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1.

Wstęp

Afrykariski pomór śrvin(african swine l.ever - ASF)jest zakazną, wolno szerzĄcL1
się r,virr.rsowa clrorob4 świndomowych oraz dzikow. Na zakazenie rvraz]iwe Sa
rortniez rvolno ż:1'iące gatunki z rcdz,iny srviniowatych, występu.j4ce nzr terenie
Afryki.
Obecnie brak jest skutecznej szczepionki przeciwko ASF, a choroba zwalczana
jest wytqcznie rnetodami adnJnistracv')lrvnri poprzez zabtcie świń z z'akaŻonych
gospodarstrv i utyllzację zrvło].t/tusz zakaŻonych dzikor,v. Podstaw4 wdrozenja
procedury admilristracyjnej zrut4zane.j ze str,vierc1zenietn afĘkariskiego ponrorLr
świń, jest potwierdzenie zakaŻenia u badanych zl+,,terzat (rv zrv'lokach,nvierzęt) na
podstarvie rvrynikow badari laboratoryjnych,
W rozpoznalt,'aniu ASl. istotn4 rolę odgryivają baclania r,virtrsologiczne
(nlolekulame) oraz badania serologiczne.
\V celu rvtaściwego rozpoznania choloby lvazny jest wybor oclpowiednich probek
clo badari, iclr prawidłi:we pobratrie, zapakor,vanie i przesłanie do 1aboriitoriunl.
1.1

Cel procedury

Okr.eślenię zasad pobierania materiałur c1o diagnostycznyclr badań laborator5'jnvch
rł,,kierunku ASF' rodzaju prol'lek orazzasad ich przesyłania do laboratorirrm.
7.2

Zakres stosowani:t

PLóbki surolvicy/lrr.wi araz narządÓrł' i,vervnętrznyclr ślvińi/lub

dzikor,v,

ewetrtLtalnie próbki inlryclr nlatfyc: szpiku kostnego, mięśni.skćlry, tnoczu. kału'
śtiny,i skrzepóiv krwi. Ponaclto badaniu ma.Że podlegac w przypadku pcldejrzelria
,zlłierzęcego, próbka
nielegalnego Stosowania hornologicznr,ch clla ślvińbiałka

pozostałościpokarnru.
1.3 Specyficzne clefinicje zwi4zane

.

z procec|urą

r.v'vkr;'lvatrie obecności prrzecir,r,ciał lt, probkach
surowicy/krwi świńi/lub dzikcirł,. Bacl'anie wykonuje się metodą ELISA (enzynre
linked irnnrunosolbent assay) orar w prz.ypaclku uzyskania *,vynikLl dodarniego
ltrb watpliivego potwierdzającyrn testetrl inrlrrunoperoksydazo\,Vym (IP.r)'
ewentualnie t,eSterI1 immlriroblottilig (IB). Badania rvykontrje się zgodnie
zprzepisanri Podrecznika diagnostyczneEło (decyzja Konrisji 20a3l4'?flWE) oraz
zalecenianri pociręcznika oIE Manual of Diagnostic Tests ancl Vaccines t.or

Baclanie sero1ogiczne

r'' '-'
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zalecentan"Lt

Europej.skiego Laboratoriuln l{eferencyjnego (EUI{L) cls. ASF r,v Valdeolmos
w }.{isżpanii. Badanie r,i'irrtsologiczne (molekurlarne) - lv.vkry'rva1ie .obecności
lnateriatll genetycznego (kwasLL deoksy'rybonukl.eino\,vego - DNA) wirusa ASF
w próbkach srriorvic,/krrvi i/Iurb r'^,ycinkach narzqdó,.v we\Vnętrznych świńi/lub
c1zikóli.. Er,ł'entualnie obecnośó DNA u,iri:sa AS}. jest wyl<rywana w inrrym
rnateriaie w|4czając szpik kostny. nrię:$n]ę, skorę' moczl kat i ślinęp'cichodzęc4 od
śr.t,iń oraz szpik i.óstny i rnięślliepochodz4ce cid dzikorv' Ponadto badaniLl moze
podlegać pasza - przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego. Badanie
ivykońtrje się testern'PC]R w. czasie rzeczyivist'vm (real.- time polymerase chain
reaction . l'cR;. W przypadku uzyskania rłrynikrr niespecyl1cznego pobrane
prr:bki sa badarre polrownie.lub r,vnioskrr3e się o dodatkowe pobranie nrateriałLr ocl
iych samych zlvierzqt' Badania w1'konuje się zgodnie z przepisanri
Poclręcznika cliagrrostycznego (clecyzja Konrisji 2003l422/wE), podręcznika olE

