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Editoriál
Milí kolegovia.
Pomaly sa lúčime s letom, ktoré nám tento rok uštedrilo niekoľko prekvapení.
Okrem neznesiteľných horúčav, aj menší rozruch okolo infekčnej anémie
koní, o ktorej sme písali v minulom čísle.
Práve extrémne teploty, ktoré vraj v budúcnos nebudú ničím výnimočným,
trápia nielen nás, ale aj naše zvieratá. Preto by sme mali byť pripravení riešiť,
ako zverolekári, aj tento problém a zabezpečiť zvieratám ich pohodu. Zaslúžia
si to. Nielen preto, že nám poskytujú obživu, ale sú to aj živé bytos .
V tomto čísle Spravodajcu sa dočítate o niektorých špeciﬁckých problémoch v
chove holubov, aj o riešení problema ky ektoparazitov hydiny. Zaujímavé sú
aj aktuálne poznatky o rela vne novej infekcii vírusom Schmallenberg, ktorý
sa v Európe vyskytuje v čoraz väčšej miere a nevyhýba sa ani Slovensku. Našu
laboratórnu diagnos ckú činnosť Vám priblížime v článku o využi
molekulárno-biologických metód v detekcii patogénov ošípaných.
Prajem príjemné čítanie.
Ivan Holko

Veterinárne poradenstvo
MVDr. Peter Supuka, PhD. – králiky, drobné hlodavce a kožušinové zvieratá
MVDr. Juraj Salaj, PhD. – vakcinológia a veterinárna história
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Tvrdý a mäkký hrvoľ u holuba
MVDr. Miloslav Struhár, veterinárny lekár, Zohor, miloslavstruhar@pobox.sk
Holuby sú kŕmivé vtáky, tzn. že v živej prírode svoje mláďatá kŕmia od
vyliahnu a až do veku asi päť týždňov než sú schopné lietať a nájsť si
potravu. Ak sa holuby chovajú v holubníkoch a ich mláďatám sa predkladá
krmivo, sú schopné samé žrať už od veku 3,5 týždňa. Naučia sa to v
budníkoch (hniezdových búdkach) od rodičov.
Holuby hrvoľ využívajú na tvorbu tzv. „holubieho mlieka“, ako sa hovorí
medzi holubiarmi. Ide o vysoko výživný produkt hrvoľa, ktorým v prvých
siedmych až desia ch dňoch kŕmia mláďatá. V ďalších dňoch postupne
nabobtnaným krmivom z hrvoľa (obilie, rôzne semená, kamienky), voľne
lietajúce holuby i drobnými slimákmi.
Hrvoľ je dutý orgán (diver kulum pažeráka) vak, ktorý je tvorený hladkou
svalovinou a sliznicou, ktorá produkuje hlien (mucín). Prijaté krmivo v hrvoli
nabobtná, pokryje sa hlienom a môže byť i natrávené. Za natrávenie je
zodpovedná slinná amyláza z du ny ústnej, ktorú škrob môže natráviť na
maltózu. Časť škrobu sa môže rozložiť až na kyselinu mliečnu. Krmivo v hrvoli
zostáva za fyziologického stavu rádovo niekoľko hodín. Ak holuby zožerú
niečo, čo zožrať nemali, nastane problém. Zastaví sa pasáž obsahu hrvoľa a
hovoríme buď o tvrdom alebo mäkkom hrvoli.

E ológia:
n tvrdý hrvoľ je vtedy, ak holuby zožerú krmivo s veľkým obsahom hrubej

vlákniny, napr. trávy,
n mäkký hrvoľ – pri príjme plesnivého alebo stuchnutého krmiva (obilie,

chlieb,...).

Klinické príznaky:

Mäkký hrvoľ u českého staváka

Pri tvrdom hrvoli, ako už názov hovorí, je hrvoľ preplnený a tvrdý, holub ďalej
vykazuje nechutenstvo (anorexiu) a poruchy koordinácie (ataxiu).
Ak má holub mäkký hrvoľ, pozorujeme veľký a mäkký (plynatý) hrvoľ. Holuby
sú často krát paradoxne ustavične hladné a smädné!

Patogenéza mäkkého hrvoľa: Pri tomto stave je hladká svalovina
hrvoľa tak roz ahnutá, že sa nemôže sťahovať a následne je zastavená pasáž
krmiva do žľaznatého žalúdka. Holuby sú potom „hladné“ a „smädné“ (aj keď
majú plný hrvoľ) a majú tendenciu znova žrať a piť. Celý proces sa ďalej
zvyšuje a komplikuje. V hrvoli neprichádza k bobtnaniu a natravovaniu
krmiva, ale ku kysnu u s tvorbou plynu. Holuby často krát pri tomto stave
hrvoľ „vlečú“ po zemi, čím prichádza k neustálej trauma zácii spodnej čas
hrvoľa a niekedy aj k jeho perforácii. Pri neošetrení holuby hynú. Plemennú
predispozíciu na toto ochorenie majú hrvoliaky a hlavne samce, u ktorých je
hrvoľ aj za fyziologických pomerov veľký.

