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Abstrakt 
Katarální horečka ovcí je infekční onemocnění způsobené virem Bluetongue (BTV), který je 

mezi hostiteli přenášen tiplíky. Nemoc je v současné době rozšířena téměř po celém světě. 

Nečekaný výskyt katarální horečky ovcí ve střední a severní Evropě byl podmětem pro 

shrnutí poznatků týkajících se výskytu onemocnění a okolností, které šíření napomáhají. 

V bakalářské práci jsou proto shrnuty poznatky nejen na téma výskytu této nemoci, ale i 

informace o možných způsobech přenosu tohoto virového onemocnění.  Za hlavní způsob 

přenosu je považován přenos tiplíky. Přenos mezi obratlovčími hostiteli transplacentální, 

pohlavní nebo orální cestou se vyskytuje spíše ojediněle. Současný výskyt viru v Evropě však 

naznačuje, že ani tyto možnosti by neměly být opomíjeny. Katarální horečka ovcí je původně 

exotická nemoc tropických a subtropických oblastí. Od roku 1998 je však nemocí s trvalým 

výskytem i na evropském kontinentu, kde se šíří poměrně značnou rychlostí.  Úspěšné šíření 

je podmíněno přítomností vhodnch přenašečů i hostitelů, kterými jsou domestikovaní i volně 

žijící kopytníci. Nejdříve byla zasažena jižní Evropa, což způsobily zejména změny v 

rozšíření tiplíků druhu C. imicola. Výskyt nemoci v Evropě byl zprvu omezen pouze na 

středomořské oblasti, a to až do roku 2006, kdy byl BTV poprvé zjištěn v severní Evropě, 

kam byl virus zavlečen v souvislosti s lidskou činností. Od tohoto roku je každoročně hlášen 

výskyt BTV nejen z oblastí západní a severní Evropy, ale i střední, včetně území našeho státu.  

 

Klíčová slova: katarální horečka ovcí, přenos, Evropa, Culicoides, Bluetongue virus 

 

 

Abstract 
Bluetongue is an infectious disease caused by a Bluetongue virus (BTV), which is transmitted 

between vertebrate hosts by biting midge. Recently, the disease is expanded nearly all over 

the world. An unexpected occurrence of the bluetongue in the north and in the middle of 

Europe was an impulse to summarise knowledge about spreading of this disease and about 

circumstances helping to extend the infection across the world. Therefore, this B. Sc.´s work 

resumes information about appearance of this disease as well as information about possible 

ways of viral transmission. Culicoides play the main role in viral transmission. Trans-

placental, genital or oral transmission between vertebrate hosts occurs sporadically. Current 

appearances of the virus in Europe indicate that the last mentioned possibilities of 

transmission should not be leaved out. Bluetongue is primarily exotic disease of tropical and 
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subtropical areas. Since 1998 it has been considered as a disease with long-lasting occurrence 

also in Europe, where it quickly spreads. Its successful expansion requires a presence of 

effective vectors and hosts, domestic and wild livestock. Bluetongue as the first hit South 

Europe; the main cause was changes in a distribution of C. imicola. The disease was restricted 

to mediterranean areas till 2006, when BTV was detected also in Northern Europe. The virus 

spread there due to human activity. Since this year, incidence of BTV is yearly reported not 

only from Western and Northern Europe but also from the Central Europe, including our 

country. 

 

Key words: bluetongue, transmission, Europe, Culicoides, Bluetongue virus   
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Úvod 
Katarální horečka ovcí (anglicky bluetongue) je infekční onemocnění způsobené virem 

bluetongue (BTV), který patří mezi arboviry a je přenášen tiplíky rodu Culicoides (Diptera: 

Ceratopogonidae). Hostiteli viru mohou být téměř všichni kopytníci. Nejnáchylnější k tomuto 

onemocnění jsou ovce, u kterých se nemoc nejčastěji projevuje klinickými příznaky, jako jsou 

horečka, slinění, deformace ústní dutiny, otok tlamy, nechutenství a celková apatie. Podobné 

příznaky se mohou projevovat, avšak většinou v menší míře, i u dobytka.( Elbers, 2008) U 

volně žijících kopytníků, například u daňků, muflonů a jelenů, probíhá infekce většinou 

bezpříznakově (García et al., 2008). U ovcí může morbidita dosahovat až 100 %, mortalita 

činí průměrně 2 – 30 %, ale v některých případech může být vyšší než 70 % (OIE, 2009). 

