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1) KADÁVER, SEKČNÍ MATERIÁL A ORGÁNOVÉ STĚRY/VÝTĚRY 
 

Tyto diagnostické vzorky se většinou využívají při podezření z infekce na přímý průkaz bakteriálních 

či virových původců respiračních onemocnění prasat. Naopak sérum, sliny či výtěry (in vivo) se 

používají spíše pro běžný monitoring respiračních onemocnění. 

 
JAK a CO ODEBRAT?   
 

Zásadní je pokud možno aseptický odběr vzorků sekčního materiálu z čerstvého kadáveru. Vzorky 

odebíráme z utracených zvířat popř. 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. 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. 

 

Možno odebrat a do laboratoře zaslat: 

 celý kadaver – vhodné pro patologicko-anatomické vyšetření a další laboratorní vyšetření 

(PCR, virologické, bakteriologické aj.) – nutný okamžitý transport do laboratoře 

- ideální je zaslání 2-3 kusů utracených prasat s typickými příznaky v akutní fázi a 

neléčených 

- zaslání celého kadaveru je vhodné zejména u multisystémových onemocněních, 

septických stavech, koinfekcích a např. při podezření na edémovou chorobu  

 sekční materiál (orgány) – odběr v rukavicích sterilními nástroji (nůžky, skalpel, pinzeta) 

 celé plíce a tracheobronchiální mízní uzliny 

 část plic (cca 6x6x6 cm) část s přechodem zdravé a změněné tkáně s typickými lézemi 

 mízní uzliny – inguinální, mezenteriální popř. jiné m.u. 

 ostatní orgány: tonsily, srdce (celé nebo 4x4x4 cm), játra (4x4x4 cm), ledvina (½), 

slezina (5cm) a další tkáně a orgány (u systémových onemocnění) – např. klouby a 

kloubní tekutina apod. 

Důležité je nechat před transportem sekční materiál vychladnout (nebalit teplé), jinak dochází 

k  znehodnocení materiálu vlivem tepla a rychle probíhajících autolytických procesů. Po 

vychladnutí zabalit do dalšího nepropustného obalu a zajistit před prosáknutím a uvolnění 

obsahu. 

 stěry/výtěry z orgánů utraceného/uhynulého prasete:  

 stěry/výtěry ze změněné plicní tkáně 

 stěry z konch, poplicnice, pohrudnice 

 stěry ze srdce, osrdečníku 

 stěry z mozkových plen apod.  

 výtěry z bronchů a průdušnice 

 oropharyngeální výtěr   

 

- vše s použitím materiálu - AMIES Agar gel Swab, nebo Eswab – podrobně viz „DO ČEHO?“  
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KDY?  

 na počátku nebo během respiračních obtíží – tzn. u prasat s klinickými příznaky 

 v období bakteriémie/virémie (během horečky) 

 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. 

 předchozí terapie není překážkou pro vyšetření respiračních patogenů metodou PCR 

(detekce nukleové kyseliny)   

 
PRO JAKÁ VYŠETŘENÍ? 
Kadaver, sekční materiál a orgánové výtěry/stěry jsou vhodné pro přímý průkaz většiny 

bakteriálních i virových infekčních původců respiračních onemocnění prasat.  

Přímý průkaz patogenů se ze sekčního materiálu nebo z jeho stěrů provádí různými metodami: 

izolace a kultivace, MALDI-TOF, PCR, RT PCR, Real-time PCR, IFA (imunofluorescence), IHC 

(imunohistochemie), ELISA, histologie apod. 

Pozn. pitva a plíce slouží v diagnostice rovněž z hlediska posouzení signifikantních lézí a změn, které 

jsou pro některé patogeny charakteristické. 

