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Disclaimer

Údaje (dále jen „informace“), které společnost Topigs Norsvin zpřístupňuje nebo

jsou vám k dispozici, jsou určeny pouze pro informační účely. Informace byly

shromážděny společností Topigs Norsvin pečlivě, ale bez záruky, pokud jde o

jejich správnost, úplnost, vhodnost nebo výsledek jejich použití. Společnost Topigs

Norsvin také nezaručuje, že práva duševního vlastnictví třetích stran nejsou

porušována zveřejněním informací.

Informace nejsou určeny k osobnímu poradenství pro vás. Informace vycházejí z

obecných okolností a nevycházejí z vašich osobních poměrů. Je vaší vlastní

odpovědností zkontrolovat, zda jsou informace vhodné pro vaši činnost. Použití

informací je zcela na vaši odpovědnost. Výsledek použití informací bude záviset na

vaší osobní situaci. V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem

společnost Topigs Norsvin odmítá jakoukoli odpovědnost vůči vám za ztráty

jakéhokoli druhu (včetně přímých, nepřímých, následných, zvláštních a

represivních škod), které vyplynuly z použití informací nebo ze spoléhání se na

správnost, úplnost nebo vhodnost informací.



Témata

• Onemocnění GIT

• Antibiotika, ZnO

• Kýly, mortalita prasnic

• Africký mor prasat

• Kongenitální tremor



Sající selata                                               Předvýkrm                                                        Výkrm

E.coli F4

CptC

CptA

C. difficile

Enterococcus

Cystoisopora suis

Rotaviry

Torovirus, norovirus, sapovirus

Cryptosporidium spp.

TGE

PED

Salmonella

Trichuris suis 

Brachyspira hyodyzenteriae, pilosicoli etc.

Yersinia enterocolitica

E.coli 
F4, F18

Zpracováno z různých zdrojů

Imunita, zoohygiena, denzita, organizace chovu, kvalita, krosf., struktura KS, technologie, voda
Další infekce jako PCV2, PRRS

Mykotoxiny, toxikózy, deficience živin, žaludeční vředy, HBS, hypersenzitivita, atb

Příčiny onemocnění zažívacího traktu

E.coli F4, F18                   E.coli F18 

Co mají střevní 
patogeny společné?

Deltakoronaviry



Poodstavové průjmy, edémová choroba

Etiologie
Zpracováno podle: Mohamed Rhouma and col Post weaning diarrhea in pigs: risk factors 

and non-colistin-based control strategies, Acta Veterinaria Scandinavica201759:31

Určující faktory
ETEC F4, F18ac

LT, Sta, Stb
STEC F18ab

Predispoziční faktory
Genetika: receptory
Pasivní imunita
Věk selat při odstavu

Poodstavové průjmy 
Edémová choroba

Další faktory
Hygiena, denzita

Výživa
Další infekce



Průjmová onemocnění novorozených selat, NNPDS

• Nejčastěji 3. až 5. den po narození, dříve i později

• Infekční faktory: E.coli, klostridie, rotaviry, salmonely, Enterococcus hirae

• Neinfekční faktory

• Více početné vrhy, definice: prasnice má více selat jak struků, důsledky: 

menší porodní hmotnost/nevyrovnanost, nižší příjem mleziva

• Prostředí: nízké teploty, průvan, hygiena

• Nedostatek imunitních stimulů pro selata

• Krosfostering a přesun kojných prasnic mezi sekcemi

• Mikrobiom matky daný zejména výživou a vliv na mikrobiom selat

• Prasničky před porodem - katabolismus



Mikrobiom
Přednáška prof. Zenteka, NMNM 20.9.18



Více početné vrhy, zdravý mikrobiom střeva, imunita
Obr.1:Selata v prostředí s více mikroby se lépe vyrovnají s onemocněním, 

je to důsledek různorodé mikrobiální komunity a vyvinutějšího imunitního systému

Obr. 2: Faktory ovlivňující rozvoj zdravého mikrobiomu, volně upraveno
Zdroj: www.pig333.com, Ben Willing, Janell Fouhse

Výživa prasnic:          
vyváženost složek, vláknina 
kvalita surovin

Aplikace antibiotic prasnicím 
a selatům

Kontakt se zdravou 
mikroflórou prasnice a 
prostředí

Stresové faktory
Raný odstav selat

Rozmanitá mikrobiální 
komunita, která potlačuje 

patogeny a stimuluje imunitu

Narušená mikrobiální 
komunita otevřená 

patogenům

1

2

http://www.pig333.com/


Mají selata dostatek antigenních stimulů pro rozvoj 

imunitního systému?

