
Детекција вируса Западног Нила код популације 
комараца на територији Републике Србије 



Истраживање присуства  ВЗН у Србији код хумане популације 

Више од 30 година није било истраживања о 

постојању и распрострањењу ВЗН у Србији 

 

Није започет надзор упркос епидемији 

1996.г. у суседној Румунији 

 

У Војводини 2001-2010.г. спроведена 

серолошка истраживања код људи (здравих 

и оболелих од вирусног енцефалитиса ). 

IgG антитела нађена код становника: 

Ада, Ново Милошево, Нови Сад, Кисач и 

Бачка Паланка.  

 

Серопреваленција  ВЗН у узорцима  код 

• здравих (3.69%), 

• оболелих од вирусног енцефалитиса 

(6.67%) 

• просечна 3.99% у периоду 2001-2010.г. 

(блиско вредностима у Бугарској, 

Словачкој, Аустрији, Немачкој) 

• знатно више у Италији (до 23%) и 

Грчкој (до 27%) 



ВЗН у популацијама комараца на територији 

Војводине у периоду 2006-2009.г. није 

откривен 

2010.г. ВЗН откривен у 3 испитивана узорка 

(од 50) код врсте Cx. pipiens у Новом Саду. 

 

2007.г. ВСИ Краљево-истраживање 

присуства ВЗН у популацији дивљих птица, 

комараци и живине (није откривено 

присуство) 

 

2009-2010. истраживање новосадског НВИ 

12% узорака крви од 349 коња, било 

позитивно на IgG антитела за ВЗН 

коњушнице у Београду, општини Шабац и 26 

општина на територији Војводине. 

Истраживање присуства ВЗН у Србији – комарци, птице, коњи 



Завод за биоциде: 

истраживање август-септембар  2012.г.  

популације комараца са територије Београда (из 

редовног програма мониторинга)  

Од 3000 гравидних женки Cx. pipiens  150 збирних 

узорака за вирусолошке дијагностику на присуство 

ВЗН 

 

Анализу обавио ВСИ Краљево: 

од 150 код 10 нађен ВЗН.  

ВЗН је регистрован у узорку комараца: 

 на десној обали Дунава (општина Гроцка) 

 левој обали Дунава (општина Палилула) 

 десној обали Саве (општина Чукарица) 

 

Оболеле особе су са територије Града Београда, 

Јужнобанатског, Севернобанатског, и Сремског 

округа! 

Истраживање присуства ВЗН у Србији – комарци, птице, коњи 



Станишта комараца 

Кубици 

Баре 

Канали (за наводњавање, 

Мочваре 

Ретензије 

 



Станишта комараца 



Критеријуми за одређивање 

подручја за мониторинг и  

узорковање комараца: 

урбане средине у сливовима 

већих река географским 

положајима, климатским,  

еколошким и социо-

економским карактеритикама 

представљају осетљиво  

подручје са повећаним 

ризиком за преношење вируса 

ГЗН са комараца 

на хуману популацију. 

Избор подручја за мониторинг  комараца током 2013.г. 



Категорије средина предвиђене за мониторинг  комараца 

током 2013.г. 

На основу тога колико су повољни услови за појаву 

комараца, односно постојање станишта и других места 

погодних за развој и одржавање популација комараца 

у урбаним срединама и другим местима потенцијално 

ризичним за појаву комараца дефинисане су 4 

категорије средина: 

o Градови на географским подручјима са веома 

повољним условима за формирање сталних 

станишта комараца (категорија I) 

o Градови у којима су индиковани случајеви 

серозног менингитиса и енцефалитиса 

(категорија II) 

o Подручја у којима се услед временских прилика 

(поплаве) могу формирати веће привремена 

водене површине као идеална станишта за развој 

комараца (категорија III) 

o Водене површине (канали, баре, језера) које 

представљају идеална станишта за развој 

комараца, а на којима се окупља велики број 

локалног становништва (излетишта, паркови 

природе, природни резервати...) (категорија IV) 



Градови  у којима је предвиђен мониторинг  

комараца током 2013.г. 

Суботица, Сомбор, Нови Сад, Бечеј, 

Врбас, Зрењанин, Стари Сланкамен, 

Панчево, Сремска Митровица, Шабац, 

Ваљево, Б. Башта, Ужице, Чачак, В. 

Градиште, Пожаревац, Смедерево, 

Јагодина, Крагујевац, Краљево, 

Крушевац, Трстеник, Неготин, Д. 

Милановац, Ниш, Београд. 



 Мониторинг комараца/терен (редован или ванредни 
мониторинг) 

 Мапирање станишта 

 Обрада података 

 Испитивање узорака у ентомолошкој лабораторији 

 Достављање узорака лабораторији и детекција вируса 
Западног Нила 

 Месечна анализа активности и резултата 

 Предлог мера за сузбијање  

 Прикупљање података од епидемиолошких служби, 
Завода за јавно здравље и Института за јавно 
здравље  

 Ванредни мониторинг и извештај (на основу 
епидемилошке ситуације) 

 

Активости током трајања пројекта 



ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ 

 Смањење броја оболелих од грознице Западног 
Нила 

 Смањење броја комараца 
 Смањење стопе инфицираности комараца 
 Промена понашања грађана ради заштите од 

убода комараца 
 Редукција извора или елиминација станишта 

погодних за развој комараца 
 Адекватна контрола отворених водотокова 
 Адекватна обученост локалних самоуправа и 

здравствених радника ради контроле вектора у 
њиховим срединама  

 Правовремена и боља информисаност 
становништва из делокруга програма 
 


