-мортем тестирање и инспекцију 

клања ради идентификовања угрожених стада. Ray Waters и сар. (2017) наводе да је код 

говеда главно анте-мортем тестирање за дијагностику бовине туберкулозе су имуноесеји 

који детектују ћелијски посредоване одговоре укључујући како методе in vivo 

(интрадермална туберкулинска проба ("кожни тест") или туберкулински тест), тако и оне 

in vitro (гама-интерферон - γ-IFN; ЕЛИСА), јер целуларни имунитет у почетној средњој 

фази болести игра најзначајнију улогу. Ова два теста су одобрена званично и у Европској 

Унији за дијагнозу туберкулозе говеда, то су анте-мортем тестови, а интрадермални 

туберкулински тест представља међународни стандард као примарни тест у дијагнози ове 

болести (Karolemeas и сар., 2012).  

2.7.1.Интрадермални туберкулински тест  

Туберкулин је протеин добијен из супернатанта култура микобактерија у течној 

подлози. Првобитни туберкулин је замењен савременим пурификованим протеинским 

дериватом туберкулина (ППД) који је мешавина малих хидросолубилних протеинских 

фракција из ког су уклоњен неспецифичне компоненте туберкулина. Њиме се стимулише 

реакција касне преосетљивости тако што се туберкулин апликује у кожу животиње, при 

чему код животиња које нису сензибилисане туберкулинским антигенима неће доћи до 

значајнијег локалног инфламаторног одговора, међутим уколико је животиња претходно 

сензибилисана доћи ће до запаљенске реакције и отока који је најинтензивнији у периоду 

од 48-72 часа после ињекције, а после тога ишчезава (Francis и сар., 1958).  

Убризгавање ППД-а врши се тако што цена очишћен ошишано место апликације 

(у кожу средње трећине врата (Европске државе) или у кожни набор репа) убризга 

туберкулин, а након 72±4 часа од апликације се покушају установити значи локалне 

запаљенске реакције. Пре и после се мери дебљина кожног набора кутиметром.  
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Реакција на тест може бити негативна, сумњива и позитивна. Негативна реакција 

подразумева постојање ограниченог отока са задебљањем кожног набора, величине испод 

2 mm, при чему се код говеда не уочавају клинички знаци попут дифузног отока или 

јаког едема, бола, ексудације или некрозе, као ни запаљења лимфних судова или лимфног 

чвора. Са друге стране код сумњиве реакције уочавају се описани клинички знаци, а 

кожни набор је величине од 2-4 mm. Позитивном реакцијом се сматра присуство 

клиничких знакова уз задебљање кожног набора величине 4 mm или више  (Управа за 

ветеринарство и сигурност хране, 2018). 

Уколико утврдимо да је реакција код говеда на туберкулинском тесту сумњива, у 

наредних најмање 42 дана, говедо се мора подвргнути другом тесту. Да би се реакција 

сматрала негативном, говедо на другом тесту мора да буде негативно. Уколико је пак, 

реакција на поновљеном тесту поново сумњива или позитивна, говедо се сматра 

позитивним. У случају сумње на лажно позитиван налаз или интерференцију, може се 

извршити компаративни интрадермални тест. 

Интрадермални компаративни тест спроводи се помоћу говеђег и авијарног 

туберкулина, односно поређењем реакција која настаје након убризгавања једног и 

другог. Резултат такође може бити негативан, сумњив или позитиван. Негативним 

резултатом сматра се одсуство клиничких симптома уз негативну, позитивну или 

сумњиву реакцију на говеђи туберкулин која је једнака или мања од позитивне или 

сумњиве реакције на авијарни туберкулин. Позитивна реакција подразумева присуство 

клиничких симптома уз реакцију на говеђи туберкулин за 4 mm већу од реакције на 

авијарни туберкулин. Док се сумњивом реакцијом сматра одсуство клиничких симптома 

уз позитивну или сумњиву реакцију на говеђи туберкулин која је за 1-4 mm већа од 

реакције на авијарни туберкулин. 