Evakuovaný obsah hrvoľa po predchádzajúcej incízii

Terapia: Pri tvrdom i mäkkom hrvoli sa musí chirurgicky odstrániť obsah
hrvoľa. To znamená operácia holuba v celkovej anestézii (xylazín plus
ketamín). Po ošetrení operačného poľa (treba vytrhnúť perie a vydezinﬁkovať
operačnú ranu), rez vedieme dorzoventrálne v strednej tre ne hrvoľa. Po
odstránení obsahu a vypláchnu fyziologickým roztokom, incidovaný hrvoľ sa
uzatvorí sutúrou v dvoch etážach (sliznica a hladká svalovina).
Ako an bio cká clona sa použije tetracyklin.

Prevencia: Holubom skrmovať suché a nestuchnuté krmivo bez
prítomnos plesní.
Treba byť zvlášť opatrný pri skrmovaní granulovaného krmiva.
Sutúrou uzavretý hrvoľ po operácii
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Ektoparazitárne ochorenia hydiny,
holubov a exotického vtáctva
MVDr. Darina Pospíšilová, PhD., MVDr. Peter Supuka, PhD., VETSERVIS, s. r. o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

Vonkajšie parazity (ektoparazity)
domácich vtákov patria medzi častých
a nechcených „hos “ kurínov, holubníkov
a voliér. Ektoparazitárne choroby vtákov
sú spôsobené viacerými druhmi
článkonožcov, ktoré parazitujú na povrchu
tela, na koži, pod kožou a v perí vtákov.
Svojou prítomnosťou vtákov rušia
a čo je horšie, spôsobujú im zdravotné
problémy, ktoré majú vplyv na produkciu,
reprodukciu, ale ež este ckú
a chovateľskú hodnotu zvierat.

Z taxonomického hľadiska sa delia ektoparazity vtákov na roztoče a
cudzopasný hmyz.
Medzi roztoče sa radia:
n
n
n
n

Dermanyssus gallinae (hydina) a Dermanyssus columbarium (holuby)
Argas reﬂexus
Cnemidocoptes mutans a Cnemidocoptes laevis
Falculifer rostrans, Sarcopterinus nidulans a Syringophilus bipec natus

Do skupiny cudzopasného hmyzu patria:
n Columbicola columbae
n Cimex columbarium
n Ceratophyllus columbae a Ornithomyia avicularia

Klieš kovitosť
V ostatných rokoch sa v malochovoch hydiny stretávame čoraz častejšie s
klieš kom kurím Dermanyssus gallinae. Tento parazit robí obvykle vážne
problémy vo veľkochovoch sliepok, odkiaľ si ho chovatelia donesú s hydinou
alebo chovateľskými pomôckami do svojich chovov. Klieš ky sa vo vhodnom
prostredí rýchlo šíria, napomáhajú im v tom voľne žijúce vtáky (hrdličky,
vrabce), ale ež hlodavce. V pomerne krátkom čase dochádza k premoreniu
chovov hydiny v širokom okolí.
Klieš k sa primárne živí krvou vtákov, ale ež niektorých cicavcov vrátane
človeka. Na reprodukciu potrebuje klieš k kurí vtáčieho hos teľa.
Falculifer rostratus

Iden ﬁkácia klieš kov chovateľmi je pomerne ťažká lebo klieš ky cicajú krv
hydine v noci a cez deď sú schované v škárach kurínov, kde sa rozmnožujú.
Pri veľkej premorenos spôsobujú pos hnutej hydine anémiu, tá je následne
oslabená, letargická a náchylnejšia na infekčné choroby. Pri silnom napadnu
môže hydine vysať takmer všetku krv a spôsobiť úhyn. Klieš k môže prenášať
infekčné choroby. Boj s klieš kom je ťažký, nakoľko na hydine parazituje len v
noci, dlho je v utajení, skrýva sa hlboko v škárach, kde neprejdú insek cídne
prostriedky a je už značne rezistentný voči chemickým insek cídnym látkam. Ak
chovateľ zis na hydine príznaky anémie (bledé sliznice, beháky, hrebienok),
mal by pri diferenciálnej diagnos ke myslieť aj na prítomnosť klieš ka kurieho.

