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1) ABORTOVANÉ PLODY, MRTVĚ ROZENÁ SELATA, PLACENTA 

JAK a KDY a DO ČEHO? 
 
Ideálním vzorky jsou chlazené plody - abortované plody, mumifikované plody, mrtvě rozená selata, 

popř. utracená málo životná selata. Optimální je zaslat k vyšetření 3 čerstvé neporušené 

plody/selat z jednoho postiženého vrhu včetně placenty. 

Pokud se vyskytují mumifikované plody, zašlete 9 plodů (3 nejmenší, 3 střední a 3 největší).  

Lze také zaslat sekční materiál – orgány z abortovaných plodů – odběr v rukavicích sterilními 

nástroji (nůžky, skalpel, pinzeta) – plíce, mízní uzliny, srdce, obsah žaludku, játra, ledvina, slezina  

popř. další tkáně a orgány. 

Plody/selata májí být pokud možno co nejdříve zabaleny do nepropustných čistých obalů (např. 

plastový pytel, rukavice) a takový materiál musí být zajištěn před prosáknutím a uvolnění obsahu. 

Zabalené vzorky musí být co nejdříve zchlazeny na  2 – 8°C.  

 
Zásady:  

 placentu balíme individuálně, ne společně se zmetkem 

 ideálně použijeme dvojitý / trojitý obal 

 plod či placentu neřežeme či jinak nedělíme, ale zašleme celé 

 plody ani placentu neomýváme 

 transport a uchování při chladničkové teplotě 2 – 8°C  

 vzorky nezamrazujeme! (zamražení plodů lze připustit, pouze pokud nelze vzorky ihned 
doručit do laboratoře) 

 
PRO JAKÁ VYŠETŘENÍ?  
Abortvané plody/ selata jsou vhodné pro diagnostiku většiny bakteriálních a virových či původců 

reprodukčních problémů u prasat, ale i na diagnostiku zmetání jiného původu (např. mykotoxiny, 

alkaloidy apod.). 

Přímý průkaz patogenů z plodu či z placenty se provádí metodami: izolace, kultivace, MALDI-TOF,  

PCR, RT- PCR, Real-time PCR, IFA (imunofluorescence), IHC (imunohistochemie), ELISA Ag, 

histologie, mikroskopie apod.  

Pozn. zmetek slouží v diagnostice rovněž z hlediska signifikantních lézí a změn na plodu, či pro 

některé patogeny charakteristický stářím plodu apod. 

 
Z abortovaných plodů/selat  je možno detekovat např. tyto 
 

bakteriální původce reprodukčních onemocnění prasat: 
 Leptospira spp. (L. pomona, L. tarassovi, L. bratislava atd.) – neplodnost, pozdní aborty, 

mumifikáty, mrtvě rozená selata, předčasné porody 

 Brucella abortus – aborty, mumifikáty 

 a další bakterie - často oportunní patogeny, bakterie podílející se na metritidách, původci 
bakteriálních vaginitid apod. jako např.  Campylobacter fetus, Ureaplasma diversum, 
Trueperella pyogenes, Salmonella sp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Actinobacillus rosssii, Pasteurella aerogenes, Actinomyces pyogenes, Erysipelothris 
rhushiopathiae atd.   
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virové původce reprodukčních onemocnění prasat: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat) – pozdní aborty /předčasné porody (rané 

fáze mumifikace (hnědá barva), mrtvě rozená a normální selata) 

 PPV (porcinní parvovirus) – SMEDI, ranné aborty, mumifikáty, mrtvě rozená selata, 

předčasné porody 

 PCV2 (cirkovirus prasat typ 2) – přebíhání, SMEDI, mumifikáty, mrtvě rozená selata, pozdní 

aborty, předčasné porody 

 PEV (enteroviry prasat – sérotypy 1, 3, 6 a 8) – neplodnost, rané aborty, SMEDI, předčasné 

porody, slabá selata 

 PCVM (porcinní cytomegalovirus) - SMEDI, mumifikáty, mrtvě rozená selata, aborty, 

předčasné porody, slabá selata (klinika pouze u prasnic, které se nakazí poprvé a to v pozdní fázi 

březosti) 

 a další viry jako např: virus klasického moru prasat (KMP), virus Aujezskyho choroby (ACH), 

virus encephalomyocarditidy (EMCV), BDV, BVDV atd. 

ostatní infekční původce reprodukčních onemocnění prasat: 

 Chlamydophila abortus, Chlamydophila suis, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila spp. – 

neplodnost, pozdní aborty, porody mrtvě rozených selat, mumifikáty apod.  

