PŘEJEME SI ZDRAVÁ KOŤÁTKA
(Jak předejít reprodukčním problémům)
Bc. Hana Lepková
a
kolektiv Diagnostické laboratoře

CO A KDY VYŠETŘOVAT v rámci prevence?
o

Testy v uzavřeném chovu (vlastní kocour, neúčast na výstavách, bez
venkovního výběhu, hygiena chovu):
n příchod nového jedince: FIV, FeLV, FeCoV, parazitologie; Giardia
intestinalis, Cryptosporidium parvum, Chlamydophila felis,
Mycoplasma felis..., genetické testy
n dále testovat jen při příznacích onemocnění

o

Testy v otevřeném chovu (krytí v jiné CHS, účast na výstavách):
n testy opakovat nejméně před každým krytím.
n požadovat testy od majitele krycího kocoura
n vhodné je provádění preventivních testů po výstavách alespoň
u jedince, který se výstavy účastnil

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM
Streptococcus canis
▪
▪

výtěr pohlavních orgánů
výtěr dutiny ústní

Chlamydophila felis
▪

výtěr pohlavních orgánů

▪

výtěr spojivky

Mycoplasma felis
§
výtěr pohlavních orgánů
§
nosní výtěr
§
výtěr spojivky

Tyto patogeny způsobují poruchy reprodukce:
§
§
§
§
§

nezabřezávání koček, málopočetné vrhy
potraty, vstřebávání plodů, úmrtí plodů
záněty dělohy (pyometra, hydrometra)
poruchy plodů (malformace, rozštěpy, otevřená břicha …)
onemocnění a úmrtí koťat po porodu

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM
FeLV, FIV
▪
krev na EDTA

Genetická vyšetření
(dle plemene)
krev na EDTA
cytobrush

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM
Krevní skupina (KS)
Problém = kočka B krytá kocourem A (non b/non b nebo b/ non b)
Krevní skupina A je dominantní KS ⇒ koťata budou ve většině
případů KS A, což s sebou nese riziko neonatální isoerytrolýzy.

Doporučení:
▪
▪

otestovat každou kočku i kocoura
u B koček provést vyšetření výšky anti-A titru

Laboratoř dodává pro chovatele B koček krytých A kocourem kity
na detekci krevní skupiny z pupečníkové krve (koťata B nechat
matce, koťata A odstavit a podávat kolostrum).

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM
Anti-A titr KS B
□

Hodnocení:
■
nízký titr: < 32
■
střední titr: 32 – 128
■
vysoký titr: > 128
test je dobré opakovat před každým krytím,
jelikož titry se mohou s každou graviditou nepatrně zvyšovat
■

ANTIGEN X PROTILÁTKA
průkaz antigenů (Ag) nebo protilátek (Ab)
Antigen = každá molekula, která je schopna vyvolat tvorbu specifických
protilátek nebo specifickou buněčnou imunitní odpověď
□
laicky řečeno, antigenem je každá látka (molekula), kterou imunitní
systém organismu rozpoznává jako tělu cizí a nějakým způsobem s ní
reaguje
□
z chemického hlediska se nejčastěji jedná o proteiny, polysacharidy nebo
nukleové kyseliny
Protilátka (imunoglobulin) = protein, který je schopen jako součást
imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty =
antigeny (bakterie, viry) v těle.

DIAGNOSTIKA KORONAVIRŮ A FIP
□

detekce protilátek (Ab) proti koronavirům
(imunochromatografie, ELISA-titry)
■
■

□

slouží pouze jako screening
protilátková odpověď nastává až po vytvoření IgG protilátek
(měsíce po setkání se s virem), trvá i několik měsíců po vyloučení
viru (kočka již není nosič)

detekce viru metodou Real Time PCR slouží k:
a) průkazu viru a jeho kvantifikaci = nosičství: trus
b) detekci viru při podezření na FIP: tekutina dutiny hrudní,
tekutina dutiny břišní, krev (EDTA)

DIAGNOSTIKA FIV
□

detekce protilátek (Ab) proti FIV (imunochromatografie)
■

■
■
■

■

□

protilátková odpověď nastává až po vytvoření IgG protilátek (měsíc
po setkání se s virem)
kočka se stává celoživotním nosičem
průběh nemoci po nakažení může být zcela asymptomatický
akutní forma nastává většinou až v letální fázi, kdy se přidruží ostatní
oslabující infekce
vzhledem k oddělení pozitivní kočky od negativních, doporučujeme testovat
imunochromatograficky v pravidelných intervalech – záleží
na pobytu kočky venku, kdy přichází do kontaktu s cizími kočkami.
K přenosu dochází krví – většinou rvačky kocourů

detekce viru metodou PCR slouží k:
detekci viru při podezření na FIV: krev (EDTA), záchyt viru však až
od 103 kopií NK/1 ml. Testovat tedy třeba v akutní fázi onemocnění.

DIAGNOSTIKA FeLV
□

detekce antigenu (Ag) FeLV (imunochromatografie)
k výsevu virů do periférie dochází po poměrně dlouhé době
(cca 8 týdnů). Doporučujeme test zopakovat po 8 týdnech.
Vir se dlouho „ukrývá“ v kostní dřeni.
■
k detekci imunochromatografickou metodou stačí nízký výskyt virů,
doporučujeme tedy tuto metodu jako preventivní a screeningovou
■
testovat lze i vakcinovaná zvířata
Vakcína nezabrání nákaze, pouze chrání před letálními následky.
Zvíře může být tedy nosičem onemocnění.
Nutné testovat před první vakcinací!
■

□

detekce viru metodou PCR slouží k:
detekci viru při podezření na FeLV: krev (EDTA), záchyt viru však až
od 103 kopií NK/1 ml. Testovat je tedy třeba v akutní fázi onemocnění
nebo ze vzorku kostní dřeně.

