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Afriška prašičja kuga
Izr. prof. dr. Marina Štukelj

Definicija

APK je zelo nalezljiva bolezen, ki se hitro širi in povzroča 
visoke pogine pri vseh kategorijah prašičev (domači in divji).

Povzroča velike ekonomsko-socialne pretrese in veliko 
gospodarsko škodo.

Pri divjih prašičih gre za bolezen habitata zaradi česar je 
eradikacija težavna in dolgotrajna, pri domačih prašičih pa 

se bolezen lahko kontrolira s striktnim izvajanjem 
biovarnostnih ukrepov.
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Stanje APK Stanje APK

APK v Aziji

Povzročitelj

• DNA virus

• Družina: Asfarviridae; Rod: Asfivirus

• Primerjava sevov genotipa II je 
pokazala, da so sevi virusa APK v V
delu Evrope genetsko zelo stabilni in 
imajo več ko 99,5% identičnost 
nukleotidnega zaporedja

• vrstno specifičen virus
• za okužbo niso dovzetni ljudje

Povzročitelj APK

Epidemiologija
Pričakovanje

+3d

Epidemiologija APK

APK NI zelo nalezljiva bolezen
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Epidemiologija APK

Verjetnost, da se prašič okuži po kontaktu s patogenom

(C – Index: 30%)

Epidemiologija APK

SIP

Prevalenca: 100%
Mortality: 2%
Lethality: 2%

Nalezlivost +++

KPK

P: 50%
M: 25%
L: 50%

Nalezlivost ++

APK

P: 10%
M: 9%
L: 90%

Nalezlivost +

100 okuženih; 2 poginjena

50 okuženih; 25 poginjenih10 okuženih; 9 poginjenih

okuženih poginjenih

Trikotnik obstojnosti

Visoka odpornost &dolga izpostavljenost

Nizka kužnost: okuži se samo nekaj prašičev
Visok odstotek pogina: zelo malo preživelih zaradi 
nepopolnega imunskega odgovora
Visoka odpornost: dolgotrajna obstojnost virusa v 
okolju
Interakcija teh treh lastnosti omogoča lokalno obstojnost 
in omejuje hitro geografsko širjenje
(približno 20 km/leto ali 120 km/h)

Tri 
epidemiološke 

lastnosti 
omogočajo 
virusu APK 

ohranjanje in 
dolgotrajno 

širjenje

Chenais et al., 2019

APK KPK SIP
Kužnost nizka srednja visoka

Smrtnost visoka srednja nizka

Odpornost visoka nizka nizka

Ohranjanje Izzveni po 
cepljenju

Izzveni spontano

Tri epidemiološke lastnosti APK
Epidemiologija APK Epidemiologija APK

1 + 3 tedni

1 x 10 x

Odstranitev 
kadavrov

• Če kadavre odstranjujemo, se možnost 
okužbe znižuje - manj kontaktov

• Če kadavrov NE odstranjujemo, možnost 
okužbe narašča - več kontaktov 

1 d

2 d

3 d

K. Depner, 2018

Povišan pogin

Pogin na farmi 3 %/teden

50 prašičev

150 prašičev

1000 prašičev

Obdobje visokega tveganja & velikost reje

High Risk Period

Epidemiologija APK

K. Depner, 2018

1 teden

2-3 tedne

> 4 tedne

Epidemiologija APK

M. Masiulis, 2018
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Prenos virusa 
APK

• Rezervoar virusa;
 mehko-steni klopi, ki žive samo v

Afriki in na Pirinejskem polotoku
 okuženi prašiči

• Evropski domač in divji prašiči 
so enakov občutljivi za okužbo

• Avtohtoni prašiči v Afriki;
 precej manj oobčutljivi za okužbo -

nizke koncentracije virusa v krvi
 prenašalci virusa še vrsto let

Prenos APK

Poti širjenja 
virusa

• Preko ust in nosu (oro-nazalna)
• Direktni prenos virusa; 
kri, slina, urin, blato,…
seme 
klopi – ne v SLO in tudi v večini Evrope

Prenos APK

Okužba

Klop

Prašič, ki izloča virus

Okužena kri (krvne celice) najbolj kužen material!!!!

Direkten prenos virusa z divjih na domače prašiče;
 prašiči, ki imajo izpuste
 vzreja prašičev na prostem na ograjenem območju
 prosto živeči prašiči

Prenos APK

• Indirektni prenos virusa;
meso in mesni izdelki (pomije)
 preko kontaminiranega okolja

Prenos APK

Termičko neobdelano
meso pozitivnih prašičev

Prašič, ki izloča virusOkužen prašič

Klop/vbod v kožu

Prenos APK

Ljudje
Indirektni prenos virusa;
 kontaminirana obleka, obutev, oprema (lovci, obiskovalci)
 kontaminiran trava, poljščine, nastilj,… 
 transporta sredstva
 Iatrogeni prenos (igle, brizge, nosne zanke, tetovirne klešče,…)
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Prenos APK

V pozitivnih 
državah je bil 

prvi izbruh APK
v reje domačih 
prašičev, vedno 

v dvoriščnih 
rejah!!!