Přenos viru je závislý hlavně na přenašečích. Alternativní způsoby přenosu nezávislé 

na vektorech jsou sice známé (přenos pohlavně a transplacentálně), ale pro šíření viru se zdají 

být nepodstatné. Virus tedy koluje v cyklu tiplík – hostitel. Katarální horečka ovcí se tradičně 

vyskytovala pouze v oblastech tropického a subtropického pásu, zejména v Africe, kde byla 

také poprvé popsána. V průběhu 20. století se však onemocnění rozšířilo na všechny světadíly 

kromě Antarktidy. S postupem do oblastí mírného pásu vyvstalo několik otázek, z nichž 

některé, například otázka přezimování viru, zůstávají stále nezodpovězeny.  

Až do roku 1998 bylo onemocnění na evropském kontinentu spíše ojedinělou 

záležitostí. Od tohoto roku se virus postupně šířil z Afriky a Blízkého východu do oblastí 

kolem Středozemního moře. Roku 2006 se nemoc objevila i v severní Evropě, a to bez 

jakékoliv souvislosti s předchozím výskytem ve Středozemí. Virus byl identifikován jako 

sérotyp 8, který se do té doby v Evropě nevyskytoval. První záznam je z Holandska a 

postupně byly zasaženy i další státy včetně České republiky. Při epizootiích v nových 

oblastech způsobuje nemoc velké ztráty. Ztráty, jak přímé (následky onemocnění), tak 

nepřímé (omezení obchodu a přesunu zvířat, náklady na vakcinaci) se celosvětově odhadují 

na 3 miliardy dolarů ročně (Tabachnick et al, 1996). I přes snahu zastavit další šíření, invaze 

Evropou stále pokračuje. Pro svou závažnost byla katarální horečka ovcí zapsána Organizací 

pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) na seznam A, což sebou 

nese i zvýšený zájem o tuto nemoc a její výskyt a napomáhá k celkové informovanosti. Tato 

bakalářská práce vznikla proto, aby shrnula známé informace týkající se výskytu této nemoci 

v Evropě a upozornila na některé okolnosti důležité pro šíření viru. 
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Bluetongue virus 
Virus katarální horečky ovcí neboli virus Bluetongue (dále BTV) patří do rodu Orbiviry, 

čeledi Reoviridae a jako jiné Orbiviry je neobalený. Viriony mají izometrický kapsid ve tvaru 

dvacetistěnu, který se skládá ze dvou vrstev ( Mahy, 2001). BTV obsahuje 10 segmentů 

dvouvláknové RNA, které kódují 7 strukturních (VP1 – VP7) a 3 nestrukturní (NS1 – NS3) 

proteiny. Vnější kapsidová vrstva zajišťuje interakci s imunitním systémem a určuje 

sérotypickou skupinu. (Mertens et al., 2004) Dlouhou dobu bylo známo 24 sérotypů tohoto 

viru. Nedávno byl ve Švýcarsku objeven další typ Bluetongue viru, nazván „Toggenburg 

orbivirus“. Virus byl nalezen u asymptomatické kozy (Hofmann et al., 2008), proto je možné, 

že tento typ viru cirkuluje v Evropě již delší dobu, aniž byl odhalen. V současné době je tedy 

známo 25 sérotypů BTV (dále jako BTV 1 – 25).    

 Virus je nyní rozšířen téměř po celém světě. Řetězce RNA z různých částí světa se 

mezi sebou výrazně liší v důsledku genetických driftů a přeuspořádání genomových 

segmentů. Rozdílné řetězce BTV byly proto klasifikovány jako topotypy. V těch jsou 

sekvence konzervovaných genů užívány k přiřazení izolátů ke geografickému regionu 

(Boneau et al., 1999). Výskyt různých topotypů ve světě je pravděpodobně způsoben 

koevolucí viru se specifickým přenašečem, který se vyskytuje v jednotlivých geografických 

regionech (Gibs et al., 1994) 

BTV patří mezi arboviry, tj. viry přenášené členovci. Klinické příznaky se u hostitelů 

(kopytníků) objevují jako následek narušení a nekróz endotelu, kde se virus replikuje (Mac 

