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I. Anotace technologie 

Ověřená technologie je výsledkem projektu MZe NAZV QJ 1610096 "Program 
zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím nových 
metod časné laboratorní diagnostiky a markerů geneticky podmíněné rezistence k 
infekci jako selekčního kritéria". 

V technologii je popsán nový systém prevalence a profylaxe lentivirových infekcí 
malých přežvýkavců jako předpoklad pro nový, účinný eradikační program. 
Technologie zahrnuje zásady a metodické postupy odběru, uchování a zpracování 
vzorků krve; postupy pro sérologické stanovení virového onemocnění, postupy pro 
molekulární detekci virové NK (izolace provirové DNA, detekce provirové DNA 
pomocí PCR, RT-PCR a LAMP, postupy pro izolaci DNA ovcí a koz a detekci 
genotypu majícího vztah k rezistenci k SRLV. Dále jsou uvedena doporučení pro 
chovatele, tak aby nedocházelo k rozšiřování či zavlékání onemocnění maedi-
visna ovci (MV) a virová arteritida a encefalitida koz (CAE) v chovech. 
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II. Předmět a cíl technologie 
 
 
 
Lentiviry malých přežvýkavců (SRLV), konkrétně maedi-visna virus ovcí (MVV) a 
virus infekční artritidy a encefalitidy koz (CAEV) způsobují celosvětově rozšířená 
onemocnění vyskytující se i v ČR – maedi-visnu ovcí (MV) a artritidu a encefalitidu 
koz (CAE). Tyto choroby jsou neléčitelné a neexistují proti nim účinné vakcíny. 
Vzhledem k současné nákazové situaci jsou onemocnění MV a CAE závažným 
problémem. Způsobují významné ekonomické ztráty a vytváří bariéru při 
obchodování s plemenným materiálem (nejen v EU), či při pořádání chovatelských 
akcí (výstavy, svody). Chovy v ČR zařazené v kontrole užitkovosti (KU) musí být 
MV a CAE prosté. 
 
Současný kontrolní systém prováděný dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a 
nařízené vakcinace monitoruje nákazový status v chovech v KU sledováním 
výskytu protilátek. Nejsou však stanovena systémová opatření pro eradikaci 
nákazy pro chovy, které nejsou nákazy prosté nebo do nichž byla infekce 
zavlečena. Plemeno ovce šumavská, kde na základě předchozích zjištění známa 
vyšší incidence onemocnění, je z monitoringu vyjmuto. Je to české národní 
plemeno, které je  zařazené do programu uchování genetických zdrojů, je součástí 
genové rezervy a je zahrnuta do světového genofondu ohrožených plemen 
hospodářských zvířat. Ozdravování chovů na základě na základě vyřazení 
pozitivních zvířat by ohrozila plemennou základnu natolik, že by mohlo dojít k jeho 
zániku.  Stejně jako u eradikace klusavky (scrapie) na základě selekce 
rezistentních genotypů se i zde se nabízí možnost zavedení eradikačního 
programu spojujícího časnou a přesnou diagnostiku společně s asistovanou 
selekcí podmíněnou markery genetické rezistence. 
 
Soudobé poznatky ukazují, že používané diagnostické metody nejsou vždy zcela 
spolehlivé vzhledem ke složité patogenezi onemocnění. Nejspolehlivější je 
kombinace imunologických a molekulárně biologických metod, přičemž s 
přihlédnutím ke kmenové variabilitě, je třeba metody molekulárně biologické 
diagnostiky nadále zdokonalovat. Krevní vzorky jsou primárně testovány metodou 
ELISA za účelem průkazu specifických protilátek. Suspektní vzorky jsou případně 
konfirmovány alternativními imunologickými metodami - imunodifuzním testem 
popř. imunoblotem. Sérologicky pozitivní vzorky a vybrané negativní vzorky jsou 
dále testovány na přítomnost provirové DNA metodou real-time PCR (qPCR) či 
LAMP. 
 
Na základě analýzy genomu ovcí byl identifikován kandidátní gen pro odolnost 
proti onemocnění MV/CAE – gen TMEM154. Nejsilnější vztah k odolnosti vykazuje 
polymorfismus E35K. Molekulární analýza založená na sekvenování genu 
TMEM154 a identifikace konkrétního genotypu umožňuje markery asistovanou 
selekci a výběr jedinců s genotypem s vyšší odolností vůči onemocnění. 
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Vzhledem k rostoucímu zájmu o chov ovcí a koz v ČR je potřeba podporovat 
rozvoj chovu těchto zvířat, včetně ohrožených domácích plemen, z hlediska 
zdravotního stavu zvířat, šlechtění i podpory obchodu s plemenným materiálem. 
Ozdravovací program od lentivirových infekcí malých přežvýkavců založený na 
kombinaci přesné a rychlé diagnostiky onemocnění a markery asistované selekce 
(MAS) se jeví jako možné východisko pro řešení současné nákazové situace. 