Manlral of. Diagnostic Tests and Vaccines for Telrestrial Animals, rozdział.
..African swine f'ever" oraz zalece'nianri EURI. ds. ASF w Valdeolinos

1

[{i<znrnii

.4 osoby/osoba ocłpowiecl zialrna za

sf oso}v a

nie

p

roced rrry

Uporvaznieni pracor.vnicy Inspekcji Weterynar.vjnej (lW), inne osob,v wyznaczone
pi.",. Iw ( lekarze wetefynarii lub w szczególnych przypadkach. określorrych
rv procedurach _ myśliwi)'

1.5 W1'magania dotyczqce personeltr

diagnosĘcznych badań laboratory.inych

1robieraj4cogo nraterial do

Personel pobierając'v nlateriał do diagnostycznych badań

1aboratoryjnych
po,,vinien, posiadac cldpowiedirie kwalitjkacje, kompetencje oraz dośrviadczenie
w zakresie prac związanych z nintejszq proceclr-lra.

1,6

i
i

l:,.].nią ]
r,\r!!lq

Terrestrial Anirnals, rozdział ,,r\frican slvine fever'' oraz

rrr

I

W1'nragane środkiostrożności

Persorrel pobierający i przesytający rnaŁeriał clo diagnostycz-nych badan
laboratoryjnych w" kierunku ASt.. port,inierr przestrzegaó r'asa<J pobierania.

przechowywania. pakowania oraz prz,es.vłania m*teriału, zawartyc'h rv -niniejszej
procedLrrze, Sz-czigolnie istotne jest zwrócenie rrwagi na r^,ybór. włzrscir,vyclr
próbek, sposob pakówania probek gwarantuj4cy bezpieczeństwo otaz zacb,owanie
wymaganej jakości próbek, a takż,ę..varunki ich transportu.
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fuIateriah potrzebne do pobierania próbek

-

Steryine pojemniki podsta'#olve. najlepiej plastikorve. z.amvkane

-

Sterylne probó.'vki: bez antykoagulantLl lub igłoproborvki, jezeli pobrana
krew ma być badana metocl4 nroleku]arlrą (real-tirne PCR) i nletodarni
serologiczrrynli (ELISA oraz rP'I/1B) iub z EDTA/heparYną' r,v przrypadkr'r
prze7,naezenia kn'i,i w1.łacznie do badan wirursoIogicznych/lnoiektrlarn;.ch,

.

nakrętką.

SZcZel114

Stlz1,'kar'vki roznyc}r roztniat.órv oraz dostoso\,vane do nich i'tły, oclporvieclnio
dobrane rv zaiezności od miejsca pobierania próbek i lvielkości lraclar.rej
śrvini.

-

Nóż, skaipeL, noŻyczki, pinceta. rękar,viczki.

-

Szczelnie zamykane kontenerv do transpofir-r pojemnikorv podstar,vowlich
z probkarni i probówek z krwią, ocldzielnę dla kazdego zwierzęcia' Kontenery
oraz pojenrrriki podstawowe n]uSZQ być lvyraznie oznakowalle.
Stelaze np. Styropianorve lub pude-ika kartonorłl'e Z o|\,Vol.iłmi ilrzeznaczonytni
do transpo1.Lu probow.ek z krwię. Lrmożlir,viaj4ce ttstawienie probólvek
lv pozycji pionowej r,v odporvieclniej kolejnoŚci.