• Sele se rodí téměř sterilní

• První kontakt je ve vaginálním kanále s poševní mikroflórou

• Další zdroje matka, prostředí, lidé

• Kontakt s různými organismy-význam pro rozvoj imunitního systému

• Germ-free prasata-málo vyvinutý imunitní systém

• Dnes: striktní biosekurita a přísný hygienický protokol (čištění, dezinfekce)-

minimální expozice různorodou mikroflórou

• Vliv antibiotik pro prasnice a selata na správný rozvoj mikrobiomu

• Má smysl umývat prasnice před příchodem na porodnu? Dezinfekce?





Nejčastější formu rakoviny u dětí možná 

částečně způsobuje přílišná čistota
Akutní lymfoblastická leukémie – tedy jedna z nejčastějších forem rakoviny 

u dětí – může mít podle vědců nečekané viníky. Výzkumy naznačují, že za 

onemocněním stojí genetické mutace a také příliš sterilní způsob života, kdy 

jsou malé děti jen málokdy vystaveny infekcím

Čisté moderní domovy, dezinfekční utěrky a ubrousky a pochopitelná touha 
rodičů uchránit malé děti před jakoukoliv infekcí – to všechno může podle vědců 
přispívat k rozvoji jedné z nejčastějších forem rakoviny u dětí. Alespoň to tvrdí 
britský onkolog Mel Greaves na základě svého výzkumu, kterému zasvětil třicet 
let.
Akutní leukémie, říká vysoce respektovaný vědec Greaves, nemá nic společného 
s úložišti jaderného odpadu nebo jinými toxickými vlivy z prostředí, ani 
s potravinami z fast foodu, jak naznačovaly některé předchozí výzkumy.

Zdroj novinky 28. 5. 2018



Výživa prasnic a vliv na mikrobiom střeva

• Zvyšování krmné dávky na konci březosti

• Rozdíly ve složení KPK a KPB: vláknina, lyzin, energie 

• Většinou se nepoužívá tranzitní směs

• Voda

• Změna technologie, prasničky jsou poprvé na porodně

• Snížený příjem KS  prasniček: katabolismus(hubnutí), prodloužené 

porody, vyčerpání, snížená kvalita/množství kolostra, vliv na 

mikrobiom?

• Zdroj: internet





Selata před odstavem Selata po odstavu

Průjmy novorozených 
selat

Septikémie Průjmy selat po 
odstavu a později

Edémová 
choroba (ED)

Onemocnění  E. coli u prasat

ETEC 
Adhezivní faktory
F4, F5, F6, (F41)

Toxiny: LT, STa, STb, EAST1, AIDA-1

ETEC 
Adhezivní faktory

F4, F18 ac
Toxiny: LT, STa, STb, EAST 1

STEC
Adhezivní faktory

F18 ab
Toxiny: Shigatoxin StX2e



E.coli průjmy novorozených selat

• Selata chráněna kolostrálními a laktogenními IgA, vakcinace 

prasniček a prasnic je účinná

• Výskyt v případě, že nevakcinujeme, vakcína není účinná či špatná 

aplikace

• Selata se napila málo či nenapila  mleziva

• Nízký příjem mléka, náhražky



Klostridiové infekce selat

• Clostridium perfringens A, C, Clostridium difficile

• Gram+, sporulující, anaerobní tyčinky-významný původce 

průjmů/mortality u novorozených selat

• Odolnost spor, přetrvávání v prostředí

• A, B, C, D toxigenní typy, všechny produkují alfatoxin

• Quorum senzing 

• Samoregulace při kvantitativním nárůstu populace klostridií-sporulace s 

masivním uvolňováním enterotoxinů

Zdroj wikipedie



Clostridium perfringens A

• Produkuje alfa toxin, může produkovat beta 2 toxin, beta 2 pozitivní 

kmeny – těžší průběh

• Jak stanovit diagnózu? Mikrobiologie téměř vždy pozitivní

• Vyloučení jiných původců

• Molekulární biologie, kvantifikace

• Pitva, histologie



Clostridium perfringens A, CptA

• CptA-součást normální mikroflóry prasnic a selat

• Infekce a příznaky bezprostředně po narození, nejčastěji 2. až 5.den stáří, 

ev. do odstavu

• Pastovité až vodnaté průjmy, barva žlutá (růžová), nízká mortalita

• Účinnost vakcín není jednoznačná (komerční, autogenní)