 
UCHOVÁNÍ A TRANSPORT VZORKŮ?  

Některé patogeny (zvláště viry) podléhají rychlé degradaci a proto doporučujeme rychlý transport 

vzorků do laboratoře, pokud možno ihned po odběru.   

 transport do laboratoře – nejlépe do 24 hodin 

 transport a uchování při chladničkové teplotě  2 - 80C, nemrazit!  

 

 

2) VÝTĚRY / STĚRY u PRASNIC 

U reprodukčních onemocnění provádíme VÝTĚRY PRASNIC – vaginální výtěry, stěry z výtoků, výtěry 

krčku apod. Odběr výtěrů se provádí na přímý průkaz bakteriálních patogenů způsobujících 

reprodukční problémy prasnic ale i oportunních patogenů, bakterií způsobujících infekce 

urogenitálního traktu, bakteriální původce metritid a vaginitid apod.  

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 

Přímý průkaz patogenů z výtěrů se provádí metodami: izolace, kultivace, MALDI-TOF,  PCR, RT- PCR, 

Real-time PCR  apod. 

 

Z výtěrů prasnic je možno detekovat např. tyto 
 

bakteriální původce reprodukčních onemocnění prasat: 
 Leptospira spp. ( L. pomona, L. tarassovi, L. bratislava atd.) – neplodnost, pozdní aborty, 

mumifikáty, mrtvě rozená selata, předčasné porody (pozor! výtěr do Eswab , ne Amies) 

 Brucella abortus – aborty, mumifikáty 

 a další bakterie - často oportunní patogeny, bakterie podílející se na metritidách, původci 
bakteriálních vaginitid apod. jako např.  Campylobacter fetus, Ureaplasma diversum, 
Trueperella pyogenes, Salmonella sp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (S. 
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zooepidemicus, S porcinus, , Actinobacillus rosssii, Pasteurella aerogenes, Actinomyces 
pyogenes, Erysipelothris rhushiopathiae atd.   

 
ostatní infekční původce reprodukčních onemocnění prasat: 

 Chlamydophila abortus, Chlamydophila suis,  Chlamydophila psittaci, Chlamydophila spp. – 
neplodnost, pozdní aborty, porody mrtvě rozených selat, mumifikáty apod.  

 
JAK A DO ČEHO? 
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 – virologické i bakteriologické vyšetření (Leptospirra spp. 

Chlamydophila spp) 

C) Odběrová souprava fi Labmediaservis pro odběr vzorků z děložního krčku při metritidách  
 

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

 
 

Vhodný pro bakteriologické kultivační vyšetření. Nevhodný pro virologickou resp. molekulárně 

biologickou diagnostiku, neboť médium může způsobit inhibici při PCR testu. Amies výtěr či stěr lze 

na bakteriologické vyšetření provést i z orgánů zmetka, ale je vhodnější zaslat zmetka celého do 

laboratoře, kde se případné  stěry/výtěry provedou.  

Postup odběru výtěru pro odběrový tampon se opatrně zasune do vaginy, provede se krouživým 

pohybem výtěr vaginální sliznice a tampon se vloží do transportního media. Vzorky se dopraví pokud 

možno co nejrychlejším způsobem do laboratoře.  

 
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. 

Ad B) Eswab - Copan Eswab™ Collection Kit – Cat. No 480CE (COPAN Italia)  

 slouží pro odběr a transport stěru/výtěru z placenty či cervix uteri 

 především pro vyšetření/screening metodou PCR (např. při podezření na Leptospira spp., 

Chlamydophila spp) 

 vhodný pro virologické i bakteriologické vyšetření 

 kapalné médium Eswabu uchovává jak nukleové kyseliny, tak antigeny bakterií, virů i chlamydií 

 umožňuje přežití aerobních, anaerobních i jiných kultivačně náročných bakterií 
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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 např. při pitvě na farmě či na jatkách, tj. tam, kde 

nevadí, že je tampon krátký (primárně je 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. 