 

Kadáver, sekční materiál a orgánové stěry jsou vhodné pro detekci následujících původců 

respiračních onemocnění u prasat: 

 bakteriální původci respiračních onemocnění (+ vhodné vzorky): 
 

 Actinobalcillus pleuropneumoniae (pleuropneumonie prasat) – plicní tkáň s typickými 

lézemi, stěr z plic, mandlí, stěr z pohrudnice, poplicnice a osrdečníku 

 Actinobacillus suis – viz APP 

 Bordetella bronchiseptica – výtěr z nosních konch 

 Pasteurella multocida – výtěr z nosních konch 

 Mycoplasma hyopneumoniae - enzootická pneumonie -  výtěr z průdušnice a bronchů, 

vzorek změněné plicní tkáně čerstvý nebo zamražený pro PCR (kultivaci se neprovádí) 

 další potencionální patogeny: např. Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyorhinis,  

Klebsiella pneumoniae, stafylokoky, Trueperella pyogenes apod. 

 

 bakteriální původce septikémií a systémových onemocnění, která jsou spojená s postižením 

respiračního ústrojí (+ vhodné vzorky): 

 Streptococcus suis – plíce, stěr ze seróz,  stěr z mozkových plen, klouby a kloubní tekutina, 

parenchymatózní orgány, hlava, popř. celý kadáver 

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) – plíce, ze zánětlivých seróz s fibrinem, stěr 

z mozkových plen, výtěr z perikardu, klouby, odběr pro hemokultury 

 Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) – parenchymatózní orgány v akutní fázi 

onemocnění, hemokultura 
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 viroví původci respiračních onemocnění (+ vhodné vzorky): 
 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat) – plíce, míní uzliny, tonzily, slezina, krev  

 SVI (virus chřipky prasat) – plíce, výtěr z bronchů 

 PCV2 (cirkovirus prasat typ2) – mízní uzliny (inguinální, mezenteriální), slezina, srdce, plíce  

 cytomegalovirus (iclusion body rhinitis) – konchy, ledviny, játra, plíce 

 PRCoV (porcinní respiratorní coronavirus) - plíce 

 
DO ČEHO?  
 
1)  kadáver (utracené / uhynulé prase) – igelitový pytel + rychlý transport.  
 
2) sekční materiál - vzorky odebíráme v rukavicích sterilními nástroji (nůžky, skalpel, pinzeta) do 
sterilního plastového sáčku. Řádně zabalený sekční materiál tak, aby nedošlo k úniku tekutin ze 
vzorku, tzn. trojitý obal = nepropustný obal např. igelit, savý materiál, nepropustný obal igelit. Popř. 
zasíláme tkáně /orgány v samostatných plastových kontejnerech či sterilních skleněných nádobách 
(zkumavky jsou malé, nevhodné). 
 
2) orgánové stěry / výtěry – provádíme ihned po utracení a otevření těla zvířete pokud možno 

asepticky. Vhodné je stěry provádět přímo v těle utraceného prasete, tzn. dříve, než dojde ke 

kontaminaci povrchu orgánů a seróz z vnějšího prostředí.  

Výtěry se provádí nejčastěji do těchto odběrových souprav: 

A) AMIES Agar Gel Medium Transport Swab - with charcoal – bakteriologické vyšetření 

B) Eswab - Copan Eswab™ Collection Kit - bakteriologické i virologické vyšetření 

 

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. Použití je velmi snadné. 

Vhodný pro bakteriologii. Nevhodný pro virologickou diagnostiku, neboť médium může způsobit 

inhibici při PCR testu.  
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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. Nevýhodou je krátká tyčinka 

tamponu. Doporučujeme pro použití pro výtěr z bronchů a plic např. při pitvě na farmě či na jatkách, 

tj. tam, kde nevadí, že je tampon krátký (primárně určený pro humánní medicínu).  

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.  

JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?  

1)  kadáver (utracené či uhynulé zvíře) – neprodleně doručit do laboratoře a to nejlépe do 2-3 

hodin. Pokud možno, vyvarujte se doručení do laboratoře v pátečních odpoledních hodinách, ve 

večerních hodinách, před víkendem nebo před svátky. Je nutno počítat s časem pro pitvu, zpracování 

vzorků a zahájení testů. Ideální je doručení utracených zvířat v pracovní dny v dopoledních hodinách, 

aby došlo k okamžitému zpracování a odběru vzorků.  