• Terapie



Clostridium perfringens C, CptC

• CptC není součástí normální intestinální mikroflóry 

prasat, 36-48h po narození

• Produkce alfa, beta toxinu a beta 2 toxinu, účinný za 

nepřítomnosti trypsinu (antitrypsin faktor v kolostru), 

tento toxin vyvolává nekrotickou enteritis, hemoragický 

průjem a vysokou mortalitu

• Účinné toxoidové vakcíny
• Zdroj obrázků: internet



Clostridium difficile, CDI

• Kolonizace v průběhu prvních hodin, onemocnění v případě velké dávky, 

produkce toxinů

• Koinfekce s CptA

• U lidí je rizikový faktor aplikace antibiotik, u selat asi ne

• 1-7 denní selata, morbidita, mortalita

• Pastovitý až vodnatý žlutý průjem

• Edém mesokolonu, histologie

zdroj internet



Rotaviry

• Průjmy sajících i odstavených selat, 

• Průběh závisí na virulenci kmene, množství viru pasivní imunitě a 

věku selat

• RNA virus, neobalený, ubiquitární a odolný

• Chřipka střeva, kmeny A, B, C, humánní kmeny

• Není krosprotektivita mezi A, B, C a i ani mezi A kmeny

• Průjmy nejčastěji 3. až 7. den, žluté či bílé, hrudky nestráveného 

mléka, časté zvracení

• Jsou vakcíny účinné?

en.wikipedia.org



Cystoisospora suis

• Spory jsou odolné v prostředí, vůči většině dezinfekcí

• Selata se nakazí v prostředí kotce, ne od matky

• 7-15den (i po odstavu), pasta (někdy bílá) až vodnatý 

průjem, obvykle není mortalita, snížená váha až o 0,5kg 

• Fibrinózní až fibronekroticá  enteritis, atrofie klků

• Diagnóza: vzorky trusů od nemocných selat, více selat z 

více vrhů

• Kontrola: léčba elektrolyty, sulfonamidy? prevence 

toltrazuril 3-5 den, dezinfekce proti oocystám



Feedback

• Feedback=zpětná vazba, krmení prasniček a prasnic materiálem s infekty-

„neřízená imunizace“

• Prasničky-v rámci aklimatizace

• Prasničky, prasnice-na konci březosti-více IgG v kolostru a IgA v ml.

• Prasničky mají v kolostru méně protilátek oproti dalším paritám

• Střevní patogeny-trus od neléčených selat s průjmem, účinné zejména 

proti průjmům virové etiologie do 5dní,TGE/PED, rotaviry a E.coli a 

CptC, neúčinné proti CptA, isosporám



Feedback proti průjmovým onemocněním

Trochu alchymie

• Jaký materiál použít: výkaly od akutně průjmujících neléčených 
selat, obsah střev a macerované střevní tkáně od mrtvých, 
utracených selat

• Pomnožit tento materiál?: např. v mléce a inkubovat 24h při teplotě 
38°C, pak v ledničce max. do 3dnů

• Nikdy nevíme, kolik  a jakých patogenů máme

• Jaké je riziko? Vnitřní biosekurita?

• Jaké načasování? 10-14dní před porodem podpořit slizniční 
imunitu IgA (booster), 4 až 5 týdnů systémovou imunitu IgG(booster)

• Jaká dávka? Jedna velká dávka lepší jak více malých

• Nejsou recenzované články



Dánsko
Hanne Kongsted Diarrhoea in neonatal piglets: a case control study on microbiological findings

Porcine Health Management20184:17

60 stád ETEC a CptC nejsou rutinně detekovány

Case piglets 
(n = 171)

Control piglets
(n = 97)