Wkłady chłodzqce (w przypadkLl, g(iy próbki będa dostarczone

do

laboratorium diagnostycznego po upływie 12 h od ich pobrania).

rvilgoć (bibu[a, lignina, wata. g4bka.

Materiaty . pochłaniajqce
paplerowy).

ręczrrik

Etykie.ly i pisaki,,vodoodpome lub naklejki z koclarni kreskor.wnti, plastikowe
koszull<i na dokumentacie.

3,Złvierzęta
Rodzaje probek oraz zrł'ierzęta (świnie i dziki), od których pobiera się probki do
badań laboratorvjnych, został'y opisane w rozporłędzeniu IV1R1RW w spralvie
wprowaclzenia ,,Ptogramu rnającego na celu wczesne rvykrycie zakaŻen
rvirusem r,vywo.łującym afr1,'kanski pornór ś''i'ini poszerzenie wiedzy na tel'nat
chcrrob,v oraz jej zwalczania"
.

|
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I,o h'[oR{,r

ŚlvlN

materiału, zależnie od rodza.iu badań
pobieranego
labo ra tor.vj nych, spos ób pobrania nraterialu i jego konsenvac.!a.

Rodzaj

4.X. Krew

Krerv rr]oze byÓ pobrana z, Żyły czcze) przedniej lub jarzrnowej

er,ventualnie

podczas sekcji śr.ł.inlub dzikorv'
wod4
ii4].;=.u, z kióLych pobier.ane są 1lróbki krr,vi nalezy oczy'ścićlub opłultaÓ
bez.deiergentow i śiodkolv c1ezyn]flekc}.inych. N{iejsca te nie lnog4 być odkazane
r'virltsa lurb/i
ponie,uaz=' środkioc1kazające mogą po,,r,oclor.vaó irraktyrvację
dezinte gracj ę j ego m ateri atu gel-} et.\/czne go.
Krerv nii.z;,. pou icrać i głq j elcinorazorvą do steryl nej probort,ki.
krlt'i,
Po pclbl.aniu [1...,,u n.l.\ez.',- śiopnio''voschłodzić' }.iie wolno zamraż,ać pclnej
badan
zalviera anfykoagulant. Zasarly, pobierania

krrvi do

która

lvirrtsologicznych i/lub serológicznych sa regulorvalle plzepisami rozpatzqdzenia
iv-linistra Rolnictwa i Rozr.voju Wsi v/ sprarvie rvpręrvadzcnia ,.Programu
mającegcl na celu wczesne 11,ykr1cie zakaŻeń lvirrtsenr rvywclłujqcyrn afrykanski
poiour l,,vili i posz.erzenie wieclzy na tclnat chorob;' oraz je.1 Zr'"alczanie"'
4.1.1

Krelv tlo baclań lvirrtsologiczn.vch

wiruscllogicznych pobiera się krer,l' i,v objetości minirnurtrr 2 - 3 ml do
probówek z cloclatkńm antykclagrrlarr.ru (np. sole ED tA/heparvna.)'
brobórł'ki z klwią i z antykoaguiantem nirlez'v dobrze wymieszać,
Krew do baclari rvirusologicznych nalel4, pobraĆ od zyrv,u-ch świń, naj}epiej
\y, szc1ycre choroby lrrb oci odstrzelonych dzikor,v oraz jeŻeLi to rnozliwe cld
,znalez\otlyclr mar1wych dzikorv.
padłych i podcianych rrbojowi świń oraz od

Do

bac1ań

,
4.|.f .I(relv clo badań serologicznych

k'rel.v do probowek bęz dodatku
antykoagtllantll. Nalezy poblaó ok. 5 mj krwj.
podejrzanych o
Krer,v do badan s.,ológicznych nalezy pobrać ocl zyrł.ych śrviri
oraz 0d
zakaŻ,enie rvit.usem ASF, ataW,e oci śrvin zabijanyc}r w ognisku clroroby
padłyclr' poddanyclr ubojor,vi śi,viń,tak aby istniała nroz1ir,r,ośó wykonania
aoautto*ych baclan serológiczn},,ch rv przytrlaclkrr Llzyskania rvyniku dodatniego
Porradto klerv do badan serologicznyc.lr
testetrr rł,irusoiogicznynr/mól.kulu''lyrn'
.oclstrzelonych