Falculifer rostratus

Pri veľmi silnom zamorení chovu sa dá prítomnosť klieš kov zis ť tak, že
chovateľ prejde rukou (prstom) pod bydlami, v tmavých miestach kurína,
rozpučí schovávajúcich sa parazitov, čo sa prejaví červenou farbou (nacicaná
krv) na ruke. Prítomnosť parazita sa takto nemusí vždy prejaviť.
Rýchle opatrenia:
n dôsledné mechanické vyčistenie kurínov, bydiel, hniezd,
n všetky škáry v podlahe, stenách, strope vyplniť a celý kurín vybieliť

haseným vápnom,
n na suchý povrch kurína nafúkať prípravok Ekosip, ktorý pôsobí

Pos hnuty holub - Cnemidocoptes laevis

mechanicky - kontaktne, keď parazit v noci vylieza z úkrytu prášok
Ekosipu mu upchá póry, čo spôsobí jeho vysušenie a smrť,
n hydine umožniť popolenie v zmesi piesku, popola a Ekosipu,
n anemickým zvieratám podávať Aminovit, zelené krmivo, strúhanú mrkvu
a cviklu.
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Opatrenia v chovateľskom zariadení:
n urobiť dera záciu
n zamedziť prístup voľne žijúcich vtákov do kurína (hrdličky, holuby a

vrabce)
Svrab spôsobujú roztoče z čeľade Acaridae. Pos hnuté čas silne svrbia.
Niektoré druhy pos hujú operenú kožu, kde spôsobujú zápalové zmeny v hlbšej
vrstve, hlavne pri koreni brka. U pos hnutých jedincov sa dá pozorovať zvýšená
tvorba šupín, krúst, vypadávanie peria a ozobávanie.
Rod Cnemidocoptes spôsobuje svrab behákov, ktorý je známy pod názvom –
vápenka. Pôvodca žije medzi a pod šupinami behákov. Živí sa epidermou, v
podkoží vytvára chodbičky. Slinami vylučuje dráždivý obsah, ktorý spôsobuje
hyperkeratózu a zhrubnu e kože. Vyskytuje sa hlavne u starších jedincov. Svrab
sa šíri priamym kontaktom, ale ež predmetmi kontaminovanými pôvodcami
svrabu. Silne pos hnuté jedince, ktoré nemajú pre chovateľa špeciálnu
chovateľskú hodnotu sa odporúča utra ť. Zvieratá s menej rozsiahlym
poškodením a vzácne jedince je potrebné ošetriť viackrát lokálne, zmäkčením
krúst (prípravky na báze kyseliny salicylovej a glycerínu) a následnou hĺbkovou
dezinfekciou (jódové preparáty) + EKOSIP. O použi liekov rozhodne
veterinárny lekár.

Cnemidocoptes laevis

Švoly patria do skupiny tzv. perových roztočov. Živia sa kožnými šupinami,
sekrétom kloakálnej žľazy a čas cami pier. Premnožia sa hlavne v chovoch so
zanedbanou zoohygienou a u jedincov v zlom výživnom stave., ktoré trpia
karenciou živín, chronickými chorobami a pod. Pri silnom premnožení hydinu
znepokojujú, môžu sa preniesť aj na ošetrujúci personál.
Na hydine môžu parazitovať aj viaceré druhy kliešťov. Tieto parazity okrem
oslabovania vtákov (anémia, derma dy...) môžu prenášať aj rôzne vírusové,
bakteriálne a protozoárne choroby. Prevencia spočíva v asanácií prostredia od
kliešťov.
Komáre a iní lietajúci krv cicajúci hmyz môže prenášať niektoré choroby napr.
di ériu.
Prevencia a liečba ektoparazitóz spočíva hlavne v zoohygienických
opatreniach, udržiavaní čistého prostredia chovných priestorov, voliér a
výbehov. Prikúpené zvieratá a zvieratá pri návrate z výstav je vhodné aspoň 3
týždne držať v karanténe. Pozorovať ich zdravotný stav, podporiť celkovú
odolnosť prírodnými prípravkami (PROPOUL, NEFROVET, SILIVET,
CARNIFARM...) a prípadne vyliečiť zistené zdravotné problémy. Pri zistení
ektoparazitov v chove je potrebné dôkladne vyčis ť priestory, dezinﬁkovať vystriekať použiť napr. BIO KILL. Zvieratám podávať po dobu 3 – 5 dní vitamín
B1 – amin a upraviť ich metabolizmus kvalitnou - im
prirodzenou potravou a probio kami. BIO KILL možno použiť
priamo na perie len u okrasných zvierat! V lete je dobré po
vyčistení priestorov nastlať čerstvé orechové listy. Zriedený
orechový extrakt (celé zelené orechy naložené v liehu) je
možné použiť na vonkajšie aj vnútorné ošetrenie hydiny. Veľmi
dobré je ak sa hydine umožní popolenie v plochej nádobe so
zmesou piesku a popola, ktorá sa pravidelne vymieňa a čis . V
súčasnos sa veľmi osvedčil pri boji s ektoparazitmi prípravok
EKOSIP, ktorý má práškovú formu a je možné ho použiť do
popoliska, na steny a zariadenie kurína aj priamo na pos hnuté
zvieratá.
EKOSIP je ekologický akaricídny prípravok na báze oxidu
kremičitého, má vysokú schopnosť viazať vodu a olej, pôsobí
na parazity fyzikálnym spôsobom. Po priľnu ku ku kule naruší
jej voskovitý povrch a dôjde k vysušeniu parazita. Nemá
nega vy vplyv na zdravie zvierat, kŕmne zmesi ani na ľudí,
neovplyvňuje ani kvalitu živočíšnych produktov. V suchom
prostredí zostáva dlho ak vny. Na prípravok nevzniká
rezistencia. Nevyžadujú sa ochranné lehoty na produkty
zvierat.
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holub 6 tyzdnov po aplikacii EKOSIP

HUMAC Feed
– kompletné krmivo
Účel použi a a kŕmny návod
Kompletná kŕmna zmes určená pre nosnice v príprave na znášku
a počas doby znášky. Kŕmna zmes zabezpečuje plnohodnotnú výživu
a je obohatená o humínové kyseliny, ktoré pôsobia ako prevencia pro
ochoreniam tráviaceho traktu hydiny. Zároveň humínové kyseliny
pôsobia na zvýšenie úžitkovos nosníc a zvyšujú obranyschopnosť
organizmu voči patogénom z vonkajšieho prostredia.

Účinky humínových kyselín
n Humínové kyseliny sa používajú pre ich detoxikačné, an sep cké

a fungicídne vlastnos aj ako prírodný rastový s mulátor.
n Zohrávajú významnú úlohu v ochrane gastrointes nálneho traktu

pred infekciami a pozi vne ovplyvňujú jeho funkcie.
n Na sliznici tráviaceho traktu vytvárajú ochranný povlak, a tým

znižujú riziko vzniku infekcií a otráv.
n Katalyzačnými procesmi zasahujú do metabolizmu mikróbov,

čo vedie k poškodeniu, prípadne zničeniu patogénnych baktérií
a vírusov.
n Majú pro zápalové účinky, viažu voľné radikály a ež s mulujú

receptory imunitného systému v črevných klkoch pro
patogénom.
n Majú veľmi dobrú pufračnú schopnosť, stabilizujú pH v celom

tráviacom systéme.
n Ako ionomeniče a chelatujúce činitele zvyšujú využi e dusíka

a fosforu, a tak isto zvyšujú aj resorpciu železa a medi.
n Ovplyvňujú zloženie a činnosť črevnej a bachorovej mikroﬂóry

v prospech symbio ckých mikroorganizmov, potencujú účinok
probio k, tlmia rozvoj metabolickej acidózy. Priaznivo ovplyvňujú
metabolizmus bielkovín a mastných kyselín.
n Humínové kyseliny patria medzi najak vnejšie látky

s an oxidačným efektom – podporujú ak vitu an oxidačných
enzýmov, významne podporujú obranné schopnos
živočíchov.
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Schmallenberg vírus
MVDr. Danica Černeková, VETSERVIS s. r. o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, cernekova@vetservis.sk

E ológia a epizootológia:
Kedy a odkiaľ sa vírus do Európy dostal, jasné nie je, no je možné, že v európskej
populácii prežúvavcov cirkuloval už nejakú dobu bez toho, aby vyvolal klinické
príznaky a až priaznivé klima cké podmienky umožnili jeho masívne rozšírenie.
Ďalej existuje možnosť, že vznikol náhodným preskupením segmentov
z n á myc h a l e b o n ez n á myc h v í r u s ov č e ľ a d e B u nyav i r i d a e , ro d u
Orthobunyavirus, kde bol nový vírus zaradený. Do úvahy takisto prichádza aj
zavlečenie vírusu z neznámeho zdroja. Ako sa dostal do Európy, je ešte
potrebné objasniť ďalším štúdiom.

Schmallenberg vírus (SBV) je pôvodca
choroby, ktorá bola len nedávno popísaná
u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
Prvé príznaky naznačujúce infekciu
novým vírusom sa objavili v stádach
dojníc na nemecko-holandskej hranici
(Severné Porýnie - Ves álsko) na konci
augusta 2011. Producen mlieka v tejto
oblas zaznamenali u dojníc značný
pokles dojivos (až 50 %), horúčku až do
41,0 °C a únavu. Tieto príznaky v priebehu
niekoľkých dní bez následkov vymizli. Pri
vyšetrení chorých zvierat boli vylúčené iné
príčiny, ako napríklad katarálna horúčka
oviec atď.
V konkrétnych chovoch boli odobrané
vzorky, z ktorých sa v Inš túte Friedricha
Loeﬄera (FLI) podarilo v polovici
novembra izolovať nový vírus. Vírus bol
pomenovaný podľa miesta pôvodu vzoriek
(Schmallenberg).
Celkovo bolo vyšetrených 25 vzoriek
z pia ch akútne pos hnutých fariem.
Z týchto vzoriek, bolo 7 kráv pozi vnych.
Prvá pozi vna vzorka bola zachytená
7. septembra, posledná 7. novembra.
Na jeseň sa podobné príznaky objavili aj
v holandských chovoch, kde horúčku
sprevádzala hnačka.
Od decembra 2011 sa nákaza začala
prejavovať potratmi a pôrodmi
neživotaschopných alebo mŕtvych mláďat
s rôznymi deformitami v chovoch oviec,
v menšej miere v chovoch hovädzieho
dobytka a kôz v Holandsku, Nemecku
a Belgicku. V januári 2012 bol SBV
potvrdený aj v Belgicku, Veľkej Británii
a Francúzsku, vo februári v Luxembursku
a Taliansku a v marci v Španielsku.
V súčasnos sa vyskytuje prak cky vo
všetkých krajinách Európy, až na niekoľko
výnimiek (Litva, Portugalsko a Cyprus).

SBV je obalený, jednovláknový, segmentovaný - RNA vírus , jeho genóm je
rozčlenený do troch segmentov. Porovnávacia analýza genómu SBV ukázala, že
je blízko príbuzný s vírusmi Shamonda, Aino a Akabane zoskupenými v rámci
séroskupiny Simbu, ktoré sa vyskytujú v Ázii, Afrike a Austrálii, ale neboli
predtým zistené v Európe.
SBV sa prenáša bodavým hmyzom, predovšetkým pakomármi z rodu
Culicoides, takisto ako vírus katarálnej horúčky oviec sérotyp 8 (BTV-8).
Op málne podmienky na množenie pakomárov sú počas vlhkého leta, kedy
dochádza k ich masívnemu množeniu. Šírenie SBV je v sezóne ak vity vektora (v
období od apríla až do novembra) veľmi rýchle. Rovnako ako katarálna horúčka,
SBV pos huje predovšetkým ovce a hovädzí dobytok, občas kozy a voľne žijúcu
zver ako byvoly, srny, daniele, jelene a losy. U ľudí infekcia doposiaľ zistená
nebola. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zis lo, že je
nepravdepodobné, aby vírus predstavoval akékoľvek riziko pre ľudské zdravie.
U zvierat sa vírus môže šíriť transplacentárne, horizontálny prenos (priamo zo
zvieraťa na zviera) v stáde nie je známy. Po prekonaní infekcie zvieratá získavajú
dlhodobú imunitu, ktorá ich chráni pred ďalšou infekciou rovnakým kmeňom
vírusu.

Klinické symptómy
U dospelého hovädzieho dobytka nákaza prebieha ako akútne ochorenie, ktoré
sa prejavuje nešpeciﬁckými klinickými príznakmi, najmä náhlym poklesom
produkcie mlieka (až 50 %), nechutenstvom, zníženou kondíciou a vysokou
horúčkou (do 40°C). Ďalšími príznakmi sú apa a, krívanie, niekedy vodnatá
hnačka a strata hmotnos . Za 7 až 10 dní príznaky zväčša vymiznú. Klinické
ochorenie v stáde prebieha 2 - 3 týždne, pričom morbidita dosahuje 20 až 70 %.
Mortalita zvierat je nižšia ako 10 %. Infekcia u väčšiny zvierat (ovce, kozy)
prebieha inaparentne, čo potvrdzujú aj sérologické testy. Detekcia vírusu v krvi
viremických zvierat je možná na začiatku infekcie (väčšinou od 1. do 5. dňa
infekcie).
Infekcia gravidných zvierat (oviec medzi 28. – 56. dňom, hovädzieho dobytka
medzi 75. – 150. dňom) má za následok vážne poškodenie vyvíjajúceho sa
plodu. Dochádza k včasným abortom, mumiﬁkácii plodov či k predčasným
pôrodom málo životaschopných mláďat s typickými vývojovými defektmi
prevažne pohybového aparátu a centrálnej nervovej sústavy. Vírus sa replikuje
hojne v neurónoch šedej hmoty mozgu a miechy plodu a spôsobuje akútne lézie
mozgového tkaniva, ako hydranencefália (vnútorný hydrocefalus, zväčšenie
mozgových komôr vyplnených mozgovomiechovým mokom s útlakom
okolitého tkaniva), porencefália, hydrocefalus, cerebelárna hypoplázia a
zväčšený thýmus. Z porúch pohybového aparátu sa najčastejšie objavuje
skolióza, tor collis, kyfóza, lordóza, ankylóza, arthrogrypóza (trvalá ﬂexia
viacerých kĺbov), ataxia, paralýza konča n a brachygnácia. Obvykle pos hnuté
mláďatá vykazujú, dva alebo viac z uvedených defektov (typický je
arthrogryposis hydranencephalia syndrom – AHS).
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Výskyt fetálnych malformácií sa líši v závislos od štádia gravidity v čase infekcie
a od druhu zvieraťa. Pôrody takýchto mláďat sú sprevádzané dystokiou.
Jahňatá sa rodia buď mŕtve alebo málo životaschopné, neosrstené, s
neurogénnou atroﬁou svaloviny a hynú v priebehu niekoľkých hodín alebo dní
po pôrode. Niektoré zvieratá sa rodia bez deformít, ale môžu mať rôzne
neurologické príznaky, ako slepota, ataxia, poloha v ľahu, neschopnosť sať, a
niekedy aj epilep cké záchvaty. Je popísané ež predĺženie doby gravidity.
Najväčší počet porúch pôrodnos bol pozorovaný u oviec, kde percento
patologických pôrodov môže v niektorých, najmä v synchronizovaných stádach
dosiahnuť až 50 %, v menšej miere u kôz a hovädzieho dobytka. U bahníc a u kôz
neboli pozorované predchádzajúce klinické príznaky.

Diagnos ka a diferenciálna diagnos ka
Pri akútnych infekciách dospelých zvierat sú klinické príznaky ochorenia
nešpeciﬁcké, pri stanovení diagnózy sa preto musia brať do úvahy všetky možné
príčiny vysokej horúčky, hnačiek, zníženia dojivos a potratov. Pri zvýšenom
výskyte malformácií teliat, jahniat a kozliat je potrebné vylúčiť ostatné
orthobunyavírusy, katarálnu horúčku oviec, pes vírusy, gene cké faktory a
pôsobenie toxických látok. Predbežnú klinickú diagnózu je potrebné potvrdiť
laboratórnym vyšetrením.

Laboratórna diagnos ka
Laboratórna diagnos ka je založená na priamej detekcii vírusu metódou RTP C R , kul váciou vírusu na bunkových kultúrach alebo priamou
imunoﬂorescenciou. Izolácia vírusu je možná v období virémie (teda v prvom
týždni infekcie) zo séra alebo krvi odobranej na EDTA alebo zo vzoriek tkaniva
mozgu, sleziny, mekónia a plodovej vody mŕtvo narodených deformovaných
mláďat. Zo sérologických metód je k dispozícii vírus neutralizačný test,
nepriama imunoﬂuorescencia alebo ELISA (dostupných je niekoľko
komerčných ELISA súprav).
Priama liečba zvierat inﬁkovaných Schmallenberg vírusom neexistuje, u akútne
chorých zvierat je možná podporná a symptoma cká terapia.

–9–

Profylaxia
Vzhľadom k tomu, že vírus sa prenáša
bodavým hmyzom, vykonávať
p ro f y l a k c ké o p a t re n i a , k t o ré b y
kompletne chránili pred infekciou je
takmer nemožné. Do úvahy prichádza
posunu e doby pripúšťania oviec tak, aby
bahnice v období najvyššieho rizika
transplacentárneho prenosu vírusu
neprichádzali do kontaktu s vektormi.
Okrem toho, môžu ako opatrenia na
kontrolu potenciálnych vektorov pomôcť
repelenty a pyretroidy. Účinná vakcinácia
je v zásade možná, avšak u nás, ani vo
väčšine európskych krajín, sa v súčasnos
nevykonáva. Inak vované vakcíny sú
ko m e rč n e d o s t u p n é v n i e k t o r ý c h
krajinách.

Využitie molekulárnych metód
v diagnostike chorôb ošípaných
Doc. MVDr. Ivan Holko, PhD., VETSERVIS s r. o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, holko@vetservis.sk

Ťažko kul vovateľnými sú napríklad Lawsonia intracellularis, pôvodca
prolifera vnej enteropa e ošípaných. Najmä vo virologickej diagnos ke býva
izolácia pôvodcu na bunkových kultúrach náročná a rela vne málo úspešná.
Z diagnos ky baktérií stojí za zmienku dlhodobá, až niekoľko mesačná,
kul vácia mykobaktérií prípadne problema cká kul vácia mykoplaziem.
Problémom býva aj špeciﬁcká iden ﬁkácia druhu v zmiešaných populáciách
mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v klinických vzorkách,
akými sú trus, výtery a podobne. Tak ež je nemožné kul vačne preukázať
zastúpenie jednotlivých druhov mikroorganizmov v mikroﬂóre tráviaceho
traktu.
Štandardom pre diagnos ku infekčných chorôb zvierat je v prvom rade manuál
Úradu pre nákazy O. I. E. (Oﬃce Interna onal des Epizoo es), ktorý obsahuje
podrobné protokoly metodík na dôkaz pro látok, pôvodcov, ako aj požiadavky
na výrobu vakcín. Je aktualizovaný v pravidelných 4-ročných intervaloch
a práve posledná aktualizácia už obsahuje takmer u všetkých nákaz aj
aplikáciu polymerázovej reťazovej reakcie (minimálne s odkazom na príslušné
referenčné laboratórium).

Pokrok v oblas gene ky
mikroorganizmov spôsobil významné
posuny v taxonómii, čím nastala potreba
presnejšej iden ﬁkácie patogénov.
Najväčší rozvoj diagnos ky infekčných
chorôb možno pripísať práve molekulárno
– gene ckým metódam, kde sa stala
najvyužívanejšou polymerázová reťazová
reakcia (PCR). Jej podstatou je
enzyma cké pomnoženie cieľovej
sekvencie DNA (špeciﬁckej pre daný druh
resp. determinujúcej určitú vlastnosť)
použi m špeciﬁckých oligonukleo dov –
primerov, komplementárnych ku
koncovým čas am tejto sekvencie a
termostabilnej DNA polymerázy. Pri
aplikácii PCR v mikrobiologickej
diagnos ke sa využívajú pre dôkaz najmä
sekvencie kódujúce faktory patogenity
mikroorganizmov. PCR poskytuje
alterna vu najmä v tých prípadoch, kde je
tradičná diagnos ka príliš zdĺhavá a
problema cká s neistým výsledkom,
prípadne u tých patogénov, ktoré sa
tradičnými metódami diagnos kovať
nedajú, tzv. živých ale nekul vovateľných
mikroorganizmov (napríklad oslabených
aplikáciou an bio k, vysoko náročných
na kul vačné prostredie a podobne).

Tradične sa PCR využíva v typizácii infekčných agens, u ktorých je nevyhnutné
preukázať ich virulenciu. Napríklad diagnos ka a potvrdenie atroﬁckej rini dy
ošípaných (sípavky) vyžaduje nielen izoláciu pôvodcu Pasteurella multocida,
ale tak ež dôkaz produkcie dermonekro ckého toxínu (PDNT) touto
baktériou. Na to je možné využiť jedine metódu ELISA alebo PCR. PCR sa
využíva aj pri potvrdení edémovej choroby ošípaných na základe detekcie génu
pre verotoxín VT2e.

Obr. 1. Patologicko – anatomický obraz kombinovanej infekcie Lawsonia intracellularis
a Brachyspira hyodysenteriae, potvrdenej metódou PCR. Vľavo – typický obraz hemoragickej
koli dy, vpravo proliferácia sliznice ilea v podobe pozdĺžnych povrazcovitých zhrubnu .
(Foto: I. Holko, J. Zaujec).
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Črevné infekcie.
Diagnos ka chorôb ošípaných zahŕňa okrem už spomínanej atroﬁckej
rini dy či edémovej choroby aj niekoľko ďalších perspek vnych oblas , kde je
inovácia metódami PCR nanajvýš žiadaná. Z bakteriálnych infekcií sa jedná
predovšetkým o prolifera vnu hemoragickú enteropa u – ilei du, ktorej
pôvodcom je ťažko kul vovateľný (na bunkových kultúrach) mikrób Lawsonia
intracellularis. Prejavuje sa typickým patologicko – anatomickým obrazom
ilei dy so zhrubnutými povrazcovitými útvarmi na sliznici.
Na obrázku 1. je vidieť okrem týchto príznakov aj nekro cké zmeny spôsobené
infekciou Brachyspira hyodysenteriae, ktorú sme preukázali tak ež metódou
PCR, umožňujúcou typizáciu 3 druhov brachyspír. Zavedením PCR diagnos ky
do praxe sa počet potvrdených prípadov zvýšil na úroveň 70% zo suspektných
zvierat. (Holko, 2013)