 
2) sekční materiál (orgány) - dodržet chladící řetězec (2-8°C) a doručit do laboratoře nejlépe do 24 

hodin po odběru. Pokud nemohu chlazené vzorky sekčního materiálu doručit do laboratoře do 24 

hod. pak je vhodné vzorky zamrazit (zejména pro PCR vyšetření). Zamrazený vzorek není zcela 

vhodný pro bakteriologické kultivační vyšetření resp. snižuje jeho citlivost. Rovněž pro histologické 

či imunohistochemické vyšetření se vzorek nesmí zamrazit (např. diagnostika PCV2). 

3)  orgánové stěry / výtěry 

AMIES Agar Gel Medium Transport Swab - pro bakteriologické vyšetření 

- transport a uchování při teplotě 5 - 250C  

- transport do laboratoře do 48 hodin 
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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. 
 

2) NOSNÍ VÝTĚR 

JAK? 
Postup: 

1) Znehybněte prase fixační smyčkou popř. u selat držením v oblasti bérce, hlezna a přidržením za 

ucho. 

2) Proveďte zevní očistu nosních otvorů papírovým ubrouskem. 

3) Vyjměte tampon na tyčince ze zkumavky a zasuňte do nozdry. Při zavádění tamponu se 

vyvarujte dotyku tamponu s kůží či okrajem nozder. Dle stáří zvířete zavádíme tampon 2-7 cm 

hluboko. Tamponem v nozdře pomalu několik sekund rotujeme. Aby nedošlo ke zranění 

nosních konch a ke krvácení vyvarujte se většímu tlaku na tampon. 

4) Stejný postup opakujeme v druhé nozdře. Na tamponu se zachytí mukózní sekrety a povrchový 

epitel.  

5) Umístěte tampon do zkumavky/kontejneru. Pokud odběrová souprava obsahuje ve zkumavce 

tekuté transportní médium (Eswab), promíchejte tampon v tomto médiu. Množství 

transportního média ve zkumavce by mělo být dostatečné na pokrytí odběrového konce 

tamponu.  

6) Označte zkumavku/kontejner pořadovým číslem popř. číslem zvířete.  

 

                         
                                                     © 2013 Life Technologies Corporation 
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Hluboký nasální výtěr  

Pokud je tyčinka tamponu krátká, tak při použití pinzety nebo peanu, do které se uchopí, se provede 

hlubší výtěr z kaudální části nosní dutiny. Pokud se odebere výtěr pouze z krajních částí nosních 

otvorů, vykultivuje se často stájová mikroflóra či komenzálové sliznice dutiny nosní. To vše pak 

přerůstá hledané patogeny a úspěšnost kultivačního vyšetření se komplikuje. Nosní výtěr je metoda 

nejméně technicky náročná a nejlevnější, ale často s vysokým procentem kontaminace 

(komenzálové, stájová mikroflóra) či falešně negativních výsledků (nižší úspěšnost izolace 

respiračních patogenů). Nosní výtěry nemusí vypovídat o infekci, která probíhá v dolních cestách 

dýchacích.  Je nutno při odběru eliminovat sekundární stájovou mikroflóru a zaměřit se na kaudální 

části nosní dutiny, kde je větší pravděpodobnost nálezu respiračních patogenů. 

 
KDY?  
Odběr vzorků z nemocných zvířat – v jaké fázi onemocnění? 

 na počátku nebo během respiračních obtíží – tzn. u prasat s klinickými příznaky 

 v období bakteriémie/virémie (během horečky) 

 před léčbou antimikrobiky (antibiotiky a chemoterapeutiky) - pro bakteriologické vyšetření 

upřednostnit neléčené zvíře.  

Pozn. V pozdějších fázích onemocnění mohou být výsledky významně zkresleny sekundární 

bakteriální infekcí. 

KOLIK? 

Počet odebraných vzorků by se měl odvíjet od velikosti chovu (počet zvířat v hale), 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, běžný monitoring, 

zařazení do plemenitby apod.). Obecně by se při respiračních onemocněních při nižší prevalenci 

onemocnění (10-20%) mělo odebírat min. 10 vzorků výtěru pro spolehlivou detekci infekce.  

Příklad.: Pokud budu mít v chovu 20% prevalenci onemocnění a požadovanou jistotou detekce 

infekce 95% (tzv. konfidenční interval), tak aby bylo alespoň jedno infikované zvíře detekováno jako 

pozitivní, měl bych odebrat cca 13 vzorků.  