Do

baciari serologicznych pobiera

rralezv pobrac od

się

cizikorv

i jeślito

tnozlirve od

dzikor.v
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,4,2, Wycinki tkanek

Do tladań wirusologicznycłl

na]ezy pobrac plóbki od padłych iLrb poddanych
eutanazji śr,vińoraz od padłych dzikorv. Próbki rrarz4dórv pobiera się cz,vstvmi
jator,vymi narzędziami, najlepiej .iednokrotnego uŻycia, Nalez,v pobrac rttcinki
(2 - 3 cni. tkanki) nastepuj4cych tkanek: śledziony'migdalkow' nefek, rvęzłów
clrłonn1,gh (zołądkoive, rvatrobowe, podzuchwowe, zagardłowe), płLrc. Wystarczy
pobrac 3 tkanki od L zl,vierzęcia i kazdą z nich zapakor',,ać do ocldzielnycl.r
pojenlnikór,v, W. przypadku braklr 11'ynrienionych tkanek od pad,lych świńlLrb
dzikow mozna pobraó szpik kclstny (całą kośćdłLrgq, er,r,entualnie mclstek) lub
inne dostępl]e narządy r,vewnętrznł takie .jak: rr.alroba, Serce' zołądek, pęcherz
moczowY.

.'.3

Pobieraniepozostałościpoliarnru

Pobi eran ie pozostałości pokarmtr zarvieraj Qce gO pozostałości
r.,'ilosci co najrnnie.i 30 g.

!

b

i

a,łka zwierzeccgo

5. ]'iczba próbek pobieranyclr do badań |aborator1'jnych

W prz1.'padku podejrz,enra ASF, plobki do badan laboratory.inych rv celu
potr,r'ierdzenia zakaienia pobiera się .,v następrrjęcy sposob: rninirrralna
Iicz'ba próbek do badan serologicznych nrtrsi pozr'valać na rĘ,l<rycie 109/o
seroreagentór,v, przy 95%ó poziomie ufnościr.v clztnej podjednostce.
Liczbę próbek do pobrania prry zatozeniu wykrycia L\o/o zakaŻenia z 95Yo
prawdopoclobieristrvenl przedstawia ponizsza Tabela nr I
.

Frocetlurit
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{}RATOIł'YJNYC[{ I] A DAN
DI AG]VOSTVCZN YCFi W KIERT]N K-U
AFRY Kr\NSK{EGO PO}XOR{I SWIN
I",AB

l.abela Nr: l. |,icz'baprobek. clo pobrania przy, zaŁoŻentvu'1krycia
na 9 50ń pozi orni e ufności

l',iczba Śrviń lv
Jł111l.ł:łE'-._
1

i

109,o

zakazenia

[-iczba próbek do
obrania w budvnku

-10

L)-25
26-50
{ l-75

R

29

sw przypadku mniejszej liczby

śr,vińpobiera Sie probk.i

od

r,vsz',ystkich świń

rv budynkr"l

jest przeprowadzane
PoL"lier:anie probek do baclań wirLlscllogicz,nyclr
z-qodnie z, ,,t:ytyczlr'vmi PLW (przy Llwzgiędnieniu sytuacji epizootycznej
oiaz zakresu badań, ktore lxoga Zostac przepro\Vaclzone),

2. W pLzypaclku

r.,,ybijarria śr,vilipo potrvierdzeniu AS}; lrrb wybijania świn
śiocll<a zapóbiógo*.'.go w gospodarstrł'ie poclejrzanym o zakaŻenl,a

.iano
r,virltsem

'

ASF, do 6adań serologicznvch pobiera się ki.erv ocl

losowo
w'vbranych ślr'iirw czasie ich Iikwidacji. Minimalna 1iczba probek
póu.anych do bacjan serologicznyclr niusi pozwalać na wylaycic Ia%
seroreagentór,v, przy 95% poziomie uiności\^i kazc1ej podjednostce
w gospodarst',vie.

badari'.virr-rsologicznych jest pl.Zeprowadzane
viyt1-cznynri PLW (przy u'rvzględnierriLr sytuacji epizclotycznej

PoLięianie probek

do

zgodnie z
o| az zakr esu baclan, k|or.e

nl o

gą zostać przeprowadzo ne).

