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Развојни циклус комараца 



Гонотропни циклусck 
to add title in 
here     

Да би дошло до матурације јаја у оваријумима женке 
комараца најчешће морају узети крвни оброк 



Вирус грознице Западног Нила је неуротропан RNK 
арбовирус из фамилије Flaviviridae род: Flavivirus.  
 



 Интересантно за арбовирусе је да они поред тога што што инфицирају и 
размножавају се у кичмењацима, исто се и умножавају и у својим 
векторима – артроподама. 

Још увек се не зна да ли су они примарно били вируси кичмењака, а 
касније стекли способност инфекције и артропода или су били 
примарно вируси артропода који су случајно развили инфективност и 
патогеност и ка кичмењацима. Интересантно при тражењу одговора на 
ово питање је и да цитопатогене ефекте вирус ретко оставља у 
ћелијским културама пореклом од вектора, што код ћелија кичмењака 
није случај. 

VS. 



 Идентификација вектора и упознавање са интеракцијом  вирус-вектор, 
поред редукције бројности самих вектора је важно за смањење броја 
оболелих људи и животиња од болести које се преносе векторима тзв. 
vektor borne disease попут Маларије, Жуте грознице, Лајмске болести, 
Дирофилариозе... 

 



Преношење вируса Грознице Западног Нила 
 
 
 У природи вирус Грознице Западног Нила кружи 
између птица и комараца. Велики број врста комараца је 
идентификован као вектор који потенцијално може пренети 
вирус у природном циклусу кружења вируса између 
резервоара инфекције тј. птица као амплификујућег 
домаћина. 
  
 Природни ензоотски циклус кружења вируса се 
одвија између птица и комараца углавном из рода Culex 
spp.  
  
  
 



Приликом узимања крвног оброка женка комарца унесе 
око 0.5-1µl крви. Да би дошло до инфицирања 
комарца минимални титар вируса у крви птица треба 
да износи 1000-2000 MFU (mosquito infectious units) по 
мl тј. 105.5-107 PFU (plaque-forming unit) / мl у 
зависности од врсте комарца. 



Иако се вирус може пренети на велики број кичмењака већина 
сисара укључујући и човека су такозвани слепи или деад-енд 
домаћини. Ово значи да они не развијају довољну виремију тј. 
немају вируса у довољном титру у крви како би комарци могли да 
се инфицирају са њих.  

Експериментално је код неких глодара (зец, веверица) 
постигнут довољан титар вируса да инфицира комарце. 



 До инфекције женки комараца долази 
након убода и узимања крвног оброка од заражене 
птице са довољним титром вирусних честица. 
Током свог живота женка комарца може проћи 
кроз неколико гонотропних циклуса. 

 
  

У зависности од врсте комараца за сваки 
следећи циклус потребно је узимање новог 
крвног оброка и уколико се женка комарца 
инфицирала након првог оброка или је 
вирус добила вертикалном трансмисијом 
вируса она ће при сваком следећем 
узимању крвног оброка са својој 
пљувачком уносити вирусне честице у 
јединку на којој се храни. 



Компетентност вектора је способност артропода (комарца) да 
инфицирају, да подрже репликацију вируса и да исти тај вирус 
пренесу. Након уноса инфективног крвног оброка, вирус заједно са 
крвљу путује кроз алиментарни систем комарца до задњег дела 
средњег црева где се и завршава варење крви, а где почиње вирусна 
инфекција. Вирус се везује за одговарајуће рецепторе на ћелијама 
овог дела црева и уноси свој геном у цитоплазну путем фузије са 
ћелијском мембраном где се даље одвија транслација и РНК 
репликација. Формирање вирусне честице и њено ослобађање кроз 
базалну ламину која окружује средње црево доводи до ослобађања 
вируса у хемоцеле тј. телесне шупљине одакле се инфекција шири 
на остала ткз. секундарна ткива. 



 Везивање вируса и улазак у ћелије средњег црева мора да се 
догоди убрзо након узимања крвног оброка јер се у противном око 
узетог оброка формира ацелуларни омотач назван перитрофични 
матрикс. Након успешне дисеминације из средњег црева вирус грознице 
западног нила улази и умножава се у многим ткивима укључујући 
хемоците, масна тела, нервно ткиво и пљувачне жлезде. 
 Након амплификације у ткиву пљувачне жлезде вирус се 
секретује са пљувачним протеинима у лумен за убацивање приликом 
следећег крвног оброка. 
 Време од узимања инфективног крвног  
оброка до трансмисије вируса у пљувачне жлезде  
се назива спољашњи инкубациони период који  
зависи од унете дозе вируса, генетике самог вируса 
 и комарца, као и срединских фактора при чему  
је температура један од најбитнијих фактора. 