• Virus je zelo stabilen; 
 v krvi 18 mesecev na 4 °C
 v gnojevki 112 dni na 4 °C, 84 dni na 17 °C
 v mesu na nizkih temperaturah - infektiven nekaj mesecev (6 mesecev na 4 °C)
 v mesnih proizvodih (šunka, pršut) 110 - 300 dni
 v zamrznjenem mesu je virus infektiven leta (več kot 1000 dni)
 virus je stabilen na pH 3 - 10

• Virus je občutljiv na visoke temperature;
 pri temperaturi 56 °C ga inaktiviramo v  1 uri 
 pri temperaturi od 70 °C ga lahko inaktiviramo v 20 minutah
 uniči ga 2 % formaldehida in 2% NaOH v 2 urah

Prenos APK

Obstojnost virusa

Klinična 
znamenja

Klinična znamenja

Ne zbolijo vsi 
prašiči hkrati!

Eksperimentalna okužba (Zani L, 2018 FLI)

Klinična znamenja

• Povišana telesna temperatura
(več kot 41 °C)

Klinična znamenja

Eksperimentalna okužba (Zani L, 2018 FLI)
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Klinična znamenja

Eksperimentalna okužba (Zani L, 2018 FLI)

Klinična znamenja

Courtesy of Dr. C.A.LJ. Prodanov-Radulović, 2019

Klinična znamenja

Courtesy of Dr. C.A.L
J. Prodanov-Radulović, 2019

Klinična znamenja

Courtesy of Dr. C.A.L. Oura

Klinična znamenja

K.Depner, 2017

Klinična znamenja

M. Masiulis, 2018
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Klinična znamenja

Eksperimentalna okužba (Zani L, 2018 FLI)

Klinična znamenja

Courtesy of Dr. C.A.L

M. Masuilis, 2017

Preventivni ukrepi Cepiva proti APK ni!!!

Preventivni ukrepi

Vakcinacija

Ozaveščanje Ozaveščanje
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Ozaveščanje Ozaveščanje

• Od leta 2014 Slovenija izvaja nadzor nad APK – Odredba o izvajanju sistematičnega
spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter
cepljenj živali v letu 2021, na prisotnost antigena APK pri 2 % poginulih domačih
prašičev, na velikih prašičerejskih obratih (z več kot 500 plemenskimi svinjami)
pregledati vsako deseto poginjeno plemensko svinjo in tedensko pregledati prve tri
poginjene prašiče, starejše od dveh mesecev in vsi poginjeni ali povoženi divjih prašičih

• kategorizacija gospodarstev

Preventivni ukrepi

Ukrepi za preprečevanje 
širjenja APK Biovarnostni ukrepi – edini 

možni in učinkoviti ukrepi pri 
kontroli bolezni!!!

Biovarnost

Dejavniki tveganja
• Delavci, obiskovalci

• Transportna sredstva

• Krma (pomije), voda

• Oprema, orodje in drugi „materiali“, ki se vnašajo v rejo/na farmo

Biovarnost

• Preprečitev kontakta z divjimi prašiči

• Preprečitev kontakta s prašiči drugih farm

• Prepoved vstopa obiskovalcem in živalim

• Prepoved krmljenja s pomijami

• Prepoved uporabe trave, poljščin, nastilja iz

okuženega območja

Biovarnost

Kako lahko preprečimo
APK
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Tri osnovna pravila 
biovarnosti
1. Onemogočiti kontakt - ograja
2. Prepovedano krmljenje s pomijami
3. Preoblačenje, preobuvanje in umivanje rok

Biovarnost Biovarnost

Shranjevanje kadavrov
• Ograjen in zavarovan prostor za kadavre
• Zabojniki za kadavre naj se praznijo (odvažajo) vsaj 200 m od farme
• Male reje – pripeljati kadavre do ograje 

Ukrepi pri pojavu 
APK in zakonodaja

• APK je bolezen, ki spada v Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, 
št. 81/07 i 24/10);
obvezno prijavljiva bolezen
obvezno mednarodno prijavljiva bolezen
bolezen za katero je potrebno narediti plan ukrepov

• Slovenija ima izdelan:
Načrt ukrepov ob pojavu APK v Republiki  Sloveniji
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje APK
Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK)
Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri 

divjih prašičih 

Ukrepi pri pojavu APK in zakonodaja

• Ob sumu nemudoma pokličite svojega veterinarja 

• Do prihoda veterinarja ne zapuščajte gospodarstva in nikakor ne obiskujte 
drugih rej prašičev

• Veterinar se bo po ogledu reje odločil ali je bil vaš sum utemeljen in bo izvedel 
nadaljnje ukrepe ali pa že sam ovrgel sum

• Vsi stroški diagnostike in ukrepov se plačajo iz proračuna Republike Slovenije

Ukrepi ob sumu na APK

Kaj storiti ob 
sumu…

Zaključki
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 Vnos virusa v reje domačih prašičev se lahko prepreči z izvajanjem biovarnostnih
ukrepov!!!

 Klinično prepoznavanje znakov bolezni je pomemben del zgodnjega odkrivanja 
bolezni

 Klinična slika ob vnosu v neokuženo rejo je lahko več tednov zabrisana

 Bolezen se širi počasi

 Prašiči lahko poginejo tudi brez kliničnih znamenj

 Najpogostejša klinična znamenja so povišana telesna temperatura, apatičnost in 
neješčnost, bruhanje, cianoza kože, abortus, krvavitve, težko dihanje in pogin

Zaključki

Nevarnost vnosa virusa z ilegalnim vnosom mesa in mesnih izdelkov in z nerazkuženimi
transportnimi vozili

Nujno je preprečiti kontakt divjih in domačih prašičev

Skrbeti za reden odvoz kadavrov divjih in domačih prašičev

Strogo prepovedano krmljenje prašičev s pomijami

https://www.youtube.com/watch?v=2t4PwopbWVs

Zaključki
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