śrviń'stosorvanynr .iako środek zapobiegawczy
3' W przypaclku ivybijania
\\, gospodarstr,vie poclejrzanym o zakazenie rvirltsem ASF iub
w [c,spoclarst.,vie kontaktclrvym, próbki do badari serologicznych
i *'iirrsólo gicznychlrnolel<ulatn},ch pobierane są crd śr,r,inwykazującyclr
objan,y klTniczńe lrrb znriany anatomopatolclgiczne, a 'takŻe zgodnie

\Ąrlv.
7. \Ęyt\,czLryrni PL,W ocl świli,które mogły 1ub niiały kontakt Z
zu,.ierzętanii. Doclatko\,\j0, probki do baclan serologiczn5,ch muszt1 zastać,

I
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pobranę we wszystkich podjednostkac[r (obiektac|i) r.r' gospodarstrt'ie' pl.zy
załozeniu, ze minimalna liczba probek pobl.anych do badari serologicznycll
nritsi pozr,valac na lvyk.rycie I0% seroreagentow, pr7ry 950ń poziomie
ufuości w kazdej pocljednostce w gospcldtrrstwie.
4.

W przypaclkLl ognisk w.tclrnych r,vłaścjr,veorgany mogą ustanoivić irrne
proceclury pobierani a próbek.
W pr'zypadku podjęeia przez PI-W decyzji o pobraniu probek clo badan
laboratoryjnych podczas pzeprL)\vadz.ama perlusrracji lv obsz.arz,e
zaporvietrzonynr lr-rb Zagrozonym, probki c1r: badań 1aboratoryjnych
powinny być pobierane z kazdego obiektu lv gospodaLstwie, przy czym
Itczba probek do pobrania musi pozrvalać na rr,ykrycie 5rń z.akaŻenla1pru,y
95% utności(analogicznie do intensywnego programu pobierania
i badania probek)' Liczbę probelt do pobrania z-godnie z ww' scirematem
określaTabela Nr 2'

.I'abela

Nr 2. I-iczba probek do oobrania od świńprzy zachowaniu mozlirvości
wvkrvcia 5Yo zakaŻęniu nu 95ań caz\orrrie u|nośc]i

Liczba
obrania

I'iczba świńry
budynku

0l -500
501-1000
Powyzei 1000
r

*w przypadku mniejszej liczby
rv

śr,viri

pobiera się probki od r,vsz'ystkich Śwln

budynklt

6. w

przypadkLr pobierania próbek od śvr'iń przed lvydaniem zgody na
przetlrieszczenie z gospodarstlv połozonyclr r..l obszarach zapowietrzonych
|ub z'agroŻonych do uboju yv t,zę,zni lub do zakładu uty|lzacy.jnego (w celu
zabicia), próbki krr,vi cjo badan rnllsz4 zostac polrrane zkazdej podjednclstki
(obiektu), z ktÓregcl świniebęd4 przetniesz-czane, rv pierwszej kolejności
od świńprzeznac,zonych do rł7syłki . I.,ic,zba próbek krwi do badan
serologiczlych i wirusologicznychirnolekirlarnych nlusi pozlvalać ne
wykrycie |0% zakaŻenta, przy 950ń pozionrie u|nościw kazde.j

i

I

Proccdura
PRZE,SYŁA|{I'A PROBEK Do
I-A T}ORAT'ORYJ NYC H BADAN
DI AGn- CSTY CZNY CF{ W KI E, RIJN K{-l
Ą FRVKAI\SKI F,Go PoM oRU swlN

POBIERA}JIA

{

"I.abelq Nr
pocljednostce (obiekcie) lv gospodarstwie ., tj' zgodriie z
1.

l'