P-value*

C. difficile 111 (65%) 55 (57%) 0.2

CpA cpb2 157 (96%) 90 (97%) 1

E. hirae present 76 (44%) 42 (43%) 0.9

Massive growth 
of E. hirae

28 (16%) 9 (9%) 0.1

Rotavirus A 42 (25%) 6 (6%) < 0.001

Table 3

Comparative results on E. hirae culture and PCR detection of rotavirus A, C. difficile and C. perfringens type A 

carrying beta2 genes (CpA-cpb2) in case vs. control piglets



Vakcinace matek proti průjmům novorozených selat

• Dánsko (60 stád z uvedené studie):

• 94-98% stád vakcinuje proti E.coli a CptC

• 27% vakcinuje proti CptA

• Česká republika – nejsou data

• E.coli

• CptC

• CptA

• Rotaviry



• Mlezivo obsahuje zejména IgG 

protilátky a CMI (buňky), IgA

• IgG v kolostru postupně klesají a 

vstřebávají se střevem selat cca do 12 

až 24h

• IgG chrání proti bakteriím, virům a 

toxinům, které proniknou do vnitřního 

prostředí organismu, tedy do krve, 

orgánů

• IgG selat postupně klesají během 

několika týdnů, imunitní „okno“

• Mléko obsahuje IgA, chrání sliznici 

střeva, končí odstavem, při agalakcii, 

mléčné náhražky

• Zdroj: přednáška prof. Coxe20. 9. 2018 Nové Město n.M.

Poznámky k imunitě
Selata jsou chráněna pasivní imunitou, tedy mlezivem a mlékem od matky



• Příprava prasniček a prasnic, výživa

• Hladký průběh porodu, vyrovnaný vrh

• Vitalita selat

• Dostatečný příjem kvalitního mleziva 

a mléka

• Výživa selat, mléčné náhražky

• Hygiena prostředí, technologie

• Ošetřovatelská péče, organizace

• Krosfostering, agresivita

• Zdravotní situace

• Genetika

• Long-term effects of colostrum intake in piglet 

mortality and performance1

I. Declerck,2 J. Dewulf, S. Sarrazin, and D. Maes

Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health,

Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, B-9820 

Merelbeke, Belgium

In conclusion, colostrum intake significantly influences

piglets’ short-term and long-term performance and mortality.

As colostrum yield is reported to be independent

of litter size, sufficient colostrum intake per piglet is crucial,

especially in hyperprolific sows.

• Key words: colostrum, long term, mortality, performance, piglet

• © 2016 American Society of Animal Science. All rights reserved. 

J. Anim. Sci. 2016.94:1633–1643

Co rozhoduje o úspěchu 



Témata

• Onemocnění GIT

• Antibiotika, ZnO

• Kýly, mortalita prasnic

• Africký mor prasat

• Kongenitální tremor



Antimikrobiální rezistence AMR

• Infekční nemoci(rostlin, zvířat, lidí) od začátku vzniku života

• Pokroky v kontrole infekčních onemocnění, antibiotika, nová onemocnění

• Antimikrobiální rezistence(AMR) jako jeden z největších problémů veřejného 

zdraví

• Stanoviska WHO a UN: AMR je dnes jedna z nejvážnějších zdravotních hrozeb pro 

lidstvo, předepisující antibiotika, tedy humánní lékaři a veterináři –bez koordinace

• Multi-drug rezistentní kmeny (MDR):VRE, MRSA, ESBL, carbapenemázy

• Vliv hospodářských zvířat na AMR

• AMR geny se pohybují mezi prostředím, zvířaty, lidmi a potravinami, je tedy nutné 

harmonizované úsilí všech profesionálů

• AMR je „one health problem“(problém jednoho zdraví), kde je zřejmý vztah mezi 

živočišnými zdroji, prostředím a lidskými zdroji

• Umíme zacházet s antibiotiky?

• Veterináři musí snížit předepisování  antimikrobiálních látek, musí být 

použita jiná opatření jako zlepšení managementu, výživy atd.

• Snížení spotřeby antibiotik je jediná možnost jak zachovat jejich účinnost



Sledování spotřeby atb mg/PCU (population corection unit)

NAP-AMR(National action plan-antimicrobila rezistence) 2018-2022



Microbiota in health and disease: from pregnancy to childhood 

P.D. Browne, E. Claassen and M.D. Cabana (eds.)