2.7.2. Гама-интерферон тест (γ-IFN) 

Гама-интерферон тест је in vitro тeст који такође мери хуморални имунитет и који 

је развијен крајем 80-тих година прошлог века у Аустралији а користи се као помоћна 

дијагностичка метода интрадермалној туберкулинизацији. Овај тест се одвија у две фазе 

у првој фази се узима око 5 ml венске крви која се ставља у епрувете са хепарином. 
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Потом се ова крв на 37°С инкубира са бовиним и авијарним ППД туберкулином, или 

коктелом антигена, уз истовремену инкубацију и ПБСом који служи као негативна 

контрола, у трајању 18-24 часа. γ-IFN је главни фактор активације макрофага којег 

излучују сензибилисани Т-лимфоцити. Количина накупљеног гама интерферона одређује 

се помоћу сендвич ЕЛИСА теста (Schiller и сар., 2010). Вредност измереног γ-IFN 

процењује се у јединицама оптичке густине (енг. optical density -  ОД) (Wood и Jones, 

2001). Овим тестом туберкулозу говеда можемо идентификовати у ранијем стадијуму 

инфекције тј. већ 14-ог дана инфекције (Lilenbaum и сар., 1999).  

Када су поређене дијагностичке перформансе, показало се да γ-IFN има већу 

осетљивост, док је специфичност слична или нешто нижа у односу на интрадермални 

туберкулински тест (Bezos и сар., 2014).  

2.7.3. Серолошка дијагностика 

Од почетка двехиљадитих почиње развој нове генерације серолошких тестова 

дизајнираних да код говеда детектују антитела на многобројне специфичне антигене M. 

bovis. Међутим, иако су неке њихове карактеристике напредније у односу на 

туберкулински тест, они су често недовољно сензитивни, посебно у раним фазама 

инфекције, те би било потребно даље их унапређивати. Ипак, Ray Waters и сар. (2017) су 

показали корисност ових тестова код стада заражених туберкулозом за брзу 

идентификацију заражених говеда која су негативна на туберкулинском тесту.  

Серолошки тестови заснивају се на испитивању хуморалног имунолошког 

одговора, односно баве се утврђивањем појаве антитела у циркулацији заражене 

животиње која се код туберкулозе појављују тек у стадијуму узнапредовале инфекције 

или при инфекцији са вама високим дозама микобактерија. Тако је антитела против 

ЕСАТ-6 антигена могуће детектовати 12 недеља након инфекције (Lyashchenko и сар., 

1998), а против МПБ70 тек после 20 месеци. Waters и сар., (2006) тврдe да се антитела 

против МПБ83 протеина могу уочити у крви у оболеле животиње већ 3-4 недеље након 

заражавања. Ови тестови могу бити алтернативна скрининг метода у запатима говеда која 

могу бити резервоар инфекције , али и алтернативна дијагностичка метода у случају 

одсуства туберкулозних лезија постмортем код туберкулин позитивних животиња. Оно 
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што је мана серолошких тестова је њихова релативно ниска специфичност и 

сензитивност која може бити варијабилна.   

Приликом паралелног тумачења дијагностичких техника које детектују ћелијски и 

хуморални имуни одговор пропорционално број дијагностикованих заражених говеда је 

већи него када се технике користе индивидуално. Односно, када су тестови коришћени 

заједно, једно од три негативно класификованих грла је потврђено као заражено (Casal и 

сар., 2017). У раду Шилера и сарадника констатовано је да је специфичност техника 

детекције антитела висока, а удео лажно позитивних реакција код неинфицираних 

животиња је минималан. Конкретно специфичност процењена за тест IDEXX М. bovis Ab 

ЕLISA био је 98% (Waters и саp., 2011),, а за DR-ЕLISA је варао између 82.5% и 99.2% 

(Bezos и сар., 2014; Casal и сар., 2017) 

2.8. Терапија и профилакса 

Постоји могућност за спровођење неколико мера поступања у случају да се 

посумња на појаву туберкулозе, и то: 

1. Стављање стада под надзор 

2. Одвајање и изолација говеда унутар стада сумњивих на туберкулозу 

3. Спровођење одговарајуће дијагностике (туберкулински интрадермални тест, гама-

интерферон тест) 