W przypaciku pobier:ania próbek cio badari laboratoryjnyclr we.rł'sz},stkicłr
gu,poj*,trvach lv obszaize zapor,vietrzonym w cellt zniesienia nakazólv
probki do L'łac{an
i zakazor,v w tyt1l obszarzó (zd.ic;cie obszaru),
.I.abela
Nr 1 r.v kazde]
serologiczn,vch Iluszą by,c pobieranó zgocinie z
podj ecinostce (ob ickcie ) w gospodarsnvie'

a
U.

przypadkLr pobierlnia probek clo badan laboratoryjny'ch w obszai'ze
(zdjęcie
z,agroionyn rł, celu zniesienia rrakazórv i zakazów w t'Vln obszarze
oraz we
oblzaru) iv gospodarstwach, w ktorych PLW uzna to za konieczne
probki do .badari
i,vsz--ystkich centrach pozyskii,vania nasienia knurórt,.
,i.abelq
Nr 1 w każciej
seroiogiczn.vch nrLrs z4 tlya pobierane z'go<inie z
podjednostce (obiekcie) w gospodarstwie/centrum'
łv i,.ypudku podję",u'1-,,,ó, PLW clecyzji o skroceniu okresow, o któl1,ch
ivIinistra Rolnictwa i RozwojLr Wsi
n1o\\..a-io. przepisu.n
'.i'potządzenta
lv sprawie z:yvaIęzania air,u.kanskiego pomoru świn.po ktorych mozjiwe
połozonyclr lv ahszarze
gosp.ldarstrv
|6,6|7ip'
nrzelnieszczenie świnz
r-/Yu/Jlu
a
,
:
t
zapo..vieirzon,vlll ]ub zagrożolryln, a takie skróceniu okresow
probki do badan
c,bor,t,ięz;-l,vańia nakazów \-zakazoyy w ww' obszaracl.r'
.zasadami
opisanymi
laboratoi1jnych po,"inny
.- być pobierane zgodnie z
g, jeanalde 1iczLa probc''k do poł:lania nrusi
o.]po,'uieónicl w pkt 6
(in|cnsywny
pozv..alaĆ lla ,vvtrycie 5,,,o z,a|<aŻenja, pr'Zy 95Yo u'iności
probek). Liczbę probek do pobrania zgodnie
p,og,u,,, pobierania i badanla
.rabela

w

Z1ł\\,.,l-

6

schetrratęm okr.eśla

Nr

2.

PrzesYianie materialu clo badan

(powyzej 100) Iub
przypadkLr planowanej 11,ysyłki clrrzej 1iczby plobek
laboratoriutn na|eŻy urprzeclnio
przypac1krr foa.;,...niu' choroby,
prz.ybiizonej
poinfbrnlowaĆ o p,,.,!t.. telefclrricznió tLrb tnai1em' z podaniem
claty i godziny dostarvY.

w

w

-

6.1.opakotvanie próbck przccl transportcnr

rv Sterylne
PobLan'v rnateria} clo baclań nalezy bezpośrec1nio zirpakowaĆ
i r,voclooclpolne pojenrniki podsfawowe, octpome n.a uszkodzenia mechaniczne'
Barclzo istotne jest r,vyraŹrLe oznakowanie pojenrrrilcow w celtl cldporłliedniej

r
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ObowiazLrje od dnia

identyflkacji zwterząt, od ktorycl"r Został.y pozyskane probki. Pokrywka kazdego
pojernnika ilraz proborvki powirrny byĆ uszczęlnione za pomocą taślnyklej4cej
1rrb tzw. paratilnlu. Przed transportenr nalezy sprawdzic szczelnośćopakolvań,
poniewaz rvymieszanie materiału moze nriec r,vpływ na czas i wiarygodność
rvy-kon1'vyanych badań laboratoryjnyclr, natorniast próbki wvlane w transpolcie
nie mogq Zostac poddane badarriu.

