
MANUÁL PRE ODBER, BALENIE A ZASIELANIE VZORIEK NA VIRoLoGICKE
A SEROLoGICKÉ VYŠETRENIE AMo

Úč.lo- manuálu je zabezpečenie:
o jednotných postupov pre odbeľ, balenie a zasielanie vzoriek na viľologické a sérologické

vyšetrenie AMo
. odberu vhodných vzoriek na vyšetrenie
o vhodných podmienok na pľechodné uskladnenie vzoľiek do doručenia na laboratóľne

pracovisko
o minimálnych požiadaviek bio-bezpečnosti pľi manipulácii so vzoľkami
o jednotných epizootologických údajov o odobľatých vzoľkách

Osoby opľávnené na odbeľ vzoľiek
Na odber vzoľiek je oprávnený:
. úľadný veterináľny lekáľ
o súkľomný veterinámy lekáľ
o vyškolená osoba (veteľináľny asistent alebo poľovník vyškolený na odbeľ vzoľiek u diviačej

zveri)

Miesto odbeľu vzoľiek
Vzoľky sa odobeľajú:
o v chove
. na bitúnku
o v poľovnom ľevíri alebo mieste určenom na vyvrhovanie ulovenej diviačej zveľi

Mateľiál potľebný k odbeľu vzoľiek
K odberu vzoľiek sú potľebné:
o jednorazové rukavice, nôž' nožničky, kostná pílka, plastový kontajneľ, plastové nepriepustné

vľecká, skúmavka (hemoska), heparín alebo iné antikoagulans' peľo píšuce na plast,
samolepiace štítky na označenie vzoľkovníc

Počet odobľatych vzoľiek
Pri ľozhodovaní o počte odobľatých vzoľiek v chovoch ošípaných treba postupovať podľa

',Diagnostickej 
príručky ustanovujúcej diagnostické postupy, metódy odbeľu vzoľiek a kritériá

pre vyhodnocovanie laboľatóľnych testov na potvľdenie AMo". U ulovenej diviačej zveľi počet
odobratých vzoriek stanoví príslušná RVPS v súlade s ,,Naľodným kontrolným programom AMo
u diviačej zverioo,vydaným pľe príslušný rok Švps sR.

odber vzoľiek sa týka:
. ošípaných a diviakov, ktoľé vykazujú príznaky, alebo postmortálne nálezy poukazujúce na

AMo a sviňovitých, ktoré boli s nimi v kontakte
o ostatných ošípaných a diviakov, ktoré sa mohli nakazíť víľusom AMo nepľiamo krmivom,

stelivom, nástľojmi a pomôckami, pohybom kontaminovaných osôb a dopravných
prostľiedkov

. vybraných ošípaných v ľámci monitoringu AMo v chovoch ošípaných

. nájdených uhynutých diviakov

. ulovených diviakov podľa nariadenia RVPS
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Mateľiál vhodný na vyšetľenie
Zasiela sa
celý kus do hmotnosti cca 20kg, ak je to vhodnejšie z dôvodu zabezpečenia bio-bezpečnosti
pľi manipulácii s uhynutým (utľateným) kusom
na viľologické vyšetľenie z uhynutých, utratených ošípaných alebo zastľelených diviakov sú
najvhodnejšie tkanivá mandlí, sleziny a obličiek , pľípadne tkanivo pľúc a lymfatické uzliny
gastľohepatické, ľenálne, submandibulárne a retrofaringealne (obr.8). U domácich
ošípaných a zvierat podozľivých z nákazy sa vždy zasiela tkanivo mandlío sleziny,
obličky' lymfatickej uzliny (obr' 10). Ak sa nejedná o zvieĺa podozrivé z nákazy AMo a ide
o vyšetrenie v ľámci monitoľingu AMo u diviačej zveri, stačí, ak vo vzorke je aspoň jedno
tkanivo z uvedených orgánov, ľesp.jeho časť o veľkosti vlašského orecha najvhodnejšieje
odobľat' tkanivo sleziny' min 59, 5x2 cm, :(obľ.5,6,9). V pokľočilom štádiu rozkladu
kadáveru je vhodné odobrať na laboratóľne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť alebo hrudnú kost'.
na viľologické vyšetrenie u živých ošípaných, ktoré preukazujú priznaky horúčky alebo iné
priznaky ochorenia na AMo sa musia odobľať vzotky nekoagulovanej kľvi a|ebo zrazenej
kľvi v súlade s pokynom laboratóľia
na sérologické vyšetrenie je vhodná odobratá krv od živých ošípaných, ľesp. kľvná
zrazenina u diviakov zo srdca alebo veľkých dutých ciev , min.4x4cm (obr. 7'9). Množstvo
vzorky pľi odbeľe od živých ošípaných je min.3 cm3. Krvná zľazenina u diviaka musí bý
minimálne veľkosti vlašského orecha'