Cílem technologie je navrhnout modelový postup založený na 
přesné a včasné detekci SRLV a molekulární detekci specifického 
genotypu zvířete. Tento postup umožňuje markery asistovanou 
selekci odolnějších jedinců na základě genetické odolnosti 
k infekci a současně eliminaci infikovaných jedinců z chovu. 
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III. Vlastní popis technologie 
 
Odběr vzorků krve 
 
Pro diagnostické účely je odebírána periferní krev zvířat (věková kategorie: 
minimálně 4 měsíce po odstavu). Krev je odebírána do plastových 5 ml zkumavek 
s antikoagulantem K3EDTA. Ihned po odběru je krev ve zkumavce nutné důkladně 
promíchat s antikoagulantem a uchovávat při +4°C. Ze vzorků krve je odstředěním 
separována plasma, buffy-coat a erytrocyty. Krevní plasma se používá pro 
sérologické vyšetření, buffy coat pro průkaz provirové DNA. Pro stanovení 
genotypu zvířete je DNA izolována z celého vzorku krve. Vzorky jsou archivovány 
při -80°C. 
 
Sérologická diagnostika: průkaz specifických protilátek proti 
SRLV 
 
Zvířata infikovaná SLRV zůstávají imunokompetentní a reagují na infekci tvorbou 
specifických protilátek. Humorální odpověď na infekci MVV je významně 
pomalejší, než u jiných virových infekcí s akutním průběhem. K sérokonverzi 
dochází různě a to od několika týdnů do několika měsíců po infekci. Protilátky typu 
IgG jsou po přirozené infekci MVV/CAEV přítomné po celou dobu života zvířete a 
slouží jako základní indikátor monitorování nákazy v chovech a selekční kritérium 
při eliminaci nákazy. Pro sérologickou diagnostiku SRLV na území ČR jsou 
vhodné komerční ELISA testy Elitest MVV/CAEV (Hyphen) a ID Screen MV 
Indirect (IDvet), popř. jejich kombinace při nutnosti konfirmačního vyšetření. 
 
Detekce provirové DNA SRLV pomocí PCR metody 
 
K prokázání provirové DNA sekvence lentivirů u malých přežvýkavců je použita 
molekulárně biologická metoda PCR (polymerázová řetězová reakce). Principem 
této metody je multiplikace úseku cílové sekvence vybraného genu z provirové 
DNA vznikající po integraci virového genomu do hostitelské DNA pomoci 
specifických primerů, které tuto sekvenci ohraničují. Izolace provirové DNA je 
prováděna z buffy coatu a u extrahované DNA je provedena testace na přítomnost 
provirové DNA pomocí nested PCR dle Grego et al. (2007). Cílová oblast genomu 
je konzervativní oblast gag genu. Výsledný amplifikační a reamplifikační produkt je 
o délce 1,3 kb a 0,8 kb. 
 
Detekce provirové DNA SRLV pomocí RT-PCR metody 
 
V průběhu real-time PCR je vizualizace amplifikačního produktu zajištěna 
nasednutím specifické fluorescenční sondy typu Taqman pro daný úsek. 
V elongační fázi dochází k jejímu rozložení pomocí exonukleázové aktivity Taq 
polymerázy a tím i k uvolnění fluorescenčního záření. Jako kontrolní gen je použit 
gen pro β-aktin. K detekci genu pro β-aktin se do reakce s templátovou DNA 
získanou z testovaného zvířete přidává jeden pár specifických primerů a jedna 
sonda značenou fluoroforem Hex dle Toussaint et al. (2007). 
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Diagnostika SRLV na základě LAMP analýzy 

Metoda Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) je moderní metodou, 
která umožňuje vysoce specifickou, účinnou a rychlou amplifikaci nukleových 
kyselin za izotermických podmínek. V porovnání s metodou real-time PCR je 
LAMP specifičtější, citlivější a rychlejší a je velmi citlivá na čistotu a kvantitu 
vstupní DNA. Je ekonomicky efektivní, a to i díky tomu, že pro vizualizaci není 
potřeba elektroforetického zobrazení. Další výhodou metody LAMP je její rychlost. 
Mezi základní komponenty každé reakce patří 4 oligonukleotidové primery, jejichž 
účelem je rozpoznat 6 odlišných oblasti na cílovém genomu a DNA dependentní 
DNA polymeráza. 