DIAGNOSTIKA Streptococcus canis (Strep. G)
□

bakteriologické vyšetření
při odběru se nesmí stěrovka dotknout kůže nebo chlupů, výtěr
musí být přímo z příslušného orgánu (Strep. canis se běžně
vyskytuje na kůži koček i psů)
■
odběr je vhodné provádět během říje – větší výsev bakterií
■
odběr provádět cca měsíc před krytím, aby bylo možné kočku
přeléčit v případě pozitivity. Vyžadovat test i krycího kocoura!
■
informovat se, jakou metodou je prováděna kultivace – musí být
použita metoda anaerobní kultivace na slelektivních médiích
(nikoli jen na krevních agarech)
■
lékem volby je Convenia inj. (2 aplikace po 10 dnech) nebo
Amoxycillin + clavulanát (25 mg/kg – 2x denně po dobu
14 dní). Vhodné použít Clavubactin.
■

DIAGNOSTIKA Chlamydophila felis
□

Imunochromatografický test
průkaz Ag – antigenu. Tedy skutečná přítomnost bakterie, nikoli
jen protilátek – Ab
■
odběr je vhodné provádět během říje – větší výsev bakterií
■
odběr provádět cca měsíc před krytím, aby bylo možné kočku
přeléčit v případě pozitivity. Vyžadovat test i krycího kocoura!
■
vakcína nezabrání nákaze, pouze chrání před letálními
následky.
Zvíře může být tedy bezpříznakovým nosičem onemocnění.
■
lék volby: Doxycyklin (10 mg/kg – 1x denně po dobu 4 týdnů)
nebo Azitromycin (10 mg/kg – 1x denně po dobu 2 týdnů)
■

DIAGNOSTIKA Mycoplasma felis
□

Real Time PCR vyšetření
■
■
■

■

■

průkaz bakterie v biologickém materiálu
odběr je vhodné provádět během říje – větší výsev bakterií
odběr provádět cca měsíc před krytím, aby bylo možné kočku
přeléčit v případě pozitivity. Vyžadovat test i krycího kocoura!
lék volby: Doxycyklin (10 mg/kg – 1x denně po dobu 4 týdnů),
Azitromycin (10 mg/kg – 1x denně po dobu 2 týdnů) nebo
Enrofloxacin/ Pradofloxacin (dle příbalového letáku)
kultivace a citlivost je v současné době ve fázi výzkumu.

ODBĚR VZORKŮ - BAKTERIOLOGIE
Odběrový materiál:
▪
tampon s transportním Amies médiem
Před krytím:
- Streptococus canis – výtěr z pochvy,
stěr z penisu
odběr provádí:
▪
chovatel
▪
veterinář

POSTUP ODBĚRU
- BAKTERIOLOGIE
□

složení odběrového kitu:
■
■

□

odběr se provádí z vyšetřovaného nebo postiženého orgánu
■
■
■
■
■

□
□

sterilní tampon
ampulka s živným médiem
spojivka
ospalek nebo výtok z oka
dutina nosní
dutina ústní
pohlavní orgány (pochva, penis) - Streptococus canis

sterilní částí tamponu se vytře vyšetřovaná část a tampon
se
zasune do ampulky s živným médiem
obal se popíše jménem kočky a identifikuje se vyšetřovaný orgán

ODBĚR VZORKŮ – IMUNOCHROMATOGRAFIE, PCR
Odběrový materiál:
▪
suchý tampon
Před krytím:
- Mycoplasma felis, Chlamydophila felis výtěr z pochvy, stěr z penisu
odběr provádí:
▪
chovatel
▪
veterinář

POSTUP ODBĚRU
IMUNOCHROMATOGRAFIE, PCR
□

složení odběrového kitu:
■

□

odběr se provádí z vyšetřovaného nebo postiženého orgánu
■
■
■
■
■

□
□

suchý tampon v ampulce nebo papírovém sáčku
spojivka
ospalek nebo výtok z oka
dutina nosní
dutina ústní
pohlavní orgány (pochva, penis) – Mycoplasma felis,
chlamydophila felis

sterilní částí tamponu se vytře vyšetřovaná část a tampon se
zasune zpět do ampulky nebo papírového sáčku
obal se popíše jménem kočky a identifikuje se vyšetřovaný
orgán

ODBĚR VZORKŮ – SÉROLOGIE, PCR, OSTATNÍ
Odběrový materiál:
▪
zkumavka s EDTA
▪

obsahuje protisrážlivou látku EDTA

Před krytím:
- FIV, FeLV, krevní skupina
odběr provádí:
▪
veterinář

TRANSPORT VZORKU
□
□
□
□

měl by být co nejrychlejší, nejlépe ještě týž den!
nutné vypsat kompletně žádanku: jméno majitele, plátce, zadavatele vyšetření,
souhlas s vyš., druh vzorku, vyšetření, způsob zaslání výsledku vyšetření apod.

vzorek řádně uzavřít, zabalit do nepropustného materiálu a vložit do krabičky
či nepropustné (bublinkové) obálky
doručit vzorky je možné:
▪
poštou (forma EMS, do 24 hodin) na adresu:
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o., Palackého třída 163a, 61200 Brno
▪

kurýrem – HENRY SCHEIN (dříve NOVIKO) - nutno domluvit přes veterináře,
označit SEVARON PORADENSTVÍ, lednice

▪

osobně

Příjem vzorků: Po – Pá 8:00 – 18:00,
v mimořádných případech dle tel. domluvy.

DĚKUJI ZA POZORNOST