Векторски капацитет  
 
Ризик од трансмисије арбовирусних болести је комплексан 

и моделира се као векторски капацитет. Он 
подразумева комбинацију унутрашњих фактора (пореклом 
од комараца), као што су компетентност вектора, животни 
век и преферирање домаћина за крвни оброк и спољашњих 
фактора попут нутритијената за ларве, температуре, 
падавина, доступности домаћина и имунитета домаћина. 
 
 
 
Вирус Грознице Западног Нила је детектован код више од 
60 врста комараца. 



 
 Aedes spp. 
 

Aedes aegypti 
Aedes albopictus 
Aedes atlanticus/tormentor 
Aedes atropalpus 
Aedes canadensis 
Aedes cantator 
Aedes cinereus 
Aedes condolescens* 
Aedes dorsalis 
Aedes dupreei 
Aedes fitchii 
Aedes fulvus pallens 
Aedes grossbecki 
Aedes infirmatus 
Aedes japonicus 
Aedes melanimon 
Aedes nigromaculis 
Aedes provocans 
Aedes sollicitans 
Aedes squamiger 
Aedes sticticus 
Aedes stimulans 
Aedes taeniorhynchus 
Aedes triseriatus 
Aedes trivittatus 

Aedes vexans 
 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=9261


Anopheles spp. 
 
 
 
 
 

Anopheles atropos 
Anopheles barberi 
Anopheles bradleyi/crucians 
Anopheles franciscanus 
Anopheles freeborni 
Anopheles hermsi 
Anopheles punctipennis 
Anopheles quadrimaculatus 
Anopheles walkeri 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=6765


Culex spp.  

Culex apicalis 
Culex bahamensis 
Culex coronator 
Culex erraticus 
Culex erythrothorax 
Culex nigripalpus 
Culex pipiens 
Culex quinquefasciatus 
Culex restuans 
Culex salinarius 
Culex stigmatosoma 
Culex tarsalis 
Culex territans 
Culex thriambus 
 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=7955


Culiseta spp. 

 
 
 
 

Culiseta incidens 
Culiseta impatiens 
Culiseta inornata 
Culiseta melanura 
Culiseta morsitans 
Culiseta particeps 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=2079
Uloga i značaj vektora u prenošenju virusa groznice zapadnog nila.docx


Deinocerites spp. 

 
Deinocerites cancer 

Mansonia 

 

 

Mansonia titillans 

Coquillettidia perturbans 

Coquillettidia spp. 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=6910
http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=6913
http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=2210


Врсте које се претежно хране на птицама се ефикаснији 
преносиоци вируса Грознице Западног Нила. Ово укључује 
врсте из рода Culex попут Cx. pipiens, Cx. quincefasciatus, 
Cx. restuans и Cx tarsalis. 
  
 Врсте попут Oclerotatus canadensis, O. cantator и 
Aedes vexans су такозвани bridge вектори јер чине мост или 
везу између птица и сисара из разлога што за узимање 
крвног оброка преферирају и птице и сисаре (човек). 
  
 Интересантно је да Cx. pipiens током сезоне мења 
афинитет ка домаћину. Почетком сезоне доминантно се 
храни на птицама, а како сезона одмиче све више 
преферира сисаре као домаћине при храњењу. Ово се 
објашњава нормалним миграторним одласком великог броја 
птица након гнежђења и онда су комарци приморани да се 
хране на сисарима. 



Други потенцијални вектори вируса Грознице  
Западног Нила  

 
 Вирус Грознице Западног Нила је детектован код 

Аргазидних (меких) и Иxодидних (тврди) крпеља. 
Орнитофилне врсте крпеља попут Ixodes pacifictus могу 

преносити вирус међу птицама, али што је значајније могу 
и вертикално на следеће генерације. За ову врсту је 

карактеристично да се хране на врапцима. 
 

Улога вектора у презимљавању вируса 
 

 1999. године у Америци након великог пробоја 
вируса Западног нила на северно амерички континент, 
мислили су да са доласком хладног времена и уласком 
комараца у дијапаузу да вирус неће преживети зиму. 

Карактеристично за комарце Culex врсте је да са доласком 
хладнијег времена они одмах након излетања из лутке без 
храњења улазе у дијапаузу. Међутим оно што нису знали 

је да се вирус може преносит и вертикално тј. да заражене 
женке преносе вирус на потомство које након изласка из 

дијапаузе одмах може да шири вирус. 