Wszystkie szczelnie zanrknięte pojenrniki podstar.l,owe zaivieraj4ce probki do
badań por'vinny byc umieszczone w drugim szczelnie zanikniętym i zaklejony]n,
r.t,odooclpornym, plastikowym lub metalowym kontenęrze odpornyrn na
r-rszkodzęnia tneclranic,zne' Vy'ewnątrz kon[enera naleŻy urrrieścicmatęriał
absorbr1qcy rv celu pochłanianja e\,ventualnych przeciekorv z pojemnikow lub
probó,.vek. Próbki powinny być c1ostarczone z wkładanri chłodz4cynri, u' ilości
tłTstarczĄ4cej do utrzymania \Ę/maganej temperatury pTZe,Z. cał-v czas trwania
transportu \ł przypadkLr, gdy próbki ZoStaną dostarczone do laboratorium
diagnostycznego w' czasie dluzszym nii 12 godzin od pobrania, r.v izolowanych
termicznie' solidnie wykonanych opakowanjach. Korzystnie jest, aby opakówańia
były dodatkowo wypełnione nratęriałenr zabezpteczĄ4cym przec| wstrzasami
i

pr.zenr i es

zczaniern konlenerów z prob karri

i

.

Na zeltnątrz kontenet.a porvinny byc untieszczone czytelne inforrnacje:
.materiał
"6 Etykieta .materiał biologiczny,,
Etykieta
zakażny d1a zwierzqt, .
a Etykieta .przechowylvaó w 4oC''
o Pełna Inazwa i adres nadawcy.
. 6 Pełna nazwa i adres odbiorcy.

Próbki potivinny byÓ oz-rraczone czytelnynri, indyrvidualnymi kodami (na\eiy

uzyr,vać wodoodpornych pisakorv lub naklejek, które nie ulegną ltszkodzeniu pod
lvpływem wilgoci albo naklejek Z kodarni kreskowymi), aby n1ozna było
zidentyfikowaó w łatwy sposób od ktorego zwierzęcia pochoclz.ą' Krei,v naleŻy
wysytać rv proborvkach do tega przeznaczonych, naiez,y unikać przesytania krwi
w pojernnikach plastikowyclr oraz w igłclprobowkach.

W przypadku dostarezenia do badan probowek z krwją nalezy urnieścićje

kolejno według identyfikatorów w pozyc.ii pionowej, najlepiej w p:Zeillaczonych
do tego kaftonach lub stelazach styl.opianor^,ych, co umozli',vi odpowiedniq
segregację probek i przygotowanie materiatu do badan. opakowanie zewnęu:ztle
na\eży oznaczyć podajqc infornracje szczegoł.oive dotyczqce pobranych prrlbek.
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l

dnia:
I Oborvlazujc' ocl

W przypac]ku kościna|eŻy rt. miarę moz1iwościpobrać szpik kostny lub przestać

nrateriat (bęz. skory z sierści4i tkanki nrięśniowej). Podczas v,,y-syłania kilkrr kości
oci ilu .zwierząI zostały pobrane' Wtedy najlepszym

należy cloktadrrie OZI1acr'yc
rozrviqzaniem jest zapako,,vanie kazdej kościiv ocldzielne opakowanie. Probki
narz4dów rvervnętrznycLr powinni' za..vierać opis, jest to szczegolnie waŻne

poclczas zaawansolvanego rozkładu gnilnego. Probki

pozostałości
pokarmu - Zawielai4ce przetwol.Zolle białko pochodzenia zwierzęcego powinny
być oznakolvane numerein partii'

6.2.Waru nki transportu

Probki powinny być clostarczone do laboratorirtm w sposob uniemozliwiajqcy
zakazenie innyóh zwterz4t1ub zaniecz,iszczenie osób' sprzętu itp. Nalezy rowniez
zabezpieczyć sarne probki przerJ rłrylanien \ zaniecz.yszczaniem podczas
transportu.

