
Pôvodca AMO
Vírus

‒ DNA vírus, len člen Asfarividae
‒ 22 genotypov
‒ stabilný pri širokom rozsahu teplôt a pH, takže

pretrváva vo výlučkoch , telách zvierat a bravčovom mäse

Hostitelia
‒ Afrika- AMO prirodzene cirkuluje u divo žijúcich

sviňovitých, ktoré neprejavujú klinické príznaky
‒ domáce ošípané všetkých vekových skupín
‒ voľne žijúce ošípané a diviaky rovnako vnímavé
‒ ľudia NIE sú vnímaví



Africký mor ošípaných 
-charakteristika pôvodcu 

Vírus AMO

‒ vysoká rezistencia pre nízke teploty , inaktivácia 56 st. za 70 min,
60 st. 20 min , citlivý na éter , chloroform, hydroxid sodný 30 min,
2,3 % chlorín / 30 min., formalín /30 min.



Zložitý problém predstavovaný komplikovanou 
epidemiológiou vírusu AMO

• Vysoký stupeň a dlhotrvajúca virémia (60 dní)

• Zvieratá – nositelia ochorenia

• Vírus AMO je úplne rezistentný v prostredí

• Vírus AMO môže zostať infekčný po dobu 3 – 6 mesiacov v nevarených
výrobkoch z bravčového mäsa:

Chladené mäso: najmenej 15 týždňov

3 – 6 mesiacov v šunkách a párkoch

• Voľne žijúce a domáce druhy ošípaných sú vnímavé

• Kliešte druhu Ornithodorus (reálny problém v strednej a východnej Európe ?



Vírus AMO- perzistencia
vo vonkajšom prostredí 

 Vírus AMO môže zostať infekčný po dobu 3 – 6 mesiacov v
nevarených výrobkoch z bravčového mäsa

 chladené mäso najmenej 15 týždňov,

 3 – 6 mesiacov v šunkách a párkoch,

 mrazené mäso 30 až 1000 dní,

 v údenom vykostenom mäse 18 mesiacov,

 prežívanie v krvi, izoláte krvného séra pri izbovej teplote,

 18 mesiacov, v kontaminovaných kotcoch schopnosť

nakazenia nie dlhšie ako 5 dní,

 teplota 70◦C ničí vírus do 5 minút.



AMO/KMO - klinika
Veľmi zložité pri posudzovaní až nemožné pri sledovaní
kliniky, resp. mnohých postmortálnych zmien, je
nevyhnutné zaslať vzorky na laboratórne vyšetrenie

- Šírenie infekcie: priamym/nepriamym kontaktom

zvierat alebo kontaminovaným krmivom, vodou a

prostredím

- Vektor: aj kliešte (AMO)

- Klinické príznaky: od miernych až po klinicky

manifestné



AMO/KMO - klinika
- Subakútna forma: menej intenzívne príznaky, zvýšená teplota ,

znížený apetít , aborty u gravidných prasníc, zvýšená mortalita

- Chronická forma: straty hmotnosti, nepravidelné teploty,
sekundárne bakteriálne infekcie pneumónia, zväčšené miazgové
uzliny, artritída, perikarditída, adhézie na pľúcach, kožné lézie

- AMO: spravidla výraznejšie príznaky ako KMO

- KMO: slezina býva normálnej veľkosti, pri AMO môže byť zväčšená
3-násobne a je tmavej až čiernej farby a drobivej štruktúry.

- Na vyšetrenie: zasielanie : krv, slezina, mandľa, oblička, miazgové
uzliny a ďalšie orgány.



Ohnisko AMO – Rumunsko- júl 2017
meranie teploty u živých ošípaných



Rumunsko – ohnisko AMO – uhynutá pozit. ošípaná –
záhumienkový chov ( zdroj RO vet. Autorita)



AMO - Perakútna forma –
bez klinických príznakov



AMO – cyanotický stav 



AMO – Hemorhagie v podkoží 



Rumunsko- pitva uhynutej ošípanej
typický klinický príznak pre AMO



Slezina – porovnanie KMO/AMO



AMO Výrazne zväčšená slezina (tmavé 
zafarbenie)



AMO- Hemoragie na obličkách



AMO - Hemoragia na 
žalúdku (fundus)



AMO - Hemorangie na črevnom 
trakte 



AMO - Hromadenie krvavej tekutiny 
v dutine brušnej 



AMO- Hemorrhagické lymfatické uzliny



Zdroj a predpokladaný zdroj nákazy KMO/AMO u domácich 
ošípaných v rokoch 1993-2008 /primárne ohniská- graf vľavo, 

sekundárne ohniská- graf vpravo/
( zdroj: EFSA + Teuffert et al., 1997; Fritzemeier et al., 2000) 





Výskyt AMO v Európe 2016-2017
(Zdroj EK)



Výskyt AMO v Európe - 2017
(Zdroj EK- ADNS , status 19.9.2017)

Domáce ošípané



Výskyt AMO v EÚ - 2017
(Zdroj EK- ADNS , status 3.9.2017)



Chronológia výskytu AMO  v Európe 2014- 2017- rok 2014 
( Zdroj EK)



Chronológia výskytu AMO  v Európe 2014- 2017- rok 2015 
( Zdroj EK)



Chronológia výskytu AMO  v Európe 2014- 2017- rok 2016 
( Zdroj EK)



Chronológia výskytu AMO  v Európe 2014- 2017- rok 2017 
( do september 2017 ) 

( Zdroj EK)



Výskyt AMO v CZ 
( Zdroj SVS CR)



Výskyt AMO v CZ 
( Zdroj SVS CR)



COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 2017/1481/EU - Amending 

Annex of COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 2014/709



HIS  Čierna nad Tisou  ( UA)







Záhumienkový chov – Litva- júl 2017- nízka biologická ochrana chovu 
– v chove potvrdený AMO 



Ohnisko AMO v Lotyšsku- sept. 2017 
Skrmovanie ovocia a zeleniny zozbieranej vo voľnej oblasti s 

pozitívnymi nálezmi AMO u divakov....  ( zdroj vet. Servis Lotyšska)  



Príklad nízkej úrovne biologickej ochrany chovov ( Litva, júl 2017)



Nálezy uhynutého diviaka –
AMO pozit. v Litve