Ad C) Odběrová souprava fi Labmediaservis pro odběr vzorků z děložního krčku při metritidách  
 

 tampon je na dostatečně dlouhé tyčce 

 je opatřen speciální koncovkou, která zabraňuje kontaminaci vzorku z vaginy nebo z vnějšího 

prostředí  

 vzorek je po odběru uložen do transportního media 

 získává se takto čistá bakteriální kultura 

 

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 

 

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 
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interval zbytečně neprodlužoval. Správný odběr a transport ovlivňuje výsledek bakteriologického a 

virologického vyšetření. 

 

3) SEMENO KANCŮ 

Mikrobiální kontaminace semene kanců může obsahovat závažné patogeny (např. PRRS, Leptospira 
spp., PPV apod.) ale rovněž oportunní patogeny způsobující poruchy reprodukce či infekce 
urogenitálního traktu. Některé patogeny ovlivňují rovněž spermatogenezi a plodnost kanců.  
 
KDY?  
Semeno (nativní sperma/inseminační dávka) vyšetřujeme v případě: 

 podezření na šíření patogenů způsobujících reprodukční onemocnění semenem  

 častá urogenitální onemocnění prasnic 

 neplodnost kanců 

 monitoring vybraných infekcí v karanténě 
 
JAKÝ VZOREK? 
 
a) NATIVNÍ SPERMA - vysoká koncentrace balastní DNA oproti hledanému targetu – řešení – úprava 

metodiky zpracování vzorku 

b) INSEMINAČNÍ DÁVKA  - problém naředění = „snížení citlivosti“ testu  

 potencionální inhibiční vlivy protektiv /ředidel, která by mohla způsobovat inhibici při PCR 

testu 

 množství spermatu – optimum 2 ks pejet/kapilár /1 zvíře - potřeba min. 200 ul do testu na 

izolaci NK (+ případná rezerva) 

 
PRO JAKÁ VYŠETŘENÍ?  

Přímý průkaz patogenů a mikrobiální kontaminace semene kanců se provádí metodami: izolace, 

kultivace, MALDI-TOF, PCR, RT-PCR, Real-time PCR, apod. 

 
Ze semene kanců je možno detekovat např. tyto 
 

bakteriální původce reprodukčních onemocnění prasat: 
 Leptospira spp. ( L. pomona, L. tarassovi, L. bratislava atd.) – neplodnost, pozdní aborty, 

mumifikáty, mrtvě rozená selata, předčasné porody 

 Brucella abortus – aborty, mumifikáty 

 a další bakterie - často oportunní patogeny, bakterie podílející se na metritidách, původci 
bakteriálních vaginitid apod. jako např.  E. coli, Serratia marccescenc, Ureaplasma diversum, 
Trueperella pyogenes, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus,  Streptococcus 
spp., Pseudomonas aeruginosa  atd.   

 
virové původce reprodukčních onemocnění prasat: 

 PRRS (reprodukční a respiratorní syndrom prasat) – pozdní aborty /předčasné porody (rané 

fáze mumifikace (hnědá barva), mrtvě rozená a normální selata) 

 PPV (porcinní parvovirus) – SMEDI, ranné aborty, mumifikáty, mrtvě rozená selata, 

předčasné porody 

 PCV2 (cirkovirus prasat typ 2) – přebíhání, SMEDI, mumifikáty, mrtvě rozená selata, pozdní 

aborty, předčasné porody 
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 a další viry jako např: cytomegalovirus (PCMV), virus klasického moru prasat (KMP), virus 

Aujezskyho choroby (ACH), enteroviry prasat, virus encephalomyocarditidy (EMCV), 

genitální papilomaviry atd. 

ostatní infekční původce reprodukčních onemocnění prasat: 
 Chlamydophila abortus, Chlamydophila suis,  Chlamydophila psittaci, Chlamydophila spp. – 

neplodnost, pozdní aborty, porody mrtvě rozených selat, mumifikáty apod.  
 