Probki od zwierząt podejr.zanych a z,akazęnie powirrn.v b"vć dclstarczone pr,Ze,z
\łyzl1aezlną osobę' Pozostate próbki mogq b1'ć transporlowane pop:ze,z firlrry
kJrierskie. Probki nlLtSzą być dostarczone bezpośr.eclnio do laboratorium'
6.7.1 C,zas

oc}

pobranirr próbek do dostarczenia ich do laboratorium

Probki polvirrny b)'ć dostarczone do laboratorir.tm jak najszybciej' aby uniltnać
procesów degiadacji tkanek i rnateriatu genetycZnego wirusa. optymalrryrn
i'u'*'o jest dostarczenie probek .,v ciqgu 12 godzin od pobrania'
6,f .f Temperatura transPorttl

Probki mogq by. przesyłatre w opakowarriach bez. wk.}adolv chłcrdzących
w przypaclku gcly jostarcz,enie probek do laboratoriurn rrast4pi vr, cz.asie trie
być
dłu.zsiryrn niz tz godzin ocl pobrania. W innym przypadku" probki porvinny
przesyłatre w temferatut.ze 4óC 1w kontenerach z r,t4lłaclami chtodz4cyni)' Probki,
z wyjqtkiert Sllro\,vic, nie porł,inny byc z,amraianę' f)opuszcza się ewentualne
zatrrrażanie narz4dow wewnętrznych \Ą,' przypadku przer,vidyrvanego transportu
porvyzej 48 godzin.
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ó'3. Dokumentacja tolvarzyszqca próbce

Do' próbki mrrszą być doł4czone: pisnro przeivodnie oraz protokoł pobrania
probek.

Pismo i protokoł lT]uSZa zawlerac następujące irrformacje:
. kięrunek badan,
- ciane posiaclacza zwierzęcia: irnię i nazwisko, dokładny adręs i numer
gospodarstwa, z którego pochodzą probki (z poclanieln llazwy gnliny oraz
porviatu),

- dane

dotyczqce zwterzęcia (zwterz4t): objawy choroboive

i

zmiany
pośnriertne, wiek, płeĆ, numęr identyfikacyjn,"* (świnie), sta|tls zwierzęcia np.

-

-

.
.
-

padłe, odstrzelon e 1 zy\,\] e
miejsce zna)ęzien.ta zwierz,ecia (gmina oraz najbliŻsza wieś/najbliŻ,szemiasto,
)

pow,iat, województwo) najlepiej wraz z podaniem wspołrzędnvch GPS stopnie, rrinuty, sekr-rndy (podanie wspołrzęrlnYch geograficznych w fbrtnacie
dziesiętnyrn); dane adresowe osoby zgłasza.iącej często nie poklyrvają się z
miejscem, skąd pochodziły probki, dlatego waznym jest podanie dokłaclnego
miejsca próbkobrania,
podanie miejsca pobrania probki rowniez w formie cytion,ej (TERYT),
podanie obszaru (strefy) na teretrie ktoĘ'gh zostały pobrane probki (obszar
zaporvietrzt>nylobszar zagroiany a1bo obszar ochronny/obszar objęt,y
o grani czen iamilob s zar zagr ozen i a),
prarł'dopodobny c,zas padnięcia/data odstrzału,zwterzec\a,
specyfikacja wysytanego rnateriału _ dokładny opis próbek (roclzaj materiałtr i
identyf,rkator),
dane płatnika,
rodzaj ,badan (testorv), ktore maj4 zostać. vr,ykonane zgodnie z obor.viazuj4cym
rozporzadzeni e.m MRi RW,

przyzlyna próbkobratria.

preferowany sposo b przekazani a

r.vyn

ikow : listor.vn i e, fak sern,

e Ie

ktroniczni e.
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dokumen tów związanych
The World Organisation for Animal Health (OIE) Iv{anual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Tetrestrial Anirnals , tozd'ział,,t\frican swine fever''
- Decyz.ja Konrisji 2003l422iWE zatlvierdzająca Podręcznilę diagnostyczny
dotyczqcy- afiykańskiego pomorr-r świri(I)z' Urz. WE l, 143 z 11'06.2003, str' 35)
- Podręcznik pobierania probek do laboLatoryjnych badań dia-qnostycznych
chorob zakaź'nych zw:.erz4t dostępny na Stronie intemetor,l'ej GIw rozd,ział
Zwierzęta świn.iowate kierrrnek badania Afrykanski ponror śr,l'in.
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