4. Забрана осемењавања и припуста говеда сумњивих на туберкулозу 

5. Забрана коришћења и испоруке млека пореклом од крава из зараженог стада (изузев 

када је у питању одговарајућа термичка обрада, и то уколико је у складу са посебним 

прописом) 

6. Забрана изношења хране за животиње са газдинства (и са газдинстава која су била у 

контакту са грлима суспектним на туберкулозу, али и са оних која су могла бити у 

контакту са њима) 

7. Забрана употребе заједничких појила 
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8. Забрана изношења стајског ђубрива и осоке са газдинства 

9. Забрана увођења у стадо или стављања у промет животиња из стада (изузев у случају 

да су животиње упућене на принудно клање) 

10. Забрана увођења на газдинство и стављања у промет других животиња са газдинства 

 Након што се потврди туберкулоза говеда било туберкулинским тестом, 

лабораторијским испитивањем секрета, екскрета или ткива, патоанатомским прегледом 

или ветеринарско-санитарним прегледом приликом клања, поред претходно наведених 

мера које се примењују у случају сумње на туберкулозу, примењују се и следеће мере: 

1. Издвајање и изолација грла код којих је утврђено присуство туберкулозе, до 

упућивања на клање 

2. Забрана коришћења млека заражених крава (изузев адекватно термички обрађеног 

млека и то за исхрану животиња истог газдинства) 

3. Одлагање стајњака из објеката на газдинству (штале и др) у којима су животиње 

боравиле, на место где животиње са газдинства не могу доспети 

4. Најмање три недеље третирати стајњаке и осоку одговарајућим дезинфекционим 

средством, а све три недеље је забрањено и коришћење. Ово је могуће заобићи само у 

случају да је стајњак већ прекривен слојем незараженог стајњака или земљом. Након 

тога неопходно је да ветеринарски инспектор спроведе надзор над свим објектима 

који прерађују отпад животињског порекла на газдинству ради дефинитивне потврде 

о немогућности даљег ширења заразе тим путем. Након контактирања ветеринарског 

инспектора, требало би припремити следећу документацију: уверење о здравственом 

стању и месту порекла животиње, између осталих релевантних података, унети и 

„ТБЦ ГОВЕДА―, а у случају пошиљке која се састоји од говеда позитивних на 

туберкулозу са различитих газдинстава, за свако газдинство документација из тачака 

мора се припремити посебно (Управа за ветеринарство и сигурност хране, 2018). 

Уколико је код говеда дефинитивно потврђена дијагноза туберкулозе, она се не 

лече, нити вакцинишу. Након што је власник или држалац животиња обавештен о 
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позитивним резултатима тестирања, грла морају бити заклана у року од 30 дана. Рок 

за клање се код говеда без клиничке слике болести може продужити до максимално 3 

месеца и то у случају да је животиња гравидна и тељење се очекује у року од 3 месеца 

или је наређено клање стада од преко 20 животиња, а лоцирано на подручју без 

кланице одговарајућег капацитета.  

 Након што је извршено клање, потребно је извршити прање и дезинфекцију свих 

објеката где су држане животиње, опреме коришћене у раду са говедима, као и свих 

превозних средстава и места где се вршио утовар животиња, те пратећи предмети који 

су били у контакту са зараженим животињама.  

 Да би се сматрало да је туберкулоза говеда на газдинству престала, неопходно је 

да прође најмање 6 недеља после уклањања животиња оболелих од туберкулозе, као и 

обављене дезинфекције и симултане туберкулинизације.  
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3. Закључак 

 

Туберкулоза као болест и микобактерије као узрочник велики су изазов за 

човечанство и животињско царство. Ова болест била је водећи узрок морбидитета и 

морталитета, а у једном тренутку у историји заразила је готово трећину популације. 

Нажалост, ова болест нe ограничава се само на људе већ од ње болују и други сисари, 

укључујући говеда, свиња, псе и друге.  