Detekce polymorfismu na genu TMEM154 

V populacích malých přežvýkavců se u transmembránového genu 154 TMEM154 
vyskytují nejméně 3 polymorfismy. První je polymorfismus K35, kdy je na pozici 35 
genu báze adenin, a kdy tato sekvence nukleotidů kóduje aminokyselinu lysin. 
Zvířata s tímto polymorfismem mají snížené riziko nákazy SRLV infekcí. Druhým 
polymorfismem - E35 - je přítomnost báze guaninu na 35. pozici, výsledkem je 
zařazení aminokyseliny glutaminu do peptidového řetězce, a nositelé s tímto 
polymorfismem jsou náchylnější k infekci SRLV viry. Nejrizikovější skupinou jsou 
ale heterozygotní nositelé - E35K, kteří mají na pozici 35 R (adenin a guanin), a 
kteří jsou k infekci lentiviry nejnáchylnější. Příslušný genotyp (polymorfismus) je 
detekován na základě PCR amplifikace genu TMEM154 a sekvenační analýzy 
amplifikovaného produktu.  
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IV. Testování vlastní technologie – protokol a ověření

Pro všechny uvedené postupy byly vypracovány podrobné metodické postupy 
(Barták et al. 2017 a Barták et al. 2018) a metodické postupy pro zpracování 
vzorků krve, izolaci provirové DNA a zvířecí DNA, sérologické stanovení protilátek 
proti SRLV, molekulární detekci SRLV a identifikaci polymorfismu – rezistentního 
či náchylného genotypu byly otestovány a ověřeny na souboru více než 3500 
vzorků ovcí a koz.  

Klíčové pro dosažení optimálních výsledků je doporučený odběr a zpracování 
vzorků krve a optimalizovaný postup izolace provirové DNA. Pro sérologickou 
diagnostiku SRLV na území ČR jsou vhodné komerční ELISA testy Elitest 
MVV/CAEV (Hyphen) a ID Screen MV Indirect (IDvet), popř. jejich kombinace při 
nutnosti konfirmačního vyšetření. Sensitivita ELISA testů se pohybuje většinou 
nad 90% a specifita bývá obecně velmi vysoká (96-100%). Každý z testů 
používaných k sérologické diagnostice má své přednosti a nevýhody s ohledem 
na potenciální možnosti využití, kterými jsou zejména jejich různá specifita a 
sensitivita. Protože neexistuje žádný oficiální „zlatý standard“ sérologických testů 
na diagnostiku infekcí SRLV, jsou testy většinou porovnávány navzájem mezi 
sebou a výsledné studie tak mají různou obtížně porovnatelnou kvalitu. 

Pro vyhodnocení relativní sensitivity komerčních ELISA testů na vzorcích z České 
republiky byl použit soubor teréních vzorků ovcí a koz z různých chovů, které byly 
sérologicky pozitivní v imunodifuzním testu (IDT/AGID MAEDITEC). Jako nejvíce 
citlivý test se jeví Elitest MVV/CAEV, srovnatelnou úroveň vykazuje ID Screen MV 
Indirect. Nejméně citlivý test v tomto porovnání byl IDEXX MVV/CAEV p28 Ab 
Screening Test při dodržení kriterií hodnocení daných výrobcem. 

Technologie obsahuje i metodické postupy molekulární detekce SRLV založené 
na PCR, RT-PCR a LAMP/RT-LAMP technikách. Tyto techniky jsou vhodným 
doplňkem sérologického stanovení SRLV, umožňují molekulární identifikaci a 
kmenovou charakterizaci SRLV nicméně tyto postupy jsou citlivé na dostatečné 
množství a kvalitu provirové DNA.  

Na základě sérologické a molekulární detekce byla vyhodnocena prevalence 
v analyzovaných chovech ovcí a koz. Prevalence byla ve velmi širokém rozsahu    
0 - 53.3 %. Byly identikovány chovy bez přítomnosti SRLV (13 chovů), ale i 12 
chovů s výskytem SRLV, ve 4 případech byla více než třetina zvířat v chovu 
infikovaná. 
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Tabulka 1: Prevalence onemocnění MV/CAE ve sledovaných chovech. 
 

