
Dr. Irena Golinar Oven

Klinika za reprodukcijo in velike živali

Klinika za prežvekovalce in prašiče

Veterinarska fakulteta



Virus APK lahko povzroči različne klinične znake in 
patološke spremembe:

Virulenca virusa

Način okužbe

Količina virusa

Značilnost gostitelja



Inkubacijska doba
 Inkubacijska doba: 4 – 19 dni

virulenca virusa

način okužbe :

intranazalna okužba: 4 – 5 dni

neposredni stik: 8 – 10 dni

sosednji boks: 11 – 13 dni

aerogeni prenos: 11 – 14 dni



Obolevnost
 Najpogosteje 40 – 85 %;

prvi kontakt: 30 %



Smrtnost
 Visoko virulentni sevi: 90 – 100 % pogin

 Srednje virulentni sevi:

mlajše živali: 70 – 80 % pogin

odrasle živali: 20 – 40 % pogin

 Nizko virulentni sevi: 10 – 30 % pogin
smrtnost

90-100 % 20 - 80 % 10 – 30 %

Perakutna
oblika

Akutna 
oblika

Subakutna
oblika

Kronična
oblika

Inaparentna
oblika



Klinična oblika bolezni
 PERAKUTNA IN AKUTNA OBLIKA BOLEZNI –

visoko virulentni sevi

 AKUTNA IN SUBAKUTNA OBLIKA BOLEZNI –
srednje virulentni sevi

 KRONIČNA OBLIKA BOLEZNI – nizko virulentni sevi



Perakutna
oblika
 Visoka telesna 

temperatura (41 - 42°C)

 Neješčnost

 Apatičnost

 Pospešeno dihanje

 Rdečina kože

 Pogin v 1 – 4 dneh po pojavu kliničnih znamenj

 Lahko samo povišana telesna temperatura (1 – 3 dni) in 
nenadna smrt brez kliničnih znamenj



Akutna oblika
 Visoka telesna temperatura (40 –

42°C)

 Neješčnost, apatičnost

 Prašiči ležijo, se držijo skupaj

 Cianotične sluznice

 Rdeče - vijolična različno velika 

področja na koži in krvavitve po koži 

zlasti na področju ušes in bokov



• rdečina kože (uhlji, rep, noge, prsni 
koš, trebuh, perineum)



 Nekoordinirano gibanje, 

mišični tremor, konvulzije

 Pohitreno težko dihanje

 Nosni izcedek

 Zaprtje, bruhanje, driska

 Abortusi

 Koma in smrt v 5 – 7 dneh



Subakutna oblika
 Izmenično se pojavlja povišana telesna temperatura

 Apatičnost, neješčnost

 Težave z dihanjem

 Spremembe na koži (kot pri akutni obliki – bolj blage): 
hematomi in nekrotična področja

 Boleča hoja – otekli sklepi

 Daljši potek: do 30 dni



- nekrotična področja na
koži in subkutani
hematomi 
(ušesa, prsni koš, trebuh,
noge)



Kronična oblika
 Pogoste sekundarne bakterijske okužbe

 Respiratorni klinični znaki (pljučnica)

 Pikčaste krvavitve po ušesih, trebuhu, ki se širijo po 
telesu, ulcerirajo, tudi nekrotizirajo

 Rahlo povišana telesna temperatura

 Bolečine v sklepih (artritis)



- otečeni sklepi, pogosto v kombinaciji z rdečino kože
- nekrotične spremembe



Inaparentna oblika
 Neješčnost

 Počasna rast



Patologija
 Patomorfološke spremembe 
podobne kot pri drugih 
septikemičnih boleznih.
 Prevladujejo znaki hemoragičnega

sindroma.
 Najpogostejše spremembe:
 vranica:

povečana
prhka
temno rdeča, črna

 Bezgavke
 Ledvica
 Srce



- petehije po ledvicah, po epikardu
- povečane, edematozne, hemoragične
bezgavke





Patologija-kronična oblika
Spremembe na respiratornem traktu: kazeozna nekroza in mineralizacija 
pljuč; artritis, fibrinozni perikarditis, edematozne bezgavke



Diferencialna 
diagnoza
 Klasična prašičja kuga

 Salmoneloza

 Akutna rdečica

 Sindrom 

multisistemskega

poodstavitvenega

hujšanja (PMWS) in 

sindrom kožnega vnetja in 

odpovedi ledvic (PDNS)



PRRS

• Visoko patogeni sevi PRRS
• Bolezen Aujeszkega
• Eperitrozoonoza
• Zastrupitve s težkimi kovinami



Vzorci
 Pri odvzemu in transportu vzorcev moramo upoštevati 

vse varnostne ukrepe, da preprečimo širjenje infekcije 
in kontaminacijo vzorcev.

 Vzorci krvi:

 serum

 kri



Vzorci
 Vzorce organov damo v posode, ki dobro tesnijo:

 Vranica

 Bezgavke

 Tonzile

 Ledvice

 Drugi organi: kostni mozeg iz dolge kosti ali prsnice,

za patohistologijo tudi možgani



Pošiljanje vzorcev v laboratorij
 Trije sloji embalaže:

 1. sloj: vodoodporne in neprodušno zaprte posode ali 
vrečke; vsaka posoda / vrečka jasno označena z 
vodoodporno nalepko (podatki o reji in vzorcu-
vodoodporno pisalo). Posode / vrečke vsaka posebej 
zavita. Stični robovi pokrova in posode ter zamaška in 
epruvete dodatno zalepljeni z lepilnim trakom.

 2. sloj: skupna posoda / vrečka: plastična / kovinska, 
odporna na mehanske poškodbe, notranjost obložena z 
vpojnim materialom; zunanjost se razkuži



 3. sloj: transportna posoda (ohlajena hladilna torba z 
ledom ali hladilnimi telesi); zunanjost po pakiranju 
razkužimo. Na nalepko napišemo naslovnika in 
pošiljatelja.



 Vzorce pošljemo v diagnostični laboratorij v hladilni 
torbi pri 4°C znotraj 24 ur po odvzemu vzorcev.

 Spremni dopis 



Hvala za pozornost!