DOI 10.3920/978-90-8686-839-1_4, © Wageningen Academic Publishers 2017

Chapter 4 The impact of birth and postnatal medical interventions on infant gut microbiota
A.L. Kozyrskyj1*, S.L. Bridgman1 and M.H. Tun21Department of Pediatrics, University of Alberta, 3-527 Edmonton Clinic Health Academy, 1140587th Avenue, Edmonton, AB T6G IC9, Canada; 

2School of Public Health, University of Alberta,3-300 Edmonton Clinic Health Academy, 11405 87th Avenue Edmonton, AB T6G IC9, Canada;kozyrsky@ualberta.ca

• Počáteční kolonizace a vývoj komplexního mikrobiomu dětí může být 

ovlivněna lékařskými intervencemi jako je císařský řez a aplikace antibiotik

• Děti po císařském řezu: více infekcí, resp. problémů, alergie astma, nadváha, 

důvod: aplikace antibiotik matce, není kontakt s vaginální mikroflórou

• Po aplikaci antibiotik novorozencům se narušuje rovnováha bakterií-

narušení vývoje imunitního systému, např. více astmatu a obezity

• Personál a pacienti v kontaktu s rezistentními kmeny, hospitalizace 

novorozenců delší jak 2 dny ovlivňuje jejich mikrobiální rovnováhu střeva

• Vliv rané umělé výživy, předčasný porod



Problematika ZnO

• Zinek je stopový prvek, má řadu biologických funkcí, nutný pro růst a 

zdraví prasat, 150ppm Zn (622mg ZnO odpovídá 500mg Zn)

• Terapeutické dávky ZnO: 2000 až 3000ppm, max. délka 3týdny, nyní 

přeregistrace specialit  maximálně 2500ppm 2 týdny 

• Legislativa v různých státech EU: E, UK, DK, NL, B, D,

• 16. 6. 2017 Standing Commitee on Veterinary Medicinal Products. 

Brusel: Členské státy EU musí během 5 let přestat používat ZnO v 

léčebných dávkách, 26. 6. 2022. Odůvodnění: Příznivý vliv na prevenci 

selat nepřevyšuje rizika pro prostředí

• Enviromentální riziko     Pesticidy?

• Antimikrobiální rezistence



Problematika ZnO

Jak ZnO působí?

• ZnO nad 2000ppm používán od 90. let 20.století

• Velmi příznivý vliv na výskyt průjmů v poodstavovém období, 

E.coli, salmonely, ale : negativní vliv na vstřebávání Fe

• Vliv na pH GIT: zvyšuje pH v žaludku, v ileu a céku, ne v kolonu

• Zvyšuje koliformní bakterie, enterokoky, redukuje laktobacily 

(prospěšná mikroflóra), zdroj pigprogress.net



Problematika ZnO

Jak ZnO působí?

• Zvyšuje nepropustnost střevní sliznice-pevnější spojení mezi 

enterocyty, tím snižuje bakteriální adherenci enterotoxigenních E.coli

• ZnO redukuje sekreci iontů do lumina střeva

• Dále moduluje imunitní odpověď sliznice, snižuje projevy zánětu

• Nemá tedy přímý antibakteriální účinek

• Doporučená délka podávání je 14 dní, delší podávání nemá efekt

• Zaznamenané případy – podávání až 60 dnů, prestartéry, předvýkrm

• Toxicita ZnO pro prasata je nízká, 86% je vyloučeno trusem

• Vývoj spotřeby ZnO v ČR, zdroj Mgr. Pokludová, ÚSKVBL Brno

premix plv inj

2014 70797,028 2617,5 0,435

2015 64609,929 2057 0,276

2016 56704,800 3347,5 0,498



Problematika ZnO

Jak ZnO nahradit?

• Komplexní opatření v organizaci, výživě, kvalitě surovin

• Aditiva: probiotika, prebiotika, organické kyseliny, fytogenní 

látky, enzymy, přírodní jíly, mořské řasy

• Známe vzájemné vztahy jednotlivých aditiv?