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 

Nosní výtěry nejsou vhodné pro všechny původce respiračních onemocnění u prasat. Ne všechny 

patogeny kolonizují sliznice dutiny nosní a můžete tak získat falešně negativní výsledek. Je třeba znát 

patogenezi jednotlivých onemocnění, způsob vylučování původce a další informace, abychom 

správně zvolili kdy, kde udělat odběr diagnostického vzorku. 

Nosní výtěry jsou vhodné pro následující původce respiračních onemocnění u prasat: 

 bakteriální původce respiračních onemocnění: 
 

 Pasteurella multocida a následná detekce dermonekrotoxinu 

 Bordetella bronchiseptica  

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) 
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 Mycoplasma hyopneumoniae - enzootická pneumonie -  ne zcela vhodné, často falešně 

negativní výsledek. Pokud je nutný odběr vzorku in vivo, použijte spíše odběr z průdušnice v 

anestezii. 

 další potencionální patogeny: např. Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyorhinis,  

Klebsiella pneumoniae, stafylokoky apod. 

 virové původce respiračních onemocnění: 

 SVI (virus chřipky prasat) – použít soupravy Eswab u několika zvířat s ranými klinickými 

symptomy a s horečkou. 

 
Výtěry se provádí nejčastěji do těchto odběrových souprav: 

A) AMIES Agar Gel Medium Transport Swab - with charcoal – bakteriologické vyšetření 

B) Eswab - Copan Eswab™ Collection Kit - bakteriologické i virologické vyšetření 

Více o odběrových soupravách jejich uchování a transportu viz výše kapitola 1) KADÁVER, SEKČNÍ 

MATERIÁL A ORGÁNOVÉ STĚRY/VÝTĚRY. 

 

3) STĚR/SEŠKRAB Z MANDLÍ 
Technicky náročnější než odběr nosních výtěrů. Je zde nutnost použití rozvěrače dutiny ústní a fixace 

zvířete. Větší shoda výsledků s diagnostikou provedenou ze vzorků z dolních cest dýchacích (hluboké 

tracheální výtěry, sekční materiál apod.). Tento odběr je poměrně náročný a často se nepraktikuje. 

 
JAK? 

Postup: 

1) Znehybněte prase fixační smyčkou popř. u selat držením v oblasti bérce, hlezna a přidržením za 

ucho. 

2) Pomocí rozvěrače otevřete dutinu ústní prasete tak aby byl jazyk pod zábranou.  

3) Stlačte jazyk a vyhledejte mandle pomocí svítilny. Mandle jsou hrbolaté okrsky s kryptami na 

obou stranách měkkého patra. 

4) Vyjměte tampon na tyčince ze zkumavky a udělejte stěr z obou mandlí. Na mandle tamponem 

mírně přitlačte, aby došlo k uvolnění mukózního sekretu.  
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5) Umístěte tampon do zkumavky/kontejneru. Pokud odběrová souprava obsahuje ve zkumavce 

tekuté transportní médium (Eswab), promíchejte tampon v tomto médiu. Množství 

transportního média ve zkumavce by mělo být dostatečné na pokrytí odběrového konce 

tamponu.  

6) Označte zkumavku/kontejner pořadovým číslem popř. číslem zvířete. 

 

Je možno též provést seškrab pomocí lžíce. Lžící jemně škrábeme povrch obou mandlí 

opakovaným pohybem vřed a zpět.  To způsobí, že se z tonsil uvolní mukózní sekret z krypt. Až 

budete mít ve lžíci cca 1-2 ml vzorku, opatrně vyndáme lžíci tak, abychom vzorek 

nekontaminovali. Takto odebraný materiál můžeme dále odebrat např. transportním tamponem 

(AMIES Agar Gel Medium Transport Swab). 

 

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 

Stěry/seškraby z mandlí nejsou vhodné pro všechny původce respiračních onemocnění u prasat. Ne 

všechny patogeny kolonizují mandle.  