Spôsob odbeľu vzoľiek
od Živých zvterat môže vzoľku kľvi odobrať len veteľinárny lekár alebo veteľinárny asistent pod
dozoľom veteľináľneho lekáľa v súlade s medicínskymi postupmi pri vykonaní tohto úkonu.
U uhynutých, utľatených alebo zastrelených zvierat sa odbeľ vykoná nasledovne:

odber mandlí
Zviera položíme do chľbtovej polohy. Po oboch vnútoľných stľanách sánky vedieme hlboké rezy
od bľady až za hľtan (tesne zarozltraním hlavy akľku). Rezy vytvárajú klinovitý tvar (obr.1).
Uvoľníme jazyk smeľom od brady k hľtanu, ažkým sa neobjaví hľtanová pľíklopka (obr.2). Na
konci tvľdého podnebia tesne pľed hľtanovou pľíklopkou sa nachádzajú mandle - dva útvary
oválneho tvaľu, asi 5mm hrubé, s dľobnými jamkami na povľchu (obr.3), ktoré odpľepaľujeme.

odber sleziny, obličky a kľvnej zrazeniny
Rezom v koži, podkoží a svalovine v stľednej línii brucha otvorĺme bľušnú dutinu (obľ. 4).
Vybeľieme čtevá, Žalúdok a pečeň a položíme na nepľiepustnú podložku. V blízkosti žalúdka
nájdeme slezinu _ elastický tmavočeľvený orgán s ľelatívne ostrými okĺajmi, jazykovitého tvaru.
obličky sa nacháďzajú v dutine bľušnej, pod bedľovými stavcami' Sú fazuľového tvaru, na
povľchu lesklé, hnedočervenej farby' zvyčajne obľastené tukom. Časť zasielanej obličky musí
obsahovať kôrovú aj dreňovú časť (obr. 6).
Rezom cez hrudnú kost' otvoľíme dutinu hrudnú. Vyberieme sľdce a pľúca. Srdce uchopíme do
l'avej ruky v oblasti ušiek (hoľná časť srdca, kde vyúst'ujú cievy) tak' aby hĺot sľdca smeľoval
k zápästiu ľavej ľuky. od hornej časti srdca smerom k hrotu vykonáme ľez naprieč sľdcovými
komoľami aprepáňkou. (obr.7).Vyberieme kľvnú ztazeninu zo srdca. Ak sa nedá odobľať
zrôznych dôvodov kľvná zrazeĺinazo srdca (e rozstrieľané, pľíp. vykrvené) kľvná zrazeniĺasa
odoberie zveľkých dutých ži| alebo z kľvnej ztazeniny,nachádzajicej sa vtelových dutinách.
Dbáme pľitom, aby nebola znečistená obsalrom tľáviaceho apatátu.



Balenie odobľatého mateľiálu
Časti odobratých tkanív a krvnej zrazeníny sa vloŽia do uzatvárateľného kontajnera na odber
vzoriek (obr.9) na ktorom je nalepený identifikačný štítok s údajmi o odobľatej vzoľke (pľíloha č.
I.). Ak sa odoberá vzoľka aj na vyšetľenie trichinel' vzoľka svaloviny sa vkladá do osobitného
kontajneľa. Uzavrctý kontajneľ sa vloží do plastového vľecka avľecko sauzavrie (obľ.10).
obdobne sa zabali kľv, odobratá do skúmaviek, ktoré musia bý označ,ené spôsobom, ktoľý
umožňuje jednoznačnú identiťrkáciu zvieraťa z ktoľého bola vzoľka odobratá'