• Vakcinace selat před odstavem proti E.coli



Problematika ZnO

Použití v českých chovech

• Údaje ÚSKVBL

• Přibližně 95% selat je odstavováno na ZnO

• Přibližně 90% farem používá ZnO

• Příklad z chovu: 8/2017 se ZnO přestal používat, rok klid, 9/2018 

začaly poodstavové průjmy

• „Probudil“ se stávající kmen či byl zavlečen nový kmen? Biosekurita

• Zkoušíme vakcínu



Témata

• Onemocnění GIT

• Antibiotika, ZnO

• Kýly, mortalita prasnic

• Africký mor prasat

• Kongenitální tremor



Šourková kýla(skrotální hernie)

• Střeva sestoupí do šourku, výskyt u kanečků, u prasniček a kanečků 

tříselná (inguinální) kýla

• Slabost svalů kolem inguinálního kanálu, většinou na levé straně

• Dědičné vlivy

• Před kastrací: vlivy prostředí, nešetrná manipulace

• Po kastraci: vliv techniky a hygieny kastrace

• Strangulace střeva



Pupeční (břišní, umbilikální) kýla

• Slabost břišních svalů, střevní kličky proniknou svalovinou, vak

• Zánětlivé změny, strangulace střeva

• Dědičné vlivy - jaký je podíl?

• Infekce pupečního pahýlu, odhalíme palpací kolem 15. dne

• Zkracovat a dezinfikovat či nezkracovat pupeční provazce?

• Vliv prostředí, hygiena, bakteriální kontaminace, drsné či nové podlahy

• Více početné vrhy - méně kolostra

• Nešetrná manipulace se selaty, podchlazení, zbytky dezinfekcí

• Kontrola: řešení uvedených příčin, v nezbytně nutných případech 

aplikace atb. do 24h (např. víc jak 3,5% kýl, 25% selat změny při palpaci)



Mortalita prasnic

• NHF: USA mortalita prasnic 2013 5,8% - 2016 10,2%, hlavně prolapsy

• Narůstající problém i u nás?

• Víc jak polovina v období před porodem a laktace

• Sezónnost - víc jak 70% během léta

• Vliv věku, prostředí, výživy (koncentrace), genetiky, velikost vrhu, u 

prasnic s MN selaty je vyšší pravděpodobnost, zdravotní situace na 

farmě, vedení porodu a ošetřovatelská péče

• Další různé údaje, např. negativní vliv indukce porodů

• Narůst prolapsů, žaludeční vředy



Témata

• Onemocnění GIT

• Antibiotika, ZnO

• Kýly, mortalita prasnic

• Africký mor prasat

• Kongenitální tremor



Evropou obchází strašidlo

• Evropou obchází strašidlo –strašidlo komunismu. Ke svaté 

štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy 

– papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí 

policajti



AMP k 5. 10.2018, zdroj pig333.com

Video pigprogress.net



Rumunsko
dr. Bálint, víc jak 1000 ohnisek, ztráty 340 tis. k 10.10. 2018 

Rozdíl mezi SZ a JV, způsoby chovu

SZ

JV



Přenos viru AMP, z materiálu SVS a www.pig333.com

www.pig333.com



Survival of African Swine Fever virus in excretions from pigs

Survival of African Swine Fever virus in excretions from pigs experimentally infected with the 

Georgia 2007/1 isolate.

Wednesday 19 September 2018(7 days ago)

1 Like

African swine fever virus (ASFV) causes a lethal hemorrhagic disease of swine which can be transmitted through direct contact with infected animals and their

excretions or indirect contact with contaminated fomites. The shedding of ASFV by infected pigs and the stability of ASFV in the environment will determine

the extent of environmental contamination. The recent outbreaks of ASF in Europe make it essential to develop disease transmission models in order to design

effective control strategies to prevent further spread of ASF. In this study, we assessed the shedding and stability of ASFV in faeces, urine and oral fluid from

pigs infected with the Georgia 2007/1 ASFV isolate.

The half‐life of infectious ASFV in faeces was found to range from 0.65 days when stored at 4°C to 0.29 days when stored at 37°C, while in urine it was found

to range from 2.19 days (4°C) to 0.41 days (37°C). Based on these half‐lives and the estimated dose required for infection, faeces and urine would be

estimated to remain infectious for 8.48 and 15.33 days at 4°C and 3.71 and 2.88 days at 37°C, respectively. The half‐life of ASFV DNA was 8 to 9 days in

faeces and 2 to 3 days in oral fluid at all temperatures. In urine, the half‐life of ASFV DNA was found to be 32.54 days at 4°C decreasing to 19.48 days at

37°C.

These results indicate that ASFV in excretions may be an important route of ASFV transmission.