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY 

 pozitivní výsledek molekulární diagnostiky (PCR) nemusí znamenat, že sperma obsahuje 
infekční patogen – detekujeme genom (NK) ne infekční organismus 

 některé patogeny mají tzv. intermitentní vylučování – např. virus PRRS nemusí korelovat s 
protilátkami a virem v krvi 

 semeno s detekovaným patogenem nemusí být vždy infekční - k infekci je navít třeba jistá 
infekční dávka – např. množství virových partikulí¨ 

 směsování vzorků spermatu se nedoporučuje (kvůli nižší sensitivitě) 

 virus PRRS v semeni – intermitentní vylučování 
 
JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?  

- 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. 

 
 

4) KREV/SÉRUM 

JAK? 

Sérum prasnic/kanců, popř. sérum či tělní tekutiny plodů lze použít pro přímý i nepřímý průkaz 

některých patogenům způsobujících reprodukční problémy u prasat.  

Jako příklad přímého průkazu můžeme uvést průkaz viru PRRS v krvi zmetalky prasnice metodou 

PCR, ovšem v čase zmetání již prasnice většinou nejsou viremické. 

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

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

apod.). 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). Párové vzorky by měli pocházet ze 

stejných zvířat, nebo v případě reprezentativního počtu vzorků alespoň 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 

mailto:virologie@svujihlava.cz


STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA 
Rantířovská 93, 586 05 Jihlava 
Tel.: +420 567 143 297, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz, E-mail: virologie@svujihlava.cz 

 

8 
 

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?  

Ideální je odběr prvních vzorků od akutně infikovaných zvířat s klinikou, u generalizovaných 

onemocnění s horečkou (zvířata nemocná 24-48 hodin). Případný  druhý odběr tzv. párové vzorky za 

min. 21 dní. od prvního odběru. V případě že u prvního odběru počítám, s párovými vzorky, je třeba 

zajistit uskladnění prvního odběru /laboratoř) do odběru druhého. 

Sérologie se zde využívá pro: 
 monitoring 
 prodej/export 
 stanovení statutu chovu  
 zjištění prevalence 
 screening napříč věkovými kategoriemi ke zjištění věku nástupu infekce 
 na stanovení úrovně imunity v chovech 
 popř. kontrola vakcinace 

 

KOLIK? 

Záleží na četnosti abortů ve stádě a na typu zmetání (podezření na určitého patogena). Odebíráme 

minimálně 5 ale nejlépe 10 zvířat. Vhodné je porovnat několik zvířat se zmetáním a několik bez 

reprodukčních problémů. Na zmapování/monitoring situace v chovu je u některých onemocnění 

doporučeno odebrat 10% zvířat z chovu.  

Pokud provádíme monitoring a má mít výsledek relevantní informaci aplikovatelnou na celé stádo / 

halu, 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, zjištění prevalence apod.). Vyšší počet vzorků zvyšuje pravděpodobnost detekce 

infekce a následnou interpretaci výsledků. Obecně se odebírá 10-30 vzorků krve popř. méně (5-10) 

v různých věkových kategoriích.   

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 

Vyšetření krve zmetalek je vhodné na: 

Sérologické vyšetření k průkazu protilátek proti bakteriálním původcům reprodukčních 

onemocnění prasat: 

 Leptospira spp. (L. pomona, L. tarassovi, L. bratislava atd.) – mikroskopický aglutinační test 

(MAT) 

 Brucella abortus – ELISA, Rose bengal test (RBT), reakce vazby komplementu (RVK), pomalá 

aglutinační reakce (PA) 

 Pasteurella multocida – detekce protilátek proti toxinu PMT testem ELISA 

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) - ELISA 

 Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) - ELISA 

Sérologické vyšetření k průkazu protilátek proti virovým původcům reprodukčních onemocnění 
prasat: 

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

 PPV (porcinní parvovirus) – HIT – sérum prasnic NE, sérum plodů ANO (>70 dpins; > 17 cm) 

Virologické vyšetření na přímý průkaz virových původcům reprodukčních onemocnění prasat: 

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

kmene), Real-time RT PCR (pozn. v čase zmetání již prasnice většinou nejsou viremické) 

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

viru 

Sérologické vyšetření k průkazu protilátek proti ostatním infekčním původcům reprodukčních 
onemocnění prasat: 

 Chlamydophila abortus, Chlamydophila suis,  Chlamydophila psittaci, Chlamydophila spp. – RVK, 
ELISA Ab 

 
DO ČEHO? 
HEMOS zkumavka. 
 
JAK UCHOVÁVAT A TRANSPORTOVAT VZORKY?  

 krev 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 

 

5) NOSNÍ VÝTĚRY 

U reprodukčních onemocnění provádíme NOSNÍ VÝTĚRY u generalizovaných onemocnění 

s horečkou. Horečnaté onemocnění může způsobit reprodukční problémy – např. zmetání. 

PRO JAKÉ VYŠETŘENÍ? 
 bakteriální původce: 

 Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) 

 Actinobalcillus pleuropneumoniae (pleuropneumonie prasat) – u chovných zvířat pro 

konfirmaci pozitivního sérologického vyšetření (na izolaci je vhodnější spíše sekční materiál 

(plíce) či seškrab z mandlí) 

 virové původce respiračních onemocnění: 

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

a s horečkou. 

 

Více informací o metodice odběru nosních výtěrů (do čeho, jak a kolik) viz dokument „Respirační 

onemocnění prasat“.  
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NEPŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE - 

sérologie - detekce specifických  

protilátek 

PŘÍMÝ PRŮKAZ PŮVODCE -     

detekce antigenu / NK /původce

ELISA gB nebo ELISA gE izolace viru

virus neutralizační test (VNT) PCR

enterovirové infekce prasat - virus 

encephalomyocarditidy (EMCV) 

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata (srdce, slezina, plíce)
ELISA izolace , PCR 

enterovirové infekce prasat (PEV 1, 3, 6 a 8)         

SMEDI syndrom:                                                                                      

- porcinní teschovirus (Talfan virus a další)                                     

- porcinní sapelovirus      

abortované plody, mrtvě rozená selata 

(srdce, slezina, plíce plodů), sérum plodů 

(>70 dpins)

virus neutralizační test (VNT) izolace viru, RT-PCR 

izolace

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

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

ELISA Ab kvantitativní - stanovení 

titru
imunohistochemie (IHC) 

porcinní cytomegalovirus (PCMV)
abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata (srdce, slezina, plíce)
 - Real-time PCR (qPCR) 

hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - 
stanovení titru 

Real-time PCR (qPCR) 

ELISA Ab PCR - kvalitativní

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

IPMA - stanovení titru protilátek - EV/AM 

typ viru 

dodatečná diferenciace EV / AM genotypu 

viru, popř. sekvenace

ELISA Ab ELISA Ag, izolace viru (+PLA)

neutralizační imunoperoxidázový test 

(NPLA)   
RT-PCR  / Real-time RT-PCR

kultivace, izolace 

Real-time PCR (patogenní sérovary)

Rose bengal test (RBT), pomalá 

aglutinační reakce (PA)  
kultivace, izolace, MALDI-TOF

reakce vazby komplementu (RVK) PCR

Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) 
parenchymatózní orgány v akutní fázi 

onemocnění, krev,  hemokultura
ELISA Ab kultivace, izolace, MALDI-TOF

Streptococcus spp., Streptococcus suis 
plíce, stěr ze seróz, stěr z mozkových plen, klouby a 

kloubní tekutina, parenchymatózní orgány, hlava, 

popř. celý kadáver, seškrab/stěr z mandlí
 - kultivace, izolace, MALDI-TOF

Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus abortované plody, placenta, výtěr prasnice  -

Escherichia coli - enterotoxigenní kmeny - kolibacilóza abortované plody, placenta, výtěr prasnice  -
kultivace, izolace, MALDI-TOF, 

Multiplex PCR (faktory patogenity)

Escherichia coli  - verotoxigenní kmeny - edémová 

choroba
abortované plody, placenta, výtěr prasnice  -

kultivace, izolace, MALDI-TOF, 

Multiplex PCR (faktory patogenity)

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

Chlamydophila abortus ELISA Ab Real-time PCR

další bakterie - oportunní patogeny, bakterie 

podílející se na metritidách, původci bakteriálních 

vaginitid apod. jako např.  Campylobacter fetus, 
Ureaplasma diversum, Trueperella pyogenes, Salmonella 
sp., Actinobacillus rosssii, Pasteurella aerogenes, 
Actinomyces pyogenes, atd.  