М. Bovis, M. Tuberculosis, M. avium и М. caprae спадају у Mycobacteriacae који 

изазивају туберкулозу код говеда. Ово су директни или опортуни патогени који се 

преносе аеросолом и због свог специфичног ћелијског зида који садржи миколичну 

киселину, имају повећану отпорност према антибиотицима и другим агенсима. 

Микобактерије могу преживети унутар макрофага и при томе развијају туберкулозне 

лезије, воде стварању гранулома или туберкула, захватајући најчешће ткиво 

респираторног тракта и регионалне лимфне чворове.  

Симптоми ове болести нису патогномонични, већ се најчешће манифестују као 

прогресивно мршављење праћено флуктуирајућом фебрилношћу, као и хроничним 

кашљем који је мек, продуктиван и може бити испровоциран, уз присутну диспнеју и 

бучно дисање. Увећани су субмандибуларни, ретрофарингеални и прескапуларни лимфни 

чворови. Животиња је мирна и трома, али будних и сјајних очију, може имати дијареју и 

надимање и потенцијално маститис. Ова болест дијагностикује се помоћу in vivo и in 

vitrо тестова који детектују ћелијски посредован имуни одговор, а то су туберкулински 

тест и гама-интерферон тест. У новије време уведени су тестови који се заснивају на 

испитивању хуморалног имунолошког одговора, који се заснива на утврђивању појаве 

антитела у циркулацији заражене животиње. Вакцинација и лечење код говеда којима је 

дијагноза туберкулозе се не спроводи, већ се спроводи уклањање грла тако што она 

бивају заклана у року од 30 дана од позитивних резултата тестирања.  

 



31 
 

 

4. Литература 

 

1. Allen AR, Skuce RA and Byrne AW. Bovine Tuberculosis in Britain and Ireland – A 

Perfect Storm? The Confluence of Potential Ecological and Epidemiological Impediments 

to Controlling a Chronic Infectious Disease. Front. Vet. Sci. 2018;5:109. 

2. Ayele WY, Neill SD, Zinsstag J, Weiss MG, Pavlik I. Bovine tuberculosis: an old disease 

but a new threat to Africa. INT J TUBERC LUNG DIS. 2004;8(8):924–937. 

3. Barasona JA, Vicente J, Diez-Delgado I, Aznar J, Gortazar C, Torres MJ. Environmental 

Presence of Mycobacterium tuberculosis Complex in Aggregation Points at the 

Wildlife/Livestock Interface. Transboundary and Emerging Diseases. 2016; 1-11. 

4. Beširović H. et al.: Bovine tuberculosis in Bosnia and Herzegovina caused by 

Mycobacterium caprae. VETERINARSKI ARHIV 82 (4), 341-349, 2012 

5. Bezos J, Álvarez J, Romero B, de Juan L, Domínguez L: Historical perspective of bovine 

tuberculosis. Research in Veterinary Science (2014)97; S3–S4. 

6. Blood D C, Radostis O M, eds. Disease caused by mycobacteria—IV. In: Veterinary 

Medicine. 7th ed. London, UK: Bailliere Tindall,1989; 7: 710–740. 

7. Casal C, J.A. Infantes, M.A. Risalde, A. Díez-Guerrier, M. Domínguez, I. Moreno, B. 

Romero, L. de Juan, J.L. Sáez, R. Juste, C. Gortázar, L. Domínguez, J. Bezos. Antibody 

detection tests improve the sensitivity of tuberculosis diagnosis in cattle, Research in 

Veterinary Science (2017) 

8. Cassidy JP, Bryson DG, Pollock JM, Evans RT, Forster F, Neill S D: Early lesion 

formation in cattle experimentally infected with Mycobacterium bovis. Journal of 

Comparative Pathology (1998), 119, 27- 44. 

9. Cassidy JP: The pathogenesis and pathology of bovine tuberculosis with insights from 

studies of tuberculosis in humans and laboratory animal models. Veterinary Microbiology 

(2006), 112, 151–161. 



32 
 

10. Coad, M., Downs, S.H., Durr, P.A., Clifton-Hadley, R.S., Hewinson, R.G., Vordermeier, 

H.M., Whelan, A.O., 2008. Ancillary blood based assays detect Mycobacterium bovis 

infected cattle missed by tuberculin skin-testing. Vet. Rec. 162, 382-384. 

11. Cobner A. Bovine tuberculosis: clinical update and on-farm advice. (2003) British 

Veterinary Assocciation. 

12. Collins JD: Tuberculosis in cattle: new perspectives. Tuberculosis (2001), 81, 17–21. 

13. Corner LA: Post mortem diagnosis of Mycobacterium bovis infection in cattle. Veterinary 

Microbiology (1994), 40 (1–2), 53–63. 

14. Cousins DV: Mycobacterium bovis infection and control in domestic livestock. Revue 

Scientifique et Technique.(2001), 20 (1), 71–85, Office International des Epizooties. 

15. CVETNIĆ, Ţ., S. ŠPIĈIĆ, V. KATALINIĆ-JANKOVIĆ, S. MARJANOVIĆ, M. 

OBROVAC, M. BENIĆ, M. MITAK, I. PAVLIK (2006): Mycobacterium caprae infection 

in cattle and pigs on one family farm in Croatia: a case report. Veterinarni medicina 51, 

523-531. 

16. CVETNIĆ, Ţ., V. KATALINIĆ-JANKOVIĆ, B. ŠOŠTARIĆ, S. ŠPIĈIĆ, M. OBROAC, S. 

MARJANOVIĆ, M. BENIĆ, B. K. KIRIN, I. VICKOVIĆ (2007): Mycobacterium caprae 

in cattle and humans in Croatia. Int. J. Tuberc. Lung. Dis. 11, 652-658. 

17. Dalgleish R. Differential diagnosis of resplratory disease in adult cattle. (1991) 

18. Daniel TM: The history of tuberculosis. Respir Med 2006, 100(11):1862-70. 

19. DEFRA: Department of Environment, Food and Rural Affairs, Bovine TB: the facts. 

(2009),Link:http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/tb/documents/tb

-facts.pdf 

20. Diagnostic Test Accuracy Working Group., 2008. Systematic reviews of diagnostic test 

accuracy. Ann. Intern. Med. 149, 889-897. 

21. Doherty ML, Monaghan ML, Bassett HF, Quinn PJ, Davis WC: Effect of dietary restriction 

on cell-mediated immune responses in cattle infected with Mycobacterium bovis. 

Veterinary Immunology and Immunopathology (1996), 49, 307–320. 

22. Domingo M, Vidal E, Marco A. Pathology of bovine tuberculosis. Research in Veterinary 

Science (2014). 1-10. 

23. Downs, S.H., Durr, P., Edwards, J., Clifton-Hadley, R., 2008. Trace micro-nutrients may 

affect susceptibility to bovine tuberculosis in cattle. Prev. Vet. Med. 87, 311-326. 



33 
 

24. Dungworth DL: The respiratory system. In: Jubb, K.V.F., Kennedy, P.C., Palmer, N. 

(Eds.), Pathology Of Domestic Animals. fourth ed. (1993), Academic Press, San Diego, pp. 

641–652. 

25. Dunn, J.R., Kaneene, J.B., Grooms, D.L., Bolin, S.R., Bolin, C.A., Bruning-Fann, C.S., 

2005. Effects of positive results for Mycobacterium avium subsp paratuberculosis as 

determined by microbial culture of faeces or antibody ELISA on results of caudal fold 

tuberculin test and interferon-gamma assay for tuberculosis in cattle. J. Am. Vet. Med. 

Assoc. 226, 429-435. 

26. Edwards, W., Lindman, H., Savage, L.J., 1963. Bayesian statistical inference in statistical 

research. Psychol. Res. 70, 193-242. 

27. Erler W, Martin G, Sachse K, Naumann L, Kahlau D, Beer J, Bartos M, Nagy G, Cvetnic 

Z, Zolnir-Dovc M, Pavlik I: Molecular Fingerprinting of Mycobacterium bovis subsp. 

caprae Isolates from Central Europe Journal of Clin. Microb. 2004, p. 2234–2238 Vol. 42, 

No. 5. 