K. Davies, L. C. Goatley, C. Guinat, C. L. Netherton, S. Gubbins, L. K. Dixon, A. L. Reis. Survival of African Swine Fever Virus in Excretions from Pigs

Experimentally Infected with the Georgia 2007/1 Isolate. Transboundary and Emerging Diseases. Volume 64, Issue2. April 2017. Pages 425-431.

https://doi.org/10.1111/tbed.12381



PORK INDUSTRY FOCUSES ON FEED INGREDIENTS TO COMBAT AFRICAN SWINE FEVER THREAT

Published by Paul Sundberg at September 4, 2018

Categories

Tags
Producers urged to ask questions of feed suppliers
With the expansion of the current outbreak of African swine fever (ASF) in China, the National Pork Board, along 

with the National Pork Producers Council (NPPC), the American Association of Swine Veterinarians (AASV), the 

Swine Health Information Center (SHIC) and the U.S. Department of Agriculture (USDA), are working even 

more closely together to help keep the United States free of ASF and all other foreign animal diseases 

(FADs). This includes focusing on the importation of feed ingredients, a key area of potential high risk of disease 

transport.

“Keeping trade-limiting foreign animal diseases, such as ASF, out of the United States is critical to pork producers,” 

said Steve Rommereim, National Pork Board president and a producer from Alcester, South Dakota. “We all need 

to improve the overall level of FAD preparedness. We hope for the best, but we must prepare for the worst.”

Thanks to Checkoff-funded research conducted after the porcine epidemic diarrhea virus (PEDV), swine industry 

experts now have some peer-reviewed science to rely on when looking at ways to mitigate the current risk posed by 

ASF in China and other countries. This includes work done on imported feed ingredients.

“Research has demonstrated the ability for certain feed ingredients to support viral survival during 

conditions modeled after either trans-Atlantic or trans-Pacific shipping to U.S. ports and on to locations 

likely to manufacture feed for swine,” said Paul Sundberg, DVM, director of the Swine Health Information Center. 

“For this reason, we want the entire U.S. pork industry to look at this research and consider ways that it can help us 

prevent a FAD from entering this country through this route.”

SHIC-funded research cited by Sundberg shows that viruses do have the potential to travel long distances via feed 

ingredients, which proves the theoretical ability of a foreign animal disease pathogen to reach U.S. shores. To help 

prevent this potential risk from becoming a reality, swine industry experts have compiled these seven critical points 

for pig farmers to raise with their feed and feed ingredient suppliers with the objective of starting a dialog about feed 

ingredient safety. The development of these points was to help start the discussion about feed and feed ingredient 

risk was done with review and input by the American Feed Industry Association (AFIA), the National Grain and 

Feed Association (NGFA), Kansas State University and the University of Minnesota. Some points will apply to 

producers’ immediate feed suppliers and some will apply to feed ingredient suppliers.

1.Describe the facility’s biosecurity program to minimize the spread of pathogens from people, vehicles and 

ingredients.

https://www.swinehealth.org/author/swinehealth/


Transbound Emerg Dis. 2018 Oct;65(5):1152-1157. doi: 

10.1111/tbed.12918. Epub 2018 Jun 7.

Infection of pigs with African swine fever virus via ingestion of

stable flies (Stomoxys calcitrans).

Olesen AS1, Lohse L1, Hansen MF2, Boklund A2, Halasa T2, Belsham GJ1, 

Rasmussen TB1, Bøtner A1, Bødker R2.

Author information

Abstract

Within Eastern Europe, African swine fever virus (ASFV) has 

unexpectedly spread to farms with high biosecurity. In an attempt to 

explain this process, pigs were allowed to ingest flies that had fed on 

ASFV-spiked blood, which had a realistic titre for an infected pig. Some of

the pigs became infected with the virus. Thus, ingestion of blood-

sucking flies, having fed on ASFV-infected wild boar before entering

stables, represents a potential route for disease transmission.

Hmyz jako přenašeč?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29877056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olesen AS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29877056
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Biosekurita – chápeme ji správně?

Stále děláme chyby!

Nabídka auditu

• Biosekurita - izolace, izolace od informací?

• Stačí sprchování?

• Rozšíření PCV2 kolem 2005 dopravou!

• Asanace prostředí po depopulaci



Témata

• Onemocnění GIT

• Antibiotika, ZnO

• Kýly, mortalita prasnic

• Africký mor prasat

• Kongenitální tremor



Kongenitální tremor (CT, myoclonia congenita)

• Poprvé popsán v rove 1922

• Klasifikace

• AI – klasický mor prasat (pestivirus)

• AII – atypický porcinní pestivirus APPV-2015 (dříve PCV2), enteroviry

• AIII – dědičně podmíněná porucha u kanečků landrase

• AIV – dědičně podmíněná porucha u kanečků i prasniček saddleback

• AV  – otrava organofosfáty

• B – neznámé příčiny



CT – AII rozšíření, průběh

• Globální výskyt: Austrálie, Nový Zéland, Severní i Jižní Amerika

• Evropa, jaká je prevalence u nás?

• Většinou sporadický průběh, po vzplanutí obvykle  jednotýdenní až 

dvouměsíční perioda



CT AII – etiologie, epidemiologie, patogeneze

Zatím málo informací

• Původce je RNA, pestivirus 

• Zdroj infekce : nákup prasniček, inseminační dávky

• Naivní prasničky a prasnice se infikují během březosti a infikují plody

• U viremických zvířat se vylučuje trusem, nasálními sekrety, slinami, semenem

• Perzistence viru

• Po 70. dni stáří plodu zřejmě nastupuje imunita 
• Obr.2 zdroj: přednáška prof. Nauwyncka



CT AII - klinické příznaky



CT AII – klinické příznaky

• Nejčastěji: první parita (nakoupené prasničky, doma odchované prasničky)

• Selata se narodí s třesem všech svalů, některá nejsou schopná chodit a sát, 

nutná pomoc ošetřovatelů

• Snížení příznaků během spánku, zvýraznění po stimulaci

• Více roznožek v těchto vrzích?

• Zvýšená mortalita před odstavem, vyhladovění, kulhání, zalehnutí, 

traumata, průjmy, až 75 -100%

• Klinické příznaky postupně vymizí

• Nová stáda (start-up): až 100% prevalence

• Stáda s nákupem prasniček, zejména bez adaptace

• Stáda bez naskladnění nových zvířat



CT AII - diagnóza

• Klinické příznaky

• Diferenciální diagnóza: zejména ostatní typy CT, zejména AI-KMP, ACH

• Bakteriální meningitis (Sc.suis) od 2. týdne

• Patologický nález není, v případě KMP hypocerebellum

• PCR: přímý průkaz viru v tkáních, SVÚ Jihlava

• Nejčastěji detekován v mozkovém kmeni, mezenteriálních a 

tracheobronchiálních MÚ, krvi, dále v séru, mozečku, míše, ledvinách, 

nasální stěry, trusu

• Nepřímý průkaz – sérologické vyšetření



CT AII – ošetření selat

• Není specifická léčba

• Pomoc při napití mleziva

• Dostatek tepla, opatření proti zalehnutí, ošetření roznožek

• Včasné utracení selat s nepříznivou prognózou

• Postižená selata - prasničky nezařazovat do chovu



CT AII – kontrola, adaptační program

Nakoupené prasničky, vlastní prasničky



CT AII - kontrola

• Dvě situace: naivní prasničky do pozitivního stáda nebo pozitivní 

prasničky do negativního stáda

• Feedback, infikovat naivní zvířata: trus, sliny, placenty, macerované 

plody, mrtvá selata

• Nová stáda: zjistit situaci ve zdrojovém stádě, sérologický profil 

prasniček

• Materiál z AI: trus, mrtvé semeno, sliny

• Nevyřazujte matky s vrhem s CT AII, další vrh nebude postižen







„Musíme teď všichni táhnout za jeden provaz nebo  na něm 

budeme do jednoho viset.“ Benjamin Franklin
1706 - 1790, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Stal se jedním ze zakladatelů americké 

demokratické kultury, v anglofonních kulturách je mu přičítán vynález hromosvodu

(u nás Prokop Diviš). V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu, 

druhou univerzitu ve Spojených státech, spolupracoval na tvorbě americké ústavy

Ošetřovatelé, zootechnici
Majitelé, manažeři
Výživáři, veterináři, další služby

Nespoléhejme na dotace

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4oL_LzsnSAhXHKiwKHW5GBc4QjRwIBw&url=http://www.factslides.com/s-Benjamin-Franklin&psig=AFQjCNEXL-PivKRlKQaRVmBCrLo26LdvUw&ust=1489155386663828


Děkuji za pozornost

Témata pro příště

Kontrolní otázka
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