Udaje o vzoľke
osoba, ktoľá vykonala odbeľ vzorky musí k odobratej vzorke pľiloŽiť údaje (ak nevypisuje
žiadanku na mieste) o mieste odberu (chove, maštali, koterci,), dátume odberu, označenizvieľaťa,
vekovej kategórii, počte zvierat v chove, dôvode odbeľu, klinických príznakoch, mateľiáli, ktorý
daná vzorka obsahuje (príloha II ).
Ak ide o ulovené diviaky, prikladajú sa údaje o identifikácii vzorky (číslo značky ulovenej zveri),
vekovej kategórii, pohlaví, spľávaní sa pľed ulovením, obsahu vzorky (zaslaných orgánoch),
majiteľovi vzorky, okĺese' katastrálnom izemí, kde bol diviak ulovený (nájdený uhynutý),
poľovnom revíri (uvedie sa jeho názov a numerický kód), poľovnom hospodárovi, strelcovi, kto
a kedy odobral vzorku. V pľípade podozľenia na ochorenie AMo u uloveného diviaka alebo ak
ide o uhynutého diviaka je potrebné uviesť aj údaje o súľadniciach GPS.
Uvedené údaje zapíše úradný veteľinárny lekár do žiaďanky na laboratórne vyšetrenie (príloha
III). Za spľávnosť údajov a obsah vzorky zodpovedá úľadný veterinámy lekár zpríslušnej RVPS.

Pľechodné uskladnenie a doručovanie vzorky
odobraté azaba|ené vzorky je potrebné uchovať pĺi 4 oC a doľučiť včo najkľatšom čase od
odbeľu na pľíslušnú RVPS. Transport vzoriek z RVPS do referenčného laboľatória sa zabezpečuje
najčastejšie zvoznou linkou VU čo najskôr, vprípade podozrenia na ochoľenie ihneď póslom.
Vzorky je potrebné uchovať na RVPS a počas transpoľtu do laboľatóľia pri 4'C. Yzoľky nesmú
zamrzn:út'!

RVPS vedie zoznam (resp. uchováva kópie Žiadaniek) zaslanýchvzoľiek.

Prílohy I. Identifikačný štítok na označenie kontajnera pľe odbeľ vzoľiek na vyšetrenie AMo
II. Ziadarlka na veteľináľne laboľatórne vyšetľenie nákaz v chovoch ošípaných
ĺĺĺ. Žiaďanka o laboratóľne vyšetrenie diviačej zveri
IV. Postup pľi odbeľe a balení vzoľiek na laboľatórne vyšetrenie AMo (obr.1 _ 11)



Pľíloha č. I - identifikačný štítok na označenie kontajneľa pľe odbeľ vzoľiek na
vyšetľenie AMo u domácich ošípaných

Pľíloha č. I - identifikačný štítok na označenie kontajneľa pľe odber vzoľiek na
vyšetľenie AMo u diviakov

Yzorka na vyšetrenie AMo

Miest o vzoľkovania : .O.oo'...oo.oo.o o.. o...... o. o..o

o
o-

Č. objednávky Dátum:

Č.vzoľtry

Yzorka na vTšetľenie AMo

a
o-

Miesto Yzoľkovania: aoaoeoaaoaoaaaoaaaaaaaaaaoaaaaao

Dátum:Č. objednávky

Č.vzoľIry
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Pľíloha č. il - žiadanka na laboľatórne vyšetrenie ošípaných v pľípade podozrenia na
AMO/KMO

Štetna veteľinĺ{rna a potravinová správa Slovenskej republiky
Žiadanka na veteľináľne lĺboľatóľne vyšetľenle nákaz v chovoch ošípaných

čisto äadanky: 26ĺ16 dátun odbeÍu: ?9.19949:'.9.....noa. odberu:.Q9...0..Q...'._..určeoé do :Yy-.19l9l............