28. Fenhalls G, Stevens L, Bezuidenhout J, Amphlett GE, Duncan K, Bardin P, Lukey PT: 

Distribution of IFN-g, IL-4 and TNF-a protein and CD8 T cells producing IL-12p40 

mRNA in human lung tuberculous granulomas. Immunology (2002),105, 325– 335. 

29. Francis J: Bovine tuberculosis (1947), London: Staples Press 

30. Francis J: Tuberculosis in Animals and Man. 1958, Cassell & Co. Ltd, London, p. 357. 

31. Griffin JP, Dolan LA: The role of cattle-to-cattle transmission of Mycobacterium bovis in 

the epidemiology of tuberculosis in cattle in the Republic of Ireland: a review. Irish 

Veterinary Journal (1995), 48, 228–234. 

32. GUTIERREZ, M., S. SAMPER, J. A. GAVIGAN, J. F. M. GARCIA, C. MARTIN (1995): 

Differentiation by molecular typing of Mycobacterium bovis strains causing tuberculosis in 

cattle and goats. J. Clin. Microbiol. 33, 2953-2956. 

33. HADDAD, N., A. OSTYN, C. KAROUI, M. MASSELOT, M. F. THOREL, S. L. 

HUGHES, J. INWALD, R. G. HEWINSON, B. DURAND (2001): Spoligotype diversity of 

Mycobacterium bovis strains isolated in France from 1979 to 2000. J. Clin. Microbiol. 39, 

3523-3632. 



34 
 

34. Jensen KA: Bovine tuberculosis in man and cattle. In: Advances in the control of zoonoses. 

WHO/FAO Seminar on Zoonoses, Vienna, November 1952. Geneva: World Health 

Organization. 1953: 11. 

35. Jones, C.M., Athanasiou T., 2005. Summary receiver operating characteristic curve 

analysis techniques in the evaluation of diagnostic tests. Ann. Thorac. Surg., 79, 16-20. 

36. Jones, G.J., Whelan, A., Clifford, D., Coad, M., Vordermeier, H.M., 2012. Improved skin 

test for differential diagnosis of bovine tuberculosis by the addition of Rv3020c-derived 

peptides. Clin. Vaccine Immunol. 2012 Apr;19(4):620-2. 

37. Karolemeas, K., de la Rua-Domenech, R., Cooper, R., Goodchild, A.V., Clifton-Hadley, 

R.S., Conlan, A.J., Mitchell, A.P., Hewinson, R.G., Donnelly, C.A., Wood, J.L., McKinley, 

T.J., 2012. Estimation of the relative sensitivity of the comparative tuberculin skin test in 

tuberculous cattle herds subjected to depopulation. PLoS One.7, e43217. 

38. Kaufmann SHE, Schaible UE: 100th anniversary of Robert Koch’s Nobel Prize for the 

discovery of the tubercle bacillus. Trends in Microbiology (2005),13 (10), 469–475. 

39. Kisich KO, Higgins M, Diamond G, Heifets L: Tumor necrosis factor alpha stimulates 

killing of Mycobacterium tuberculosis by human neutrophils. Infect. Immun. (2002)70, 

4591–4599. 

40. KUBICA, T., S. RÜSCH-GERDES, S. NIEMANN (2003): Mycobacterium bovis subsp. 

Caprae caused one-third of human M. bovis-associated tuberculosis cases reported in 

Germany between 1999 and 2001. J. Clin. Microbiol. 41, 3070-3077. 

41. Lalošević D, Prašević S, Davidov I, Putić S, Vasić I: Praktikum patološke histologije, 

Mostart –Zemun (2011), st. 20. 

42. Lalošević V. Mikrobiologija; za studente veterinarske medicine. Poljoprivredni fakultet 

Univerzitet u Novom Sadu. 2011.  