Číslo chovu Druh zvířete Celkový počet 
zvířat 

Prevalence v % 

1.  kozy 243 13.2 
2.  ovce 150 15.3 
3.  ovce 230 7.8 
4.  ovce 8 0 
5.  kozy 22 4.5 
6.  ovce 50 2 
7.  ovce 100 10 
8.  ovce 50 0 
9.  ovce 2 0 
10.  ovce 200 44.5 
11.  ovce 431 5.6 
12.  kozy 18 0 
13.  ovce 42 0 
14.  ovce 90 0 
15.  kozy 103 0 
16.  ovce 50 0 
17.  kozy 19 0 
18.  kozy 31 0 
19.  ovce 248 0 
20.  ovce 91 0 
21.  ovce 206 0 
22.  ovce 280 20 
23.  ovce 299 43.1 
24.  kozy 173 29.5 
25.  ovce 274 53.3 

 
Molekulární analýza polymorfismu v kandidátním genu TMEM154 potvrdila výskyt 
všech třech genotypů. Nepotvrdila se ale 100% vazba příslušného polymorfismu 
na odolnost či vyšší náchylnost k onemocnění pravděpodobně z důvodu mutací 
SRLV a překonání dříve publikované vazby polymorfismu K35 k rezistenci 
k SRLV. Nicméně v rámci této skupinu genotypů je patrný trend vyšší odolnosti 
onemocnění a i selekce jedinců s tímto genotypem je vyžadovaná. 
 
Tabulka 2: Výskyt genotypů zvířat ve skupině sérologicky pozitivních a negativních 
 

ELISA pozitivni negativni 

genotyp E35 E35K K35 E35 E35K K35 
% % % % % % 

1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4,35 73,91 21,74 0,00 20,83 79,17 
3 10,00 50,00 40,00 5,00 40,00 55,00 
10 1,92 50,00 48,08 18,52 51,85 29,63 
11 55,00 45,00 0,00 32,56 51,16 16,28 
22 25,64 61,54 12,82 10,26 28,21 61,54 
23 8,43 48,19 43,37 9,33 32,00 58,67 
24 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

25 52,63 31,58 15,79 13,64 50,00 36,36 
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Soubor opatření zahrnutý v kontrolním programu je třeba nastavit 
podle nákazového statusu chovu. 
 
 
 
1. chov prostý SRLV 
 

 sérologický monitoring nákazového statusu  
 systém biosekurity jako nástroj ochrany chovu před zavlečením infekce 
 přednostní zařazování do chovu jedinců o genotypu K35 pro zvýšení kvality 

stáda z hlediska obchodu a z hlediska prevence  
 
 
2. chov infikovaný SRLV 
 

 sérologická identifikace infikovaných zvířat  
 molekulární detekce a identifikace genotypu SRLV 
 periodické vyřazování infikovaných zvířat z chovu bez ohledu na jejich 

genotyp  
 přednostní zařazování do chovu jedinců o genotypu K35 s potenciální vyšší 

odolností SRLV  
 systém biosekurity jako nástroj ochrany chovu před zavlečením infekce 

 
 
3. chov s neznámým nákazovým statusem 
 

 identifikace stáda serologickým vyšetřením a identifikace infikovaných zvířat  
 molekulární detekce a identifikace genotypu SRLV 
 periodické vyřazování infikovaných zvířat z chovu bez ohledu na jejich 

genotyp  
 přednostní zařazování jedinců o genotypu K35 s potenciální vyšší odolností 

SRLV do chovu 
 systém biosekurity jako nástroj ochrany chovu před zavlečením infekce 

 



Barták P. a kol. (2018): Systém prevence a profylaxe lentivirových infekcí malých přežvýkavců. 

 9



Barták P. a kol. (2018): Systém prevence a profylaxe lentivirových infekcí malých přežvýkavců. 

 10

V. Shrnutí 
 
 
Uvedené postupy prokázaly možnost rychlé, včasné a přesné detekce 
onemocnění SRLV a v řadě případů vysokou prevalenci onemocnění 
v analyzovaných chovech. 
 
Na základě navržených postupů sérologické a molekulární analýzy lze navrhnout i 
systém prevence a profylaxe lentivirových onemocnění ovcí a koz založený na: 
 

 důsledné kontrole výskytu onemocnění v chovech; 
 identifikaci infikovaných zvířat na základě sérologické či sérologické a 

molekulární analýzy; 
 vyřazení infikovaných zvířat z chovu bez ohledu na jejich genotyp; 
 molekulární identifikaci genotypu zvířete a do chovu přednostní 

zařazování jedinců o genotypu K35 s potenciální vyšší odolností 
SRLV; 

 v případě obchodování se zvířaty – důslednou kontrolu zdravotního 
statusu na základě sérologické či sérologické a molekulární analýzy a 
identifikace genotypu zvířete.  

 
Tento systém povede k: 
 

 ozdravení chovů a postupnému snižování počtu chovů s  MV/CAE ; 
 prevence zavlečení infekce do chovu dovozem infikovaných zvířat. 

 
 
V případě genových rezerv – aplikace bodu 3 (vyřazení infikovaných zvířat 
z chovu bez ohledu na jejich genotyp) v míře negativně neovlivňující genetickou 
základnu chovu. 
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