RVPS: Bľatislava teÉ.?.ľí.g..]?-0.9....-...äľ9?.9{í9_]?.0..9'.'...e-neit

odosietateľvzorky: o RvPs ouwosvL č-owedčcoiďprankazu:

Meno: PeleÍ šikovný 0905 000 000-...........-.-, tel: fix:....---.-.............,....-e-mail.: sikomy@svps.sk

Potwdenie majiteľa: Srúlasim s rozsahom vyše$eoi2 31fu3áĺm nilclaÔl: ceoa stánoveoá dohodou

riÉtujtc: opoštovou poĺt<á'|tou
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Výsledok zašllte:

E šwssn
E Rvps: E xvuvr

E oajirď

Dôvod vyšetrenla fl koutrola ričiĺmosti va&cigácie

Monitoľilg ovocbraĺnomalebo pozoĺovacompásme

o pĺď prcsunoo o v ĺámci ozdľavovania o vPo
O ine:......-..---..

@ podozreoie naĺ' \ .4l49.!íll!_o-..

cboÝ: ...PD.Eratislava..'.'........._._

CBIIZ: _1 _0 _0 _0 _O _O

Počet zvieľĺ v chove ...t.00..........-.

o rsx o Šctĺ o RcH @ ÚcH
Farua názov: . Podkeľ€pušký-

El aboĺty a poĺuchy ĺeprodukcie E poĺuchy trávieccho tra!Úu E poruchy pobýového aparátu El iné

Botanicĺ(á 1adĺesa:

vEŕeÍinfoĺej staosdivosti (KMo, AMo' SLAK vcHo)'ĺtl 1ýka sa choĺôb povinĺjcb hláseoiu po<tľa $ l 7 aitooa č,.39ľ2oť-ľ. Zz- o

MaJlteľ: o ĺyzĺcta @ pĺávnictá osoba

. Pp-.q{e!H.a]ĺe_......

B respľatome poĺucbyEl kožnezmeayB poruchyCNsZdravotoé problémy

Mateľiál: E kadáver El oĺgáay a krv

B ine.......,.......

Psč: ..9QQ.?Q.... otres: .BE!!sLaya-

Ičo:

B pÍedvýkrm(Pv)

tl Wt -Cv)
O kanec (K2) ...............,.......-.

fl prasĺrca 1ľz1

Vzoľky z vekorrýcb kategóľll:

O ciciak (C):

El odstavea (o) .?l:.......... .......

fl chov.kaneek (Kl) ..-.........

o chov.prasnič*a (Pl).........._

dálrm začiatku kaľantÉĺy

dátum začiatku keraatén}':

O iryort - taajina p6vodu

O export-krajinawčenia

Karanténa

vakciDácja' antibiotifrlii liečba zvicra| od ttcĺých poc!ádza Eeteíĺál na vyšcEeĺic
(lrvďÍe v pripad.' ak nóža oupýnlť diqnoýlcb!,16t, aleb ak sĺfulsl s i^tdom wšetrqrria)

fl paĺazitologické D histologické

fl ba&teriologické:

B mytologicke

El viĺologrcké:

fl serologické:

strene I z 2

O fa&rrirou O ine:

Šws sn lo LD o7_o1



V1plnĺ lnboľatóľue pľacorisko: ďátrĺu prijatia: .?fl06natF.. čas pĺijatia: 12:00...... sbv zásielky

spôsob doručenia: o anoznou tinkou o poston o poštou oiný:

Poznánka:

Pokpy nn r"yplňnuie pľĺlohy:
VŽdy uveďte ušué čísla. ak nie sú. uveďte dočasrre ozuačenie. Fotokópia tejto pľíloby rrrrrsi spľevádzať

kaŽdý ľýsledok vyšetľerria. ktoý zasiela štátrry veteľináruy ústav na pr{slušrru RVPS a Žiadateľovi

č. objektu

v drla
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Poľ.
čĺslo

ušnó čiďo

o

o

ľelc knt.

n

Pĺ

č. objektu
Poľ.
čĺsto

ušué čislo ľelc kat.

podpis a pďiatta majiteľa podpis a pečiatka odosielateľa



Pľíloha č. III - Žiadanka o laboľatórne vyšetrenie diviačej zveľi

Státna vetednĺfuna a potľavinovä správa Slovenskej ľepubliky

Žiĺdankĺ o laboľatóľne vyšetľenie diviačej zveľi
Císlo žiadanky:

R\ŤS: e-mail.:

Odosielrtel'vzoľkyt o RVPS oUVL osVL oiný:

tcl:.,..,,,..

Spôsob platby: o VPo RVPS o majitel' o iné: ..,,..'.....''.

Meno;

Pozĺámky: adanka sa vystavuje osobitne pre vzoĺky zjedndho diviaka;

dňa

ibajedno;

podpis a pečiatka odosielatel'a
SVPS SR IO LD-OI.OI
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Majiteľ o szická o právnická osoba

PSC:

IČo:

okĺes:

pol'ovrrý hospodár: .........'.'......

strelec (iný):

vzorku odobral:

Pol'ovný rwlľ:

(D):

Kód:

*GPs (Š):

Kataster: .. ..............-.... okres:

Výstedok zašlite:

o Šws sn

f,l nws f,l rvĺ'_vl-

B majiteľ

B svl

B iné:

lród okľesrr

Číslo ident. značky:

číslosóľir

Matel'iál:

veková

kategória

o diviača

o lanšĺiak

O dospelý diviak

O samicaO samecPohlavie:

stav dĺla (dátum):

O zivy

o n'azený

o ulovený bez znrien spĺävania

o ulovený so zntenanri správania

O uh1murý, nájdený

E mandle

B slezina

E zĺazenina

B lymf. uzliny

El oblička

I rurovitá kosť

U bráničny pilier

Zaslané

orgány:

Požadované B r.ľĺo [l auo Ú *trichinelóza

vyšeŕľenie:

Potvľdenie majitel'a: Súhlasím s rozsahont vyšetrenia a uhradím náklady: cena stanovená dohodou

opoštovou poukiičkouúčtujte: O faktúľou o iné:

Vyphí laboratórne pľacovisko: dátum pľijatia: čas prijatía: stav zásielky

spôsob doručenia: O zvoznouUnkou o poslom o poštou oiný: ......,.....'..

stĺana l z l
podpis a pečiatka majilel'a



Príloha č. Iv - Postup pľi odbeľe a balení vzoľiek na laboľatóľne vyšetľenie AMo

obľ. l _ rezv medzisaničí

obr.2 - uvol'nenie jazyka a mandle na tvľdom podnebí

€
r,!Yl;

!t

F!*
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obľ. 3 - oddelené mandle z tvrdého podnebia

obľ. 4 - otvoľenie dutiny bľušnej a hľudnej
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obľ. 5 _ vybľatie obličky a sleziny

obr. 6 - odobeľá sa čast'obličky s kôrovou a dľeňovou čast'ou a čast'sleziny

t..'
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obr.7 - pľiečny ľez komorami srdca a krvná zrazenina

obľ. 8 - oľgány z ktorych sa odobeľajú vzoľky na AMO, slezina, oblička, mandle

a krvná zrazenina
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obr. 9 - na vyšctľenie AMO diviačej zveriv ľámci monitoľingu je najlepšie z:rsielat'len
čast'sleziny a lĺrvnú zrazcninu vloženú do kontajncľa (60 ml) na odbeľ vzoľiek, ak
laboľatóľium nemá iné vopľed stanovené požiadavky

\'zoľka na vvšctľcnic Át\t0
''l.n. 

rrurt.ou"ni", ?.R.Rt;$I
]ťno,try: _F\_ -6-0}_ t{1!l9

Dáluĺĺ|

obľ. 10 - na vyšetľenie AMO ošípaných a zvieľat podozrivých z ná|<azy je potrebné
zasielat' čast'sleziny, mandle, čast'obličiclĺ, lymfatickú uzlinu a lĺľvnú zrazeninu
vloženú do kontajneľa (100 ml) na odbeľ vzoľielr,

'''!,. 
n,r r}Š+Ĺrťĺĺc ĺýĺ'

''' 1.lr\rruraĺl

t,,'

lymfatická uzlina slezina krvná zrazenina oblička tonzila
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obľ. 10 - vzoľka s pľiloženou žiadankou pripľavená na odoslanie do laboľatóľia

Veľzia: 02 09 2020
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