Lachlan, 1994, Mahrt C.R. & Osburn 1986). Toto narušení je také zodpovědné za větší 

propustnost cév vedoucí k otokům v různých tkáních. V důsledku to může způsobit plicní 

otok nebo cévní trombózy (Mac Lachlan, 2004). Dobytek je při nákaze nejčastěji 

asymptomatický, oproti tomu ovce a některá divoce žijící zvířata mohou mít příznaky končící 

smrtí. Jak zjistil DeMaula et al. (2002) tento rozdíl v náchylnosti je způsoben rozdílnou 

sekrecí vasoaktivních mediátorů, což u ovcí způsobuje vyšší srážlivost. Při studii průběhu 

onemocnění u ovcí byl BTV nalezen nejdříve v lymfatických uzlinách, mandlích a slezině. Od 

šestého dne je viremie detekovatelná, a poté se virus šíří do mnoha dalších orgánů, jako jsou 

plíce, játra či epitel jazyka (Pini , 1976). 
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Přenos  
Přenos viru je závislý hlavně na přenašečích, ačkoliv existují i studie ohledně možného 

přenosu mezi savčími hostiteli. Hlavními přenašeči viru jsou tiplíci a za hlavní cyklus BTV je 

považován přenos z tiplíků na kopytníky. Další přenašeči, kteří by mohli hrát větší roli 

v přenosu BTV, nejsou známí. Schopnost pravděpodobně mechanického přenosu byla 

prokázána u kloše ovčího (Ludke et al., 1965) Virus byl také izolován například ze vši 

kravské (Anderson, 1970). Ačkoliv obratlovčími hostiteli jsou téměř výhradně kopytníci, 

některé studie ukazují, že k infekci BTV mohou být náchylní i karnivoři.  

 

Tiplíci jako přenašeči 
Tiplíci  (rod Culicoides ) jsou řazeni mezi dvoukřídlé, do čeledi pakomárcovití 

(Ceratopogonidae). Je známo více jak tisíc druhů, které můžeme nalézt od tropů k arktickým 

oblastem, u mořského pobřeží i v horských oblastech. Dospělci tiplíků jsou poměrně drobní, 1 

– 3 mm velcí, žijící obvykle 1 až 3 týdny, někdy však až 90 dní. Životní cyklus zahrnuje 

vajíčko, čtyři stádia larvy, kuklu a dospělce. Nedospělá stádia (včetně vajíčka) vyžadují pro 

svůj vývoj vlhké nebo přímo vodní prostředí s dostatkem organického materiálu (například: 

břehy potoků a řek, rozkládající se listí, dutiny stromů apod.). Larvy se živí mikroorganismy 

nebo bezobratlými. Doba vývoje larev závisí na druhu, zeměpisné šířce a ročním období. 

Může být delší než rok a vývoj larev některých Arktických druhů může trvat až dva roky. 

Většina druhů ve stadiu larvy přezimuje. Kuklení probíhá pod povrchem vlhkého substrátu 

nebo pod vodní hladinou. Krátce po vykuklení jsou dospělci schopni páření. (Mullen & 

Durden, 2002) 

Samice pro vývoj vajíček potřebují krev, ale známy jsou i autogenní druhy. Samci sají 

rostlinné šťávy a nektar. Vhodného hostitele samice většinou hledají v blízkém okolí, mohou 

však létat až 4 km daleko. Let tiplíkům však může znemožnit silnější vítr (více jak 8 km/h). 

Transport tiplíků větrem je častý a tiplíci tak mohou být odneseni i stovky kilometrů daleko. 

Tiplíci sají na ptácích, savcích, obojživelnících i bezobratlých. Nejvyšší aktivita sání je za 

úsvitu a za soumraku. (Marquardt, 2005) 

 Tiplíci mají nezanedbatelný medicínský a veterinární význam. Některé druhy se 

vyskytují ve velkých populacích, které masivně napadají své hostitele včetně člověka. To 

může mít za následek i znemožnění volného pohybu lidí i zvířat. Vzhledem k vysoké míře 

napadení může hromadné pobodání tiplíky způsobit, například u koní, hypersensitivní reakce 

a zapříčinit tak i smrt hostitelů. Tento jev je nazýván např. „Queensland itch“ nebo „sweet 
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itch“. Kromě přímého působení jsou tiplíci také přenašeči značného množství virů, prvoků a 

filárií. Z těchto patogenů se za nejobávanější považují některé viry. Pro člověka je 

nebezpečný Oropouche virus vyskytující se hlavně v oblastech tropické Ameriky, nebývá 

však smrtelný. Tiplíci přenášejí i další viry, které způsobují velmi nebezpečné nemoci 

kopytníků. Hlavně v Africe se vyskytuje „Afican horse sickness“ virus, který způsobuje 