Stěry/seškraby z mandlí jsou vhodné pro následující původce respiračních onemocnění u prasat: 

 

 bakteriální původci respiračních onemocnění: 

 Actinobalcillus pleuropneumoniae (pleuropneumonie prasat) – u chovných zvířat pro konfirmaci 

pozitivního sérologického vyšetření 

 Actinobacillus suis  

 Pasteurella multocida - odebírá se u chovných prasniček a kanců (nebo hluboký nasální výtěr) 

 

 bakteriální původce septikémií a systémových onemocnění, která jsou spojená s postižením 

respiračního ústrojí: 

 Streptococcus suis  

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba)  

 Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat)  

 viroví původci respiračních onemocnění: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat) – pro přímý průkaz viru PRRS zacházíme se 

vzorkem seškrabu z mandlí stejně jako se vzorkem krve či se vzorkem sekčního materiálu tzn. je 

nutné vzorek okamžitě zchladit na 2-8°C a urychleně zaslat do laboratoře k vyšetření. 

Odběrový materiál, uchování i transport jsou u stěru/seškrabu z mandlí shodné s nosním výtěrem.  

 

 

4) VÝTĚR PRŮDUŠNICE (in vivo) 
 

Technicky náročnější metoda s použitím sedace/anestezie (není nutné vždy), laryngoskopu a 

endotracheální intubace s flexibilní aluminiovou výtěrovkou opatřenou odběrovým tamponem.  

Výhodou je nižší kontaminace než u nosních výtěrů a vyšší záchyt některých patogenů, které méně 

kolonizují horní cesty dýchací. Tento odběr se u nás často nepraktikuje, ale v zahraničí je užíván 

často. Někdy se podobným způsobem praktikuje i bronchoalveolární laváž (BAL) viz např. video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1FYEeF6rvFs 
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 Odběr vhodný např. pro in-vivo přímý průkaz: 

 Mycoplasma hyopneumoniae 

 Streptococcus suis  

 Haemophilus parasuis 

 
 

Odběrový materiál, uchování i transport jsou shodné s nosními výtěry.  

 

 

5) ORÁLNÍ TEKUTINY – SLINY 
Vzorky slin se primárně používají jako cenově výhodný monitoring / program surveillance (např. 

PRRS) anebo pro diagnostiku onemocnění (spíše výjimečně) při klinických problémech v chovu 

(reprodukce, respiratorní problémy). Výhodou je rovněž jednoduchý neinvazivní sběr vzorku 

(welfare). 

Je nutné brát v potaz, že sliny = směsný vzorek = diagnóza na úrovni stáda. 

DO ČEHO? 

Potřebný materiál:  

 bavlněný provaz bez chemického ošetření (Ø 1.3 cm provaz - předvýkrm; Ø 1.6 cm – pro výkrm ) 

 nůžky a igelitový sáček  

 plastová zkumavka - nejlépe 50-mL plastová centrifugační zkumavka 

 

 

JAK? 

Postup odběru vzorků slin: 

1) upevnění provazu  

 na místo kam mohou všechna prasata, v čistější části kotce, ne přímo u zdroje vody a u krmiva 

 délka: do výšky kohoutku prasat v kotci  

 1 provaz/10-25 prasat (kotec) 

2) 30 min. nechat prasata žvýkat provaz  
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 30 minut je dostatečný čas aby 80-90% prasat v kotci o 25ks stihlo provaz žvýkat = = 

reprezentativní vzorek pro všechna prasata v kotci 

3) sběr slin z provazu 

 mokrý konec provazu do igelitového sáčku 

 vymačkejte/vyždímejte provaz a sliny shromážděte v jednom rohu sáčku 

4) slití slin do zkumavky a uskladnění 

 ustřihněte roh sáčku a slijte sliny do zkumavky  

 4 ml vzorku je ideální pro následné testování (min. 2,5 ml) 

 uchování – lednička nebo mrazák – zachovat chladící řetězec! 

 rychlé odeslání do laboratoře (4°C) 

 

 