43. Leeflang, M.M.G., Deeks, J.J., Gatsonis C., Bossuyt P.M.M. on behalf of the Cochrane 

44. Liebana E, Johnson L, Gough J, Durr P, Jahans K, Clifton-Hadley R, Spencer Y, Hewinson 

RG, Downs SH: Pathology of naturally occurring bovine tuberculosis in England and 

Wales. The Veterinary Journal (2008), 176 (3), 354–360. 

45. Lilenbaum W, Schettini JC, Souza GN, Ribeiro ER, Moreira EC, Fonseca LS: Comparison 

between a gamma-IFN assay and intradermal tuberculin test for the diagnosis of bovine 

tuberculosis in field trials in Brazil. J. Vet. Med. B (1999), 46 (5), 353–358. 



35 
 

46. Lyashchenko KP, Pollock JM, Colangeli R, Gennaro ML: Diversity of antigen recognition 

by serum antibodies in experimental bovine tuberculosis. Infect. Immun. (1998), 66, 5344–

5349. 

47. Menzies, F.D., Neill, S.D., 2000. Cattle-to-cattle transmission of bovine tuberculosis. The 

Veterinary Journal 160, 92–106. 

48. Milić N., Krnjaić D., Mišić D, Nišavić J, Radojiĉić M. Mikrobiologija sa imunologijom.  

Nauĉna KMD. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. 2017; 551-565. 

49. Neill SD, Bryson DB, Pollock JM: Pathogenesis of tuberculosis in cattle. Tuberculosis 

(2001), 81, 79–86. 

50. Neill SD, Hanna J, Pollock J, Mackie DP, Cassidy J, Clements A, Bryson DB: The 

diagnosis of bovine tuberculosis by blood testing. In: Proceedings of the Society for 

Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. Queen’s University, Belfast, (1994), 

pp. 1–8. 

51. Neill, S.D., Bryson, D.G., Pollock, J.M., 2001. Pathogenesis of tuberculosis in cattle. 

Tuberculosis 81, 79–86. 

52. Neill, S.D., Pollock, J.M., Bryson, D.B., Hanna, J., 1994. Pathogenesis of Mycobacterium 

bovis infection in cattle. Veterinary Microbiology 40, 41–52. 

53. Orme IM: The immunopathogenesis of tuberculosis: a new working h ypothesis. Trend. 

Microbiol. (1998), 6, 94–97. 

54. PAVLIK, I., F. BURES, P. JANOVSKY, P. PECINKA, A. BARTOS, L. DVORSKA, L. 

MATLOVA, K. KREMER, D. VAN SOOLINGEN (2002a): The last outbreak of bovine 

tuberculosis in cattle in the Czech Republic in 1995 was caused by Mycobacterium bovis 

subspecies caprae. Veterinarny Medicina 47, 251-263. 

55. PAVLIK, I., L. DVORSKA, M. BARTOS, I. PARMOVA, I. MELICHAREK, A. 

JESENSKA, M. HAVELKOVA, M. SLOSAREK, I. PUTOVA, G. MARTIN, W. ERLER, 

K. KREMER, D. VAN SOOLINGEN (2002b): Molecular epidemiology of bovine 

tuberculosis in the Czech Republic and Slovakia in the period 1965-2001 studied by 

spoligotyping. Veterinarny Medicina 47, 181-194. 

56. Perez-Guerrero L, Milian-Suazo F, Arriaga-Dıaz C, Romero-Torres C, Escartın-Chavez M: 

Molecular epidemiology of cattle and human tuberculosis in Mexico (2008), Salud Publica 

de Mexico 50, 286–291. 



36 
 

57. Pollock JM, Neill SD: Mycobacterium bovis infection and tuberculosis in cattle. The 

Veterinary Journal (2002),163, 115–127. 

58. Prodinger WM, Brandstätter A, Naumann L, Pacciarini M, Kubica T, Boschiroli ML, 

Aranaz A, Nagy G, Cvetnic Z, Ocepek M, Skrypnyk A, Erler W, Niemann S, Pavlik I, 

Moser I: Characterization of Mycobacterium caprae isolates from Europe by mycobacterial 

interspersed repetitive unit genotyping. Journal of Clinical Microbiology (2005),43, 4984–

4992. 