Africký mor koní. Další onemocnění „Epizootic hemorrhagic dinase“ nebezpečné hlavně pro 

divokou zvěř se vyskytuje v Severní Americe, Austrálii a Nigérii. Na všech kontinentech 

kromě Antarktidy se nyní vyskytuje i BTV způsobující katarální horečku ovcí. (Beaty & 

Marquardt, 1996) 

Přenos BTV tiplíky je biologický, a proto dochází v přenašeči k replikaci viru. Samice 

tiplíků jsou nakaženy při sání krve obsahující virus. U tiplíků schopných přenosu BTV napadá 

virus střevní buňky, ve kterých se replikuje. Následně jsou viriony uvolněny přes bazální 

membránu do hemocelu, kde jsou infikovány sekundární cílové orgány včetně slinných žláz. 

Po replikaci ve slinných žlázách může dojít sáním k přenosu na hostitele (Mellor, 2000b). 

Inkubační doba je obvykle delší než deset dní (Foster et al., 1963). Jak zjistil Fu et al. (1999) 

mezi infikované tkáně patří přední a zadní část středního střeva a buňky na přechodu předního 

a středního střeva, včetně srdečního epitelu. Dále byl virus detekován v tukových tělískách, 

hlavovém a hrudním gangliu, slinných žlazách a v ommatidiu složeného oka. Mezi 

nezasažené orgány patří zadní střevo, svaly, malpigické trubice a oocyty ovárií.  

Popsaných druhů tiplíků je přes 1200 a přibližně u 30-ti z nich byl prokázán přenos 

bluetongue viru (Meiswinkel et al., 2004). Některé druhy jsou dominantními přenašeči, což 

znamená, že v dané oblasti jsou zodpovědní za většinu nákaz virem, jiné druhy mohou být 

pouze vedlejším, doplňkovým přenašečem (Mellor et al., 2000a). V tab. 1 (na str. 8) je 

přehled dosud známých druhů schopných přenosu BTV.  

Obecně se náchylnost tiplíků k infekci BTV pokládá za geneticky podmíněnou a 

rozdíly v náchylnosti jsou mezi jak populacemi, tak i mezi jednotlivci patřícími ke stejnému 

druhu(Mellor, 2000b). Při pokusech se dvěmi koloniemi C. variipennis (jedna náchylná 

k infekci a jedna odolná) bylo po nakažení orální cestou infikováno asi 30 % ze všech tiplíků. 

Ovšem pouze 12 % z „náchylné“ kolonie bylo schopno virus přenést. Ve skupině tiplíků, kteří 

byli nakaženi intrathorakální injikací byli infikováni všichni tiplíci. Tyto výsledky dokládají, 

že mezi nejdůležitější bariery přenosu viru u tohoto druhu tiplíka patří „mesenteron infection 

barrier“ kontrolující počátek trvalé infekce, „mesenteron escape barrier“, která může omezit 

infekci na střevní buňky a „dissemination barrier“, která může zabránit viru, jenž se dostal do 

hemocelu, aby infikoval druhotné cílové orgány. (Fu et al., 1999) 
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Tab. 1: Přehled druhů tiplíků, u kterých byla prokázána schopnost přenosu bluetongue viru. 

Zvýrazněny jsou druhy, které mají dominantní úlohu v přenosu v oblastech uvedených 

v závorkách.; (Meiswinkel et al., 2004,  Mellor et al., 2000a) 

Podrod Komplex druhů Druhy 

Avaritia Fox, 1955 Imicola C. imicola (Afrika, jižní Evropa, Asie) 

C. brevitarsis (Austrálie, jihovýchodní 

Asie), C. bolitinos 

 

 Obsoletus C. obsoletus (Severní a střední Evropa) 

C. scoticus   (Severní a střední Evropa) 

 Orientalis C. fulvus, C. dumdumi,C. orientalis 

 Grahamii C. actoni 

 Pusillus C. pusillus (Jižní Amerika) 

 Suzukii C. wadai (jihovýchodní Asie, Austrálie) 

 Gulbenkiani C. brevipalpis, C. gulbenkiani,C. 

tororoensis 

Culicoides Latreille, 1809 Pulicaris C. pulicaris (severní a střední Evropa)   