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata, placenta, krev, výtěr 

prasnice

 -
kultivace, izolace, identifikace, MALDI-

TOF

mykotoxiny (ochratoxiny, DON, T-2, zearaleon 
apod.)

krmivo, abortované plody, orgány  -

chemická analýza (plynová 

chromatografie, kapalinová 

chromatografie apod.)

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata,  krev prasnice (párové 

vzorky - sérokonverze), výtěr prasnice

mikroskopický aglutinační test (MAT) 
+ sérotypizace

Laboratorní metoda

 REPRODUKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PRASAT – vyšetření v laboratořích SVÚ JIHLAVA

porcinní parvovirus (PPV)

Aujeszkyho choroba (ACH)

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata (srdce, slezina, plíce 

plodů), sérum plodů (>70 dpins)

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata (plíce slezina plodů), 

placenta, sérum mrtvě rozených selat, NE 

sérum prasnic

leptospiróza (Leptospira spp., L. pomona, L. 
tarassovi, L. bratislava atd .) 

brucelóza (Brucella sp. )

Nákaza / původce Vhodné diagnostické vzorky 

porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS)

ostatní viry: klasický mor prasat (KMP), BVDV, BDV

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata, výtěr prasnice

plíce, slezina plodů, krem prasnice

OSTATNÍ (koinfekce, systémová onem., metritidy, septikémie apod.)

BAKTERIE

VIRY

abortované plody, mumifikované plody,  

krev prasnice (párové vzorky - 

sérokonverze), výtěr prasnice

plíce, slezina plodů, krev prasnice

chřipka prasat (SIV)
nosní výtěr, plíce, výtěr z bronchů, sliny, 

krev (párové vzorky - sérokonverze)

ELISA Ab (virus influenzy typu A, 

H1N1 a/nebo H3N2), HIT typizace

porcinní cirkovirus 2 (PCV-2)

abortované plody, mumifikované plody, 

mrtvě rozená selata (srdce, slezina, plíce 

plodů), krev prasnice popř. m.u.
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ranné pozdní

Aujeszkyho choroba (ACH) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

encephalomyocarditida (EMCV) ANO ANO ANO ANO ANO ANO

enterovirové infekce prasat (PEV) ANO ANO ANO ANO ANO

klasický mor prasat (KMP) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

chřipka prasat (SIV) ANO/NE ANO ANO ANO

porcinní cirkovirus 2 (PCV2) ANO ANO ANO ANO

porcinní cytomegalovirus (PCMV) ANO ANO ANO ANO ANO ANO

porcinní parvovirus (PPV) ANO ANO ANO ANO/ NE ANO

porcinní reprodukční a respiratorní syndrom 

(PRRS)
ANO/NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

leptospiróza (Leptospira spp., L. pomona, L. 
tarassovi, L. bratislava atd .) 

ANO ANO
ANO + 

MACERACE
ANO ANO ANO

brucelóza (Brucella sp. ) ANO ANO ANO ANO ANO

Erysipelothrix rhusiopathiae (červenka prasat) ANO/NE ANO ANO ANO ANO

Streptococcus spp., Streptococcus suis ANO ANO ANO ANO ANO/NE ANO/NE

Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus ANO ANO ANO/NE ANO/NE

Escherichia coli ANO ANO ANO/NE ANO/NE

Chlamydophila abortus, Chlamydophila psittaci ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO

mykotoxiny (ochratoxiny, DON, T-2, zearaleon apod.) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Reprodukční onemocnění prasat: klinické symptomy

Patogen 

vylučován 

semenen

 Prasnice 

může být 

nemocná

Klinické 

příznaky ve 

stádě

další oportunní patogeny a bakterie podílející se na 

metritidách, vaginitídách apod. jako např. 

Campylobacter fetus, Ureaplasma diversum, 
Trueperella pyogenes, Salmonella sp., 
Actinobacillus rosssii, Pasteurella aerogenes, 
Actinomyces pyogenes, Mycoplasma suis atd.  

Ranná 

mortalita        
(slabá selata)

VIRY

BAKTERIE

OSTATNÍ (koinfekce, systémová onem., metritidy, septikémie apod.)

Mumifikace  
(popř. 

+macerace)

Předčasný 

porod

Aborty
Nákaza / původce 

Neplodnost          
(přebíhání)
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