Infekcie spôsobené mykoplazmami.
Mykoplazmy všeobecne patria do kategórie mikroorganizmov, ktorých
kul vačná diagnos ka býva problema cká. Jedná sa najmä o ťažkos
s kul váciou, kvôli prerastaniu bežnej mikroﬂóry, ako aj problémy s ich presným
druhovým zaradením. Je možné konštatovať, že za posledných 10 rokov sa vývoj
jednoznačne ubral cestou detekcie mykoplaziem metódou PCR. Mykoplazmy
sú pôvodcami celého radu významných nákaz zvierat. U ošípaných sa jedná
o Mycoplasma hyopneumoniae, pôvodcu enzoo ckej pneumónie, ktorá
býva iniciačnou infekciou komplexu respiračných chorôb PRDC. Diagnos ka
M. hyopneumoniae je v našich podmienkach realizovaná aplikáciou
modiﬁkovanej metodiky podľa práce Ma ssona a kol. (1997) s priamou
izoláciou DNA z pľúcneho tkaniva odobraténo z typických zmien na kraniálnych
lalokoch pľúc. Použi e PCR zvýšilo záchyt tohto patogéna na 60 – 70%
z podozrivých prípadov a opro minulým rokom sa počet potvrdených prípadov
zdvoj- až strojnásobil (Holko a kol., 2004).Okrem uvedeného druhu je častým
pôvodcom problémov aj Mycoplasma hyosynoviae a Mycoplasma hyorhini s,
ktoré sa detegujú tak ež pomocou PCR.

Vírusové infekcie.
V diagnos ke vírusových infekcií ošípaných je PCR jednoznačným prínosom
pri infekcii vyvolanej prasacím cirkovírusom PCV-2. Výskyt tohto vírusu sám

Obr. 2. Výsledok detekčnej elektroforézy po duplex PCR detekcii vírusov PCV-2 a PPV.
Dráha 1 – nega vna kontrola, Dráhy 2 – 8 – vzorky (2, 3 PPV pozi vne), 9 pozi vna kontrola
(Foto: I. Holko).
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o sebe nemusí predstavovať problém,
preto je nutné interpretovať pozi vny
nález v kontexte s klinickým obrazom,
alebo detekciou hladiny pro látok IgG
a IgE. Ideálnou sa javí kombinácia súčasnej
detekcie PCV-2 a porcínneho parvovírusu
PPV v jednej reakcii tzv. duplex PCR. PCV-2
sa prejavuje príznakmi PMWS syndrómu
až po ak vácii makrofágov, najčastejšie
vírusom PPV(Krakowka S. a kol., 2001).
Po zavedení duplex PCR sa pozi vny
nález oboch vírusov pohyboval v rozsahu
30 – 50 % zo suspektných prípadov. Na
obrázku 2 je vidieť výstupný formát tejto
metodiky.
V epizootologii vírusových infekcií je
aplikácia PCR využívaná v celej škále
chorôb, za zmienku stojí klasický mor
ošípaných (Hoﬀmann a kol, 2005),
Aujeszkyho choroba (Belák a kol., 1989),
respiračný a reprodukčný syndróm
ošípaných PRRS (Gilbert a kol., 1997)
a transmisívna gastroenteri da TGE (Kim
a kol., 2007).
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Ponuka PCR diagnostiky
chorôb zvierat
Baktérie:
n Escherichia coli – faktory virulencie (VT2e – edémová

choroba ošípaných)
n Brachyspira hyodysenteriae
n Lawsonia intracellularis
n Mycobacterium spp. (vrátane avium subsp.

paratuberculosis)
n Mycoplasma spp. (hyopneumoniae, hyorhini s,

hyosynoviae, bovis)
d zo vzoriek mlieka
(stafylokoky, streptokoky, enterokoky,
enterobacteriaceae)

Vírusy:
n Cirkovírus typ 2 (PCV-2)
n Parvovírus (PPV)
n Vírus reprodukčného a respiračného syndrómu

(PRRSV)
n Cirkovírus vtákov (PBFD) a polyomavírus vtákov (APV)
n Vírusová hnačka hovädzieho dobytka (BVD) a iné

pes vírusy
n Respiratórny synciciálny vírus HD (BRSV)

n 12 druhov pôvodcov mas

n Chlamydophila spp. (psi aci, trachoma s,

pneumoniae)

Parazity:

Gene ka:
n Diferenciácia pohlavia vtákov
n Gene cky determinované ochorenia psov:

CEA, PRA-rcd2 (Progessive Re nal Atrophy) – rod
cone dysplasia 2 Merle – sfarbenie Merle / cryp c
Merle

n Toxoplasma gondii

Ďalšie vyšetrenia na základe dohody so zákazníkom.
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