C. magnus 

Silvicola Mirzaeva and Isaev, 

1990 

Cockerellii Neznámé druhy (21) 

Monoculicoides Khalaf, 1954 Variipennis C. sonorensis (Severní Amerika) 

 Nubeculosus C. nubeculosus, C. puncticollis 

Remmia Glukhova, 1977 Schultzei C. oxystoma,C. nevilli, neznámé druhy (6) 

 

Hoffmania Fox, 1948 Guttatus C. insignis (Střední a Jižní Amerika) 

C. filarifer, C. peregrinus 

 Milnei C. milnei 

Haematomyidium Goeldi, 

1905 

Neznámý 

komplex 

C. stellifer 

Oecacta Poey, 1853 Furens C. furens 

Neznámý podrod Neznámý 

komplex 

C. trilineatus 
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Pouze určité procento tiplíků je tedy schopno virus přenést a inkubační doba je 

v tiplících obvykle delší než 10 dní. Tato zjištění spolu s délkou života tiplíků, která se 

nejčastěji pohybuje od jednoho do tří týdnů, určuje , že procento tiplíků, kteří jsou reálně 

schopni přenosu je relativně malé, protože ne všichni schopní přenašeči přežijí inkubační 

dobu. Podíl úspěšných přenosů snižuje i fakt, že tiplík musí sát alespoň 2 x za život, a to na 

nakaženém a nenakaženém hostiteli. Přesto jsou tiplíci v přenosu velmi úspěšní, a to díky své 

velké početnosti.  

Náchylnost k infekci a celková schopnost přenosu BTV je však závislá i na vnějších 

podmínkách, například na teplotě. Okolní teplota má vliv jak na tiplíky samotné, tak na 

chování viru, který přenášejí. Může dokonce rozhodnout o tom, jestli se vůbec virus bude 

nebo nebude v tiplíkovi replikovat. Změny způsobené teplotou tedy mohou vysvětlit některé 

odlišnosti u populací, které se nacházejí v rozdílných klimatických podmínkách. Například při 

pokusech s C. sonorensis a sérotypy BTV 10 a BTV 16 byla teoretická nejnižší teplotní 

hranice pro vývoj viru stanovena u BTV 10 na 9,2 °C a pro BTV 16 na 12,6 °C. Dále bylo 

zjištěno, že vzrůstající teplota pozitivně ovlivňuje rychlost inkubace (za kratší dobu větší titr). 

Tento pokus byl prováděn v rozsahu teplot mezi 15 až 30 °C. Schopnost přenosu se 

vzrůstající teplotou se  pro BTV 10 výrazně nezvýšila, zatímco pro BTV 16 vzrostla. Vyšší 

relativní vlhkost má pozitivní účinek při nižších teplotách (15 °C), kdežto při vyšších 

teplotách (30 °C) má účinek opačný. Délku života tiplíků ovlivnila vzrůstající teplota 

negativně (Wittmann et al., 2002). U tiplíků, kteří normálně virus nepřenáší, může vyšší 

teplota tento stav zvrátit, jak ukázal pokus s C. nubecolous. Pokud bylo juvenilní stadium 

vystaveno teplotě blízko jeho letální hranice, došlo k poškození střeva a díky tomu virus mohl 

uniknout přímo do hemocelu, čímž došlo k infekci (Wittman, 2000). 

Vyšší teplota tedy schopnost přenosu ovlivňuje spíše pozitivně. Současné změny 

klimatu by mohly celkovou intenzitu přenosu zvýšit, a to nejen díky kratší inkubační době. 

Vyšší teploty sice snižují délku života, ale za nízkých teplot je inkubační doba tak dlouhá, že 

přežije jen málo jedinců. Se vzrůstající teplotou se také zvyšuje celková četnost sání na 

hostitelích (Wittman & Baylis, 2000). 

  

Přenos mezi savčími hostiteli 
Kromě přenosu tiplíky existuje několik možných způsobů přenosu BTV přímo mezi 

obratlovčími hostiteli.  
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Pohlavní a transplacentální přenos u ovcí a dobytka 

Pokusy na toto téma se zaměřovaly hlavně na hospodářsky významná zvířata – dobytek a 

ovce. Dosavadní výsledky nenaznačují, že by pohlavní a transpacentální přenos mohl mít 

větší význam v cyklu a tím i udržení infekce. Jestli je toto tvrzení platné i pro BTV 8 kