STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ SKOTU
ODBĚR VZORKŮ, ULOŽENÍ, TRANSPORT, VYŠETŘENÍ

Biologický materiál k vyšetření:
1.
2.
3.
4.

TRUS
REKTÁLNÍ VÝTĚR
SEKČNÍ MATERIÁL – STŘEVO, KADÁVER
KREV / SÉRUM
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1) TRUS
JAK a KDY?
Trus – je potřeba odebrat čerstvý materiál ihned po vyprázdnění nebo rukavicí přímo z konečníku a
zároveň tak identický vzorek k určitému zvířeti. Na odběr doporučujeme použít sterilní rukavice či
sterilní lžičky a zabránit tak sekundární kontaminaci. Nedoporučujeme vzorek směsovat, protože
záchyt patogenů a úspěšnost vyšetření se směsováním snižuje (pozn. pokud se však nejedná
o směsný vzorek na salmonely).
Pokud se odebírá vzorek pro účel diagnostiky anaerobních bakterií – klostridií, je třeba ho odebrat
tak, aby k němu neměl přístup vzduch, vhodné je použít transportní médium (např. AMIES, CaryBlair), které k tomuto účelu laboratoř poskytuje (eventuálně lze vzorek odebrat do trusovky tak, aby
byla plná nebo do igelitového sáčku a vytěsnit z něj vzduch).

Tab. 1 Nejzávažnější průjmové patogeny a jejich inkubační doba a výskyt.
patogen

inkubační doba

nejčastější výskyt

rotaviry

16 - 48 hod.

4 - 14 dnů

koronaviry

18 - 36 hod.

4 – 30 dnů

E. coli

5 – 24 hod.

1 – 7 dnů

1 - 8 dnů

5 – 20 dnů

6-24 hodin

20-30 dnů

měsíce až roky

2-6 let a starší

kryptosporidie
Clostridium perfringens typ A,B
Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis

Zásady:


ideální jsou vzorky trusu z akutní fáze onemocnění, kdy lze čekat snadnější záchyt
primárního původce průjmového onemocnění (např. nejvyšší titry vylučovaného viru apod.)



vzorky trusu je nutné odebírat na počátku onemocnění, před léčbou antimikrobiky
(antibiotiky a chemoterapeutiky)
neodebírat starý trus z podlahy – kontaminace z prostředí, kontaminace plísněmi, patogeny
nemusí přežívat, následné zbytečné komplikace v diagnostice a v interpretaci výsledků!



KOLIK?
 cca 25 g trusu – tj. 2-3 polévkové lžíce
 minimálně 3-5 postižených zvířat
Počet odebraných vzorků by se měl odvíjet od prevalence onemocnění v chovu, stadia onemocnění
popř. dle již použité terapie, která může snížit citlivost diagnostických metod. Vyšší počet vzorků
zvyšuje pravděpodobnost záchytu patogenů a následnou interpretaci výsledků.
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PRO JAKÁ VYŠETŘENÍ?
Vzorek trusu je vhodný pro diagnostiku bakteriálních, virových i parazitárních původců průjmových
onemocnění skotu. Průkaz patogenů se provádí různými metodami: např. kultivace, izolace, PCR,
Real-time PCR, IFA (imunofluorescence), IHC (imunohistochemie), ELISA Ag, histologie,
mikroskopie, elektronová mikroskopie apod.
Ze vzorků trusu je možno detekovat např. tyto:
Bakteriální původce:
 Escherichia coli - včetně detekce virulentních faktorů
 Salmonella enterica subsp. enterica: včetně typizace např. Salmonella
enteritidis, typhimurium, dublin atd.
 Clostridium perfringens – včetně stanovení typu A, B (C) - přítomnosti alfa, beta a (epsilon)
toxinu nebo genů pro tvorbu toxinů metodou PCR a stanovení počtu spor v trusu
 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – paratuberkulóza – včetně PCR dignostiky
 Aeromonas sp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., Shigella sp., Campylobacter sp. aj.
Virové původce:
 rotaviry, koronaviry, BVD, apod. (PCR, ELISA, imunochromatografie, elektronová
mikroskopie apod.)
Vyšetření elektronovou mikroskopií:
 možný průkaz virů, na které není zaveden běžný diagnostický postup (PCR, ELISA) jako např.
toroviry, bredaviry, caliciviry, astroviry, adenoviy, parvoviry apod.
 nutný specifický odběr a transport po konzultaci s MVDr. Pavlem Kulichem, VUVeL Brno
Parazitologické vyšetření:
 Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis, kokcidie, hlístice apod.

DO ČEHO?
RŮZNÉ ODBĚROVÉ MATERÁLY – NÁDOBKY:






trusovky – kelímek + víčko
plastové nádobky s lopatičkami – různí dodavatelé (humánní medicína)
sáčky (igelit/mikroten)
„zip lock“ sáčky s uzavíratelnou lištou
plastové zkumavky

Vždy zajistit před vytečením obsahu! Ideálně použít dvojitý / trojitý obal.

JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?
Některé patogeny (zvláště viry) podléhají v trusu rychlé degradaci a proto doporučujeme rychlý
transport vzorků do laboratoře, pokud možno ihned po odběru.

 transport do laboratoře – nejlépe do 24 hodin
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 transport a uchování při chladničkové teplotě 2 - 80C
 nemrazit! – výjimku tvoří vzorky pro průkaz paratuberkulózy – lze zamrazit na PCR test i na
přímou kultivaci Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
 anaerobní odběr (klostridie) a transport viz výše - bez přístupu vzduchu (plná trusovka či sáček s
vytěsněním vzduchu)

2) REKTÁLNÍ VÝTĚR
Rektální výtěry jsou vhodné zejména pro bakteriologické vyšetření, méně vhodné pro virologické a
nevhodné pro parazitologické vyšetření.
JAK?
Viz návod na kitu: tampon se opatrně zasouvá do konečníku a provede se odběr krouživým pohybem
tamponu v rektu. Následně se tampon vloží do transportního media a označí se na štítku.
Tento postup je možno použít také pro odběr vzorku z čerstvého féces nebo ze střevního obsahu –
tenkého a tlustého střeva při pitvě.
KDY?



ideální jsou vzorky z akutní fáze onemocnění na počátku onemocnění, kdy lze čekat
snadnější záchyt primárního původce průjmového onemocnění
před léčbou antimikrobiky (antibiotiky a chemoterapeutiky). Výjimkou je situace, kdy
potřebuji detekovat rezistentní bakterie neodpovídající na léčbu. Taková situace odůvodňuje
odběr vzorků i z léčeného zvíře

KOLIK?
Počet odebraných vzorků by se měl odvíjet od velikosti chovu, prevalence onemocnění v chovu,
stádia onemocnění, popř. dle již použité terapie, která může snížit citlivost diagnostických metod.
Vyšší počet vzorků zvyšuje pravděpodobnost záchytu patogenů a následnou interpretaci výsledků.
Důležitý je rovněž důvod vyšetření (podezření z infekce, monitoring chovu apod.). Při průjmech s
nižší prevalencí onemocnění (10-20%) by se mělo odebírat min. 10 vzorků výtěru pro spolehlivou
detekci infekce. Obecně se při průjmových onemocněních prasat odebírá min. 3-5 vzorků výtěru.
PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ?
Rektální výtěry jsou vhodné zejména pro bakteriologické vyšetření, méně vhodné pro virologické a
nevhodné pro parazitologické vyšetření.
Průkaz patogenů se provádí různými metodami: např. kultivace, izolace, PCR, Real-time PCR, apod.
Bakteriální původce:
 Escherichia coli - včetně detekce virulentních faktorů
 Salmonella enterica subsp. enterica: včetně typizace např. Salmonella
enteritidis, typhimurium, dublin atd.
 Clostridium perfringens – včetně stanovení typu A, B (C) - přítomnosti alfa, beta a (epsilon)
toxinu nebo genů pro tvorbu toxinů metodou PCR a stanovení počtu spor v trusu
 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – paratuberkulóza – včetně PCR dignostiky
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Aeromonas sp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., Shigella sp., Campylobacter sp. aj.

Virové původce:
 rotaviry, koronaviry, BVD, apod. (PCR, ELISA, imunochromatografie, elektronová
mikroskopie apod.)

DO ČEHO?
A) AMIES Agar Gel Medium Transport Swab – with charcoal – Cat. No. 114C (COPAN Italia)
B) Eswab - Copan Eswab™ Collection Kit – Cat. No 480CE (COPAN Italia)
C) Amies Agar Gel - Double plastic swabs – Cat. No. 134C nebo 136C (COPAN Italia)

Ad A) AMIES Agar Gel Medium Transport Swab – with charcoal – Cat. No. 114C (COPAN Italia)

souprava obsahuje: odběrový tampon (plastová tyčinka se smotkem syntetické bavlny) a zkumavku
s médiem obsahující aktivní uhlí nebo bez aktivního uhlí.
Tampon se se po odběru vloží do transportního media, kterým je Amiesova nebo Stuartova půda.
Jedná se o universální transportní půdy zaručující přežití odebraných mikroorganismů (aerobních i
anaerobních bakterií) po dobu nejméně 48 hodin, včetně náročných druhů. Tato media udržují
mikroorganismy vitální při jejich sníženém metabolismu, nepomnožují se. Tampon a zkumavka
s mediem jsou zataveny v obalu jako set a zevně na obalu je popsán způsob použití ve třech krocích
vč. obrázků.
AMIES je vhodný pro bakteriologii. Nevhodný pro virologickou diagnostiku, neboť médium může
způsobit inhibici při PCR testu.
Ad B) Eswab - Copan Eswab™ Collection Kit – Cat. No 480CE (COPAN Italia)
souprava obsahuje: odběrový tampon zalamovací tyčinkou a zkumavku s 1 ml tekutého čirého
Amiesova media ve zkumavce.
Tampon je tzv. flokovaný, vyrobený nástřikem nylonových vláken na tyčinku, čímž se zvyšuje objem
odebraného vzorku a nedochází k odmotávání vláken pohybem tamponu v kapalině – v tekutém
mediu, což je ideální pro extrakci vzorků. Používá se pro odběr vzorků pro molekulární a kultivační
analýzu. Vzorek se z tamponu extrahuje do tekutého media a stává se tak homogenním pro
vyšetření, lze jej takto v laboratoři použít i pro zamrazení a archivaci.
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Tekutý objem je možné dávkovat – pipetovat pro jednotlivé analýzy, tzn . jeden vzorek je vhodný na
bakteriologickou izolaci i PCR testy. Z Eswab tamponu lze provést i nátěr pro mikroskopický preparát
nebo použít homogenní tekutý materiál v laboratoři v automatizovaných systémech.
Eswab je vhodný pro bakteriologické i virologické vyšetření. Kapalné médium Eswabu uchovává jak
nukleové kyseliny, tak antigeny bakterií, virů i chlamydií. Umožňuje přežití aerobních, anaerobních
i jiných kultivačně náročných bakterií.
Ad C) Amies Agar Gel - Double plastic swabs – Cat. No. 134C nebo 136C (COPAN Italia)
Dvojitá výtěrovka: - jeden výtěr pro bakteriologickou kultivaci, druhý pro roztěr na sklíčko a
mikroskopický preparát např. pro průkaz klostridií.

JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?
AMIES Agar Gel Medium Transport Swab - pro bakteriologické vyšetření
- transport a uchování při teplotě 5 - 250C
- transport do laboratoře do 48 hodin
Eswab Collection Kit - pro virologické i bakteriologické vyšetření
- transport a uchování při teplotě 2 - 80C
- transport do laboratoře ideálně do 48 hodin
Pozn. Po odběru vzorek doručte co nejdříve do laboratoře! Nutno počítat s časovou rezervou (např.
dodání vzorků ve večerních hodinách, před víkendem nebo před svátky) tak, aby se 48 hodinový
interval zbytečně neprodlužoval. Správný odběr a transport ovlivňuje výsledek vyšetření.
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3) SEKČNÍ MATERIÁL – STŘEVO, KADÁVER
JAK?
Zásadní je pokud možno aseptický odběr vzorků sekčního materiálu z čerstvého kadáveru. Vzorky
odebíráme z utracených zvířat a čerstvě uhynulých kusů. Postmortální změny mohou silně ovlivnit
výsledek laboratorní diagnostiky. Ideální je tedy utracení nemocného zvířete s klinickým obrazem a
následný aseptický odběr vzorků sekčního materiálu a stěrů ihned po utracení nebo zaslání celého
kadáveru. Pokud situace nedovoluje pitvu a odběr vzorků přímo v chovu, je nutné čerstvě uhynulá či
utracená zvířata neprodleně doručit do laboratoře a to nejlépe do 2-3 hodin. V případě uhynutí
zvířete v nočních hodinách je třeba zvážit vhodnost vzorku k vyšetření.
Možno odebrat:
 celý kadáver - vhodné pro patologicko-anatomické vyšetření a další laboratorní vyšetření
(PCR, virologické, bakteriologické aj.) – nutný okamžitý transport do laboratoře
 část střeva - jejunum a kolon (v délce min. 10 cm, včetně příslušných mezenteriálních mízních
uzlin)
Vhodné je střevo podvázat - vzorek je fixován uvnitř střeva a zajistí se tím anaerobní prostředí.
Laboratoř pak provede odběr obsahu střevního nebo výtěr, popř. seškrab ze stěny střeva. Každý úsek
balit zvlášť!
Důležité je nechat sekční materiál vychladnout (nebalit teplé), jinak dochází k znehodnocení
materiálu vlivem rychle probíhajících autolytických procesů. Po vychladnutí zabalit do nepropustného
obalu a zajistit před prosáknutím a uvolnění obsahu.
KDY?




před léčbou antimikrobiky (antibiotiky a chemoterapeutiky) - pro bakteriologické vyšetření
upřednostnit neléčené zvíře. Výjimkou je situace, kdy potřebuji detekovat rezistentní
bakterie neodpovídající na léčbu. Taková situace odůvodňuje odběr vzorků i z léčeného zvíře.
pro odběr sekčního materiálu je vhodné utratit tele v akutní fázi onemocnění, kdy lze čekat
snadnější záchyt primárního původce onemocnění (např. nejvyšší titry vylučovaného viru
apod.). Vzorek je nutné odebrat bezprostředně po utracení zvířete.

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ?
Viz trus /výtěr
DO ČEHO?
Řádně zabalený sekční materiál tak, aby nedošlo k úniku tekutin ze vzorku, tzn. trojitý obal =
nepropustný obal např. igelit, savý materiál, nepropustný obal igelit.
Každý vzorek orgánu musí být zabalen individuálně (uzavřený igelitový sáček).
JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?
Dodržet chladící řetězec (2-8°C) a doručit do laboratoře nejlépe do 24 hodin po odběru. Pokud
nemohu vzorky sekčního materiálu doručit do laboratoře do 48 hod. pak je vhodné vzorky zamrazit
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(zejména pro PCR vyšetření). Zamrazený vzorek je méně vhodný pro bakteriologické kultivační
vyšetření resp. snižuje jeho citlivost.

4) KREV/SÉRUM
JAK?
Průkaz protilátek proti patogenům způsobujících průjmy (rotaviry, koronaviry apod.) není často
využíván. Vhodnější je přímý průkaz patogenu z trusu. Např. proti rotavirům a koronavirům mohou
být v séru telat kolostrální protilátky, které nerozlišíme od post-infekčních. Pokud jsou ovšem
protilátky u telat, jejichž matky nebyly vakcinovány, pak je to vypovídající o probíhající infekci
v chovu. Sérologický průkaz specifických protilátek bývá někdy využíván pro kontrolu vakcinace.
Ze séra se provádí nepřímá diagnostika průkazem specifických protilátek proti danému patogenu a
to kvantitativními testy prokazujícími titr protilátek. Samotná kvantita protilátek recentní infekci
neprokazuje. Z hlediska výšky titru neexistuje něco jako „postinfekční“ titr protilátek, který by
prokazoval recentní, právě probíhající, infekci. Na potvrzení recentní infekce je doporučen průkaz
sérokonverze a to z párových vzorků odebraných v intervalu min. 3-4 týdnů (sledování dynamiky
titrů protilátek). Cílem je tedy zachycení sérokonverze při právě probíhajícím onemocnění (v klinické
fázi), kdy bývá jasný nárůst titrů protilátek. Signifikantní sérokonverze je potvrzena rozdílem v titrech
mezi párovými vzorky a to minimálně o dva řády (např. 20 → 80, nebo 80 → 320, apod.). Párové
vzorky je nutné testovat najednou za stejných podmínek a se stejnou šarží testu. Při odesílání prvního
odběru, prosím upozorněte na žádance, že k těmto vzorkům přijdou časem další párové vzorky.
Z prvního odběru pak séra zamrazí a archivují v laboratoři a vyšetřují se až současně se séry
z druhého odběru.
KDY?
První odběr během průjmu, druhý odběr za 3-4 týdny, tzv. párové vzorky.
KOLIK?
Pokud má mít výsledek relevantní informaci aplikovatelnou na cele stádo, je důležité odebrat
reprezentativní počet vzorků. Odebíráme podle prevalence onemocnění v chovu, stádia onemocnění,
kliniky, počtu zvířat ve stáji apod. Obecně se u skotu odebírá min. 8 vzorků krve.
PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ?
Sérologické vyšetření na průkaz protilátek pro virům:
 rotavirus typ A, bovinní koronavirus, BVD-MD (ELISA Ab, NPLA)
Krev není v případě průjmových onemocnění skotu využívána na průkaz protilátek proti bakteriálním
infekcím. Výjimku tvoří Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – viz specifický odběr
pro účely ozdravování od paratuberkulózy.
Virologické vyšetření na průkaz viru ze séra:
 BVD-MD (ELISA Ag, PCR, izolace na TK)
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DO ČEHO?
HEMOS zkumavka.
JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?
Krev lze v HEMOS zkumavkách skladovat při pokojové teplotě (18-22°C) max. do 24 hodin.
V chladničce (2-8°C) lze krve skladovat max. 3 dny. Krve ve zkumavkách HEMOS nikdy nezamrazovat!
Nejlépe doručit krve do laboratoře do 72 hodin se zachováním chladícího řetězce.
Sérum lze v chladničce ( 2-8°C) skladovat 7 dní. Na delší skladování je nutné sérum zamrazit.
Specifické odběry:
 pro účely ozdravování od BVD – OP od BVD na WEBU SVÚ Jihlava
 pro účely ozdravování od paratuberkulózy
 pro účely vyšetření mykotoxinů z krmiva
 pro účely diagnostiky kolostrální výživy telat
PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ SKOTU - vyšetření v laboratořích SVÚ JIHLAVA
Laboratorní metoda
Nákaza / původce