59. PRODINGER, W. M., A. EIGENTLER, F. ALLERBERGER, M. SCHÖNBAUER, W. 

GLAWISCHNIG (2002): Infection of red deer, cattle, and humans with Mycobacterium 

bovis subsp. caprae in Western Austria. J. Clin. Microbiol. 40, 2270-2272. 

60. Program iskorjenjivanja i nadziranja tuberkuloze goveda u Republici Hrvatskoj u 2018. 

godini. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, 2018. 

61. Pušić IM. Izolacija, identifikacija i molekularna karakterizacija uzroĉnika tuberkuloze 

goveda u Vojvodini. Univerzitet u Beogradu Veterinski fakultet; 2016. 

62. Ray Waters et al. Potential for rapid antibody detection to identify tuberculous cattle with 

nonreactive tuberculin skin test results. BMC Veterinary Research (2017) 13:164 

63. Rodwell TC, Kapasi AJ, Moore M, Milian-Suazo F, Harris B, Guerrero LP, Moser K, 

Strathdee SA, Garfein RS: Tracing the origins of Mycobacterium bovis tuberculosis in 

humans in the USA to cattle in Mexico using spoligotyping. Int J Infect Dis. (2010),14 

Suppl 3:e129-35 

64. Rua-Domenech de la R: Human Mycobacterium bovis infection in the United Kingdom: 

Incidence, risks, control measures and review of the zoonotic aspects of bovine 

tuberculosis. Tuberculosis (2006b), (86) 77–109. 

65. Schiller I, Vordermeier HM, Waters WR, Kyburz A, Cagiola M, Whelan A, Palmer MV, 

Thacker T, Meijlis J, Carter C, Gordon S, Egnuni T, Hardegger R, Marg-Haufe B, Raeber 

A, Oesch B: Comparison of tuberculin activity using the interferon-assay for the diagnosis 

of bovine tuberculosis. Vet. Rec. (2010),167:322–326. 

66. Sweetline Anne., N., Ronald, B.S.M., Kumar, T.M.A. Senthil,  Kannan, P., Thangavelu, A., 

Molecular identification of Mycobacterium tuberculosis in cattle.Veterinary 

Microbiology.2016. 



37 
 

67. Taylor GM, Murphy E, Hopkins R, Rutland P, Chistov Y: First report of Mycobacterium 

bovis DNA in human remains from the Iron Age. Microbiology. (2007),153(Pt 4):1243-9. 

68. Vural, S.A., Tunca, R., 2001. Generalized tuberculosis in a 45 day-old calf. DTW. 

Deutscher TierarztlicherWochenschrift 108, 468–470. 

69. Waters WR, Maggioli MF, McGill JL, Lyashchenko KP, Palmer MV: Relevance of bovine 

tuberculosis research to the understanding of human disease: Historical perspectives, 

approaches, and immunologic mechanisms. Vet Immunol Immunopathol. (2014),159(3-

4):113-32. 

70. Waters WR, Palmer MV, Thacker TC, Bannantine JP, Vordermeier HM, Hewinson RG, 

Greenwald R, Esfandiari J, McNair J, Pollock JM, Andersen P, Lyashchenko KP:Early 

antibody responses to experimental Mycobacterium bovis infection of cattle. Clin. Vaccine 

Immunol. (2006), 13, 648–654. 

71. Wedlock DN, Skinner MA, De Lisle GW, Buddle BM: Control of Mycobacterium bovis 

infections and the risk to humanpopulations (2002), Microbes Infect. 4, 471–480. 

72. Wood PR, Jones SL, Bovigam: an in vitro cellular diagnostic test for bovine tuberculosis. 

Tuberculosis 81, (2001),147–155. 

73. Yesuf, F.D., 2012. Evaluating diagnostic tests to assess the epidemiological status of 

bovine tuberculosis, Ph.D. Thesis, Madras Veterinary College, Tamilnadu Veterinary and 

Animal Sciences University (TANUVAS), Tamilnadu, India. 

74. Zachary JF. Pathologic Basis of Veterinary Disease. Elsevier. 2017 

 