Doporučení k odběru vzorků slin: 

 nesměsujte vzorky slin – již jsou směsný vzorek 

 vhodný provaz = bavlna bez latexu a bez chemie 

 trénování prasat (“trénovací provaz“) - ochucovat provaz určený k trénování 

 „ochuťte“ provaz roztokem cukru - ochucení provazu pomáhá u mladých selat a u selat, která 

jsou nemocná, ale i u starších kategorií, které nemusí o provaz jevit tolik zájem (kanci, prasnice) 

 na porodně vzorkujte starší prasata - selata kolem 20-25 dne – jsou agresivnější a provaz je více 

přitahuje než mladší selata. 

 prasata jsou více aktivní ráno 

 nečistý vzorek = provaz moc dlouhý 

 nevyndávejte provaz z kotce předčasně 

 odstraňte pokaždé všechny provazy (trénovací i diagnostický) – jinak o něj ztratí zájem 

 použitý diagnostický provaz nikdy nepoužívejte znova 

 dobře vyškolte personál, který bude vzorky odebírat. 

KDY a KOLIK? 

Obecně je doporučován u vzorků slin 2-4 týdenní interval pro surveillance PRRS.  Rutinní monitoring 

se 30 vzorky séra /měsíc se tak může nahradit X vzorků slin za týden -  např.  vzorkovat 4-6 kotců 

(provazů)/ 1000 ks odstavčat každý týden. 

 
Počet odebraných vzorků slin (počet provazů)  a frekvence  vzorkování v chovu záleží na: 

 počtu zvířat (na farmě, v hale, v kotci) 
• prevalenci onemocnění - počet infikovaných zvířat (odhad prevalence) 
• požadovaná jistota detekce infekce – konfidenční interval (většinou 0,95 = 95% jistota) 
• specifitě a sensitivitě diagnostického testu 
• důvodu testování (diagnostika onemocnění, monitoring) 
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PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 
Vzorky slin jsou vhodné pro přímý (PCR testy) i nepřímý průkaz (detekce specifických protilátek 
ELISA testy) následujících původců respiračních onemocnění prasat: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat)  

 SVI (virus chřipky prasat)  

 PCV2 (cirkovirus prasat typ2) 

 popř. Mycoplasma hyopneumoniae, PED a APP 

 

 

Na laboratorní diagnostiku ze slin se používají běžné laboratorní ELISA a PCR testy - podobný postup 

jako v případě diagnostiky ze séra či z tkání.  Je zde jiná matrice a za tímto účelem jsou testy částečně 

modifikovány a validovány.  

Tab. Diagnostické testy používané na sliny 

 

JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?  

 vzorky, které budou odeslány v den odběru, zachladit a zaslat „na ledu“ (2-8°C) 

 NEBO okamžitě zamrazit  

 urychlený transport do laboratoře s dodržením chladícího řetězce (2-8°C) 

 před odesláním vzorky dobře zabalit (zabránit vytékání slin) – nejlépe do igelitového sáčku a do 

chladicího boxu 

Manipulace se vzorky a způsob odeslání vzorků slin velmi ovlivňuje kvalitu výsledků! 
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Více o vzorcích slin u prasat a diagnostice ze vzorku slin viz odkazy: 

http://www.svujihlava.cz/soubory/Mo%C5%BEnosti%20diagnostiky%20ze%20slin%20prasat%20-

%20PV%202013.pdf 

http://www.svujihlava.cz/intranet/publikace/2014.Jirasek.Vaclavek.pdf 

 

6) KREV NA HEMOKULTURU 
 

JAK? 

 odběr se provádí v akutní fázi onemocnění do speciální odběrovky s médiem určeným pro 

okamžitou kultivaci aerobních i anaerobních bakterií 

 nutný sterilní odběr - desinfekce před odběrem krve (vždy se vyvarovat kontaminaci z kůže – 

nutno zohlednit při interpretaci výsledku) 

JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?  

 Nechladit 

 bezprostředně po odběru doručit ihned do laboratoře k inkubaci v termostatu 

 soupravy OXOID SIGNAL® BLOOD CULTURE SYSTEM (code: BC0100) k dodání po dohodě s 

laboratoří 

 

 

7) KREV/SÉRUM 

PROČ a JAK? 

Vzorek krve/séra prasat lze použít pro přímý i nepřímý průkaz (sérologie) některých původců 

respiračních onemocnění u prasat  

Jako příklad přímého průkazu ze séra, který je často využívaný, můžeme uvést průkaz viru PRRS a 

PCV2 metodou PCR. 

Při nepřímém průkazu detekujeme specifické protilátky proti danému patogenu a to buď 

kvalitativními testy (ELISA) nebo kvantitativními testy prokazujícími titr protilátek (IPMA, NPLA, VNT, 

semikvantitativní ELISA apod.). Samotná kvantita protilátek recentní infekci neprokazuje. Z hlediska 

výšky titru neexistuje něco jako „postinfekční“ titr protilátek, který by prokazoval recentní, právě 

probíhající, infekci.  

U některých patogenů (např. chřipka prasat), je vhodné na potvrzení recentní infekce průkaz 

sérokonverze a to z párových vzorků odebraných v intervalu min. 3-4 týdnů (sledování dynamiky 

titrů protilátek). Párové vzorky by měli pocházet ze stejných zvířat, v případě reprezentativního počtu 

vzorků ze stejného kotce/haly apod. 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 další 

párové vzorky. Z prvního odběru pak séra zamrazí a archivují v laboratoři a vyšetřují se až současně se 

séry z druhého odběru. 
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KDY? 

První odběr ve stádiu virémie/horečky, druhý odběr za 3-4 týdny, tzv. párové vzorky. 

Nástup humorální odezvy (tvorby protilátek) se u různých patogenů liší. Např. virus PRRS prasata 

vylučují 1-2 týdny před sérokonverzí (2.-9. den pravidelně, 10.-23. den variabilně). U Mycoplasma 

hyopneumoniae detekujeme protilátky 2-6 týdnů po infekci apod. 

Pro zjištění situace v chovu či pro stanovení nástupu infekce v chovu je vhodný odběr vzorků napříč 

různými věkovými kategoriemi. 

KOLIK? 

Pokud má mít výsledek relevantní informaci aplikovatelnou na celé stádo, je důležité odebrat 

reprezentativní počet vzorků. Správný počet vzorků se odvíjí od velikosti chovu (počet zvířat v hale), 

prevalence onemocnění v chovu, sensitivity diagnostických testů a požadované jistoty detekce 

(konfidence).  Důležitý je rovněž důvod vyšetření (podezření z infekce, běžný monitoring, zařazení 

do plemenitby apod.). Vyšší počet vzorků zvyšuje pravděpodobnost detekce infekce a následnou 

interpretaci výsledků. Obecně se při monitoringu respiračních onemocněních prasat odebírá 10-30 

vzorků krve v dané věkové kategorii.   

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 

Sérologické vyšetření na průkaz protilátek proti bakteriím: 

 Actinobalcillus pleuropneumoniae (pleuropneumonie prasat) – screeningový ELISA test (sérotypy 

1-12 APP), průkaz protilátek proti ApxIV  toxinu APP, sérotypizace. 

 Pasteurella multocida – detekce protilátek proti toxinu PMT 

 Mycoplasma hyopneumoniae - enzootická pneumonie – ELISA -  testují se prasata starší 10 týdnů,  

vhodný je opakovaný odběr (opožděný nástup protilátek), na konfirmaci nutný přímý průkaz PCR 

testem 

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) - ELISA 

 Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) - ELISA 

Sérologické vyšetření na průkaz protilátek proti virům: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat)  - ELISA, IPMA 

 SVI (virus chřipky prasat) – ELISA, HIT -nutný průkaz sérokonverze (párové vzorky) 

 PCV2 (cirkovirus prasat typ 2) – ELISA - IgM a IgG na průkaz recentní infekce, nebo 

semikvantitativní na stanovení titru protilátek 

 PRCoV (porcinní respiratorní coronavirus) - ELISA 

 

Virologické vyšetření na přímý průkaz viru: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat)  - RT PCR and nested PCR (diferenciace EU a AM 

kmene), Real-time RT PCR 

 PCV2 (cirkovirus prasat typ 2) - Real-time PCR – pro interpretaci je směrodatné stanovení kvantity 

viru 
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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 

 
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 

 

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.  

 

 

NEPŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE - sérologie - 

detekce specifických  protilátek 

PŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE - detekce 
antigenu/ nukleové kyseliny (NK) /původce

ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (+ sérotypizace) kultivace, izolace, MALDI-TOF

ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu PCR + multiplex PCR - skupiny I, II, II, IV

Actinobacillus suis viz APP  - kultivace, izolace, MALDI-TOF

Bordetella bronchiseptica výtěr z nosních konch  - kultivace, izolace, MALDI-TOF

Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) 
parenchymatózní orgány v akutní fázi onemocnění, krev, 

hemokultura
ELISA Ab kultivace, izolace, MALDI-TOF

kultivace, izolace, MALDI-TOF

PCR / Real-time PCR

Chlamydophila sp., Chlamydophila psittaci výtěry, plíce , krev reakce vazby komplementu (RVK) Real-time PCR

izolace

RT-PCR / Real-time RT-PCR, typizace 

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop) -                                   
enzootická pneumonie (EP)

výtěr z průdušnice a bronchů, vzorek změněné plicní tkáně 

čerstvý nebo zamražený pro PCR, krev (zvířata starší 10 

týdnů + párové vzorky!!!)

ELISA Ab PCR

Mycoplasma hyorhinis
tkáně -  synoviální membrány, kloubní tekutiny, pleura, 

perikard a peritoneumum (popř. stěry do spec. odběrových 

souprav)

 - PCR

kultivace, izolace, MALDI-TOF, ELISA Ag - 

detekce toxinu DNT

PCR - detekce toxA genu 

ELISA Ab (IgG + IgM) Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní

ELISA Ab kvantitativní - stanovení titru imunohistochemie (IHC) 

porcinní cytomegalovirus (PCMV) - iclusion 

body rhinitis
konchy, ledviny, játra, plíce  - PCR / Real-time PCR, histologie

ELISA Ab RT - PCR / Real-time RT-PCR

IPMA - stanovení titru protilátek - EV /AM typ viru 
dodatečná diferenciace EV / AM genotypu viru, 

popř. sekvenace

porcinní respiratorní coronavirus (PRCoV) plíce, krev ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV RT-PCR

Streptococcus suis 
seškrab/stěr z mandlí, stěr ze seróz, stěr z mozkových plen, 

klouby a kloubní tekutina, parenchymatózní orgány, hlava, 

plíce, popř. celý kadáver

 - kultivace, izolace, MALDI-TOF

další potencionální patogeny: např.  Trueperella 
pyogenes, Klebsiella pneumoniae, 
stafylokoky atd.

plicní tkáň s typickými lézemi, stěr z plic, nosní výtěry apod  - kultivace, izolace, MALDI-TOF

porcinní cirkovirus 2 (PCV-2)

plíce, míní uzliny, tonzily, seškrab/stěr z tonsil, slezina, krev, 

sliny, semeno

výtěr z nosních konch, seškrab/stěr z mandlí, plíce, krev

porcinní reprodukční a respiratorní syndrom 

(PRRS)

ELISA Ab - detekce protilátek proti toxinu PMTPasteurella multocida  - sípavka

mízní uzliny (inguinální, mezenteriální), slezina, srdce, plíce, 

krev, sliny 

 RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ PRASAT - vyšetření v laboratořích SVÚ JIHLAVA

Haemophilus parasuis (Glässerova choroba)

chřipka prasat (SIV) - virus influenzy typu A

Actinobacillus pleuropneumoniae  (APP) - 

pleuropneumonie prasat

Laboratorní metoda

Nákaza / původce 
Vhodné diagnostické vzorky                                       

(řazeno sestupně dle vhodnosti) 

ELISA Ab

plicní tkáň s typickými lézemi, stěr z plic, seškrab z mandlí, 

stěr z pohrudnice, poplicnice a osrdečníku, krev

ELISA Ab (virus influenzy typu A, H1N1 

a/nebo H3N2), HIT typizace

plíce, ze zánětlivých seróz s fibrinem, stěr z mozkových plen, 

výtěr z perikardu, klouby, odběr pro hemokultury, nosní 

výtěr, seškrab/stěr z mandlí, krev

nosní výtěr, plíce, výtěr z bronchů, krev (párové vzorky), sliny

mailto:virologie@svujihlava.cz