Vhodné diagnostické
vzorky

NEPŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE - sérologie detekce specifických protilátek

PŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE - detekce antigenu
/ NK / genomu /původce

bovinní coronavirus (BoCoV)

trus, sekční materiál, krev

ELISA Ab (kvalitativní či kvantitativní - titry)

RT-PCR, imunochromatografický test (ICHT),
imunofluorescenční test (IF)

bovinní virová diarrhoea (BVD-MD)

krev, sekční materiál,
krev, trus

ELISA Ab, neutralizační imunoperoxidázový test
(NPLA)

RT-PCR / Real-time RT-PCR, ELISA Ag, izolace viru
na TK + PLA test, izolace viru na TK + PLA test

Campylobacter sp.

trus, výtěr, sekční
materiál (střevo)

-

kultivace, izolace, MALDI-TOF

Clostridium perfringens A, B, C - včetně alfa, beta
(epsilon) toxinů nebo genů pro tvorbu toxinů

trus, výtěr, sekční
materiál (střevo)

-

kultivace, izolace, MALDI-TOF, multiplex PCR (geny
pro toxiny), ELISA na toxiny

Eimeria sp. (E. zurnii and E. bovis apod.)

trus

-

koprologické vyšetření

Escherichia coli - včetně detekce virulentních
faktorů

trus, výtěr,sekční materiál
(střevo)

Giardia intestinalis

trus

-

koprologické vyšetření, imunochormatografický test

kryptosporidióza – Cryptosporidium parvum

trus

-

barvený preparát dle Miláčka,
imunochormatografický

Ostertagia ostertagi

trus, sekční materiál

ELISA Ab

koprologické vyšetření

krev/sérum, mléko, trus

ELISA Ab - sérum, ELISA Ab - mléko

PCR, kultivace, izolace, MALDI-TOF

rotavirová enteritida – rotavirus typu A, B, C

trus, výtěr,sekční materiál
(střevo)

ELISA Ab (kvalitativní či kvantitativní - titry)

PCR, imunochromatografický test (ICHT)

salmonelóza prasat - Salmonella spp. Salmonella enterica subsp. enterica : včetně
typizace např. S. typhimurium, S. dublin atd.

trus, rektální výtěr, krev

ELISA test (O- antigeny 1, 3-7, 9, 10 a 12 (tzn.
sérotypy sk. B, C, D a E))

kultivace, izolace, typizace, MALDI-TOF apod.

ostatní viry – např. toroviry, bredaviry, caliciviry,
astroviry, adenoviy, parvoviry apod.

trus, sekční materiál
(střevo)

-

elektronová mikroskopie (VÚVeL Brno), PCR

ostatní bakterie - např. Aeromonas sp.,

Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp. Shigella sp., aj.

trus, výtěr, sekční
materiál (střevo)

-

kultivace, izolace, MALDI-TOF

ostatní parazitózy GIT - hlístice, tasemnice
(např. Trichostrongylus,Trichuris, Moniez ia atd.)

trus, sekční materiál
(střevo)

-

koprologické vyšetření

stanovení hladiny gamaglobulinů

krev/sérum telat stáří 2 6 dní

paratuberkulóza (Ptb) -

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

Multiplex PCR (faktory patogenity)

turbidimetrické stanovení celkových imunoglobulinů - U ZST (g/l)

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Česká republika
Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
Web: www.svujihlava.cz

multiplex PCR (faktory patogenity), multiplex PCR
(kolonizační faktory)

PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dolní 2
370 04 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 387 001 570
Fax: +420 387 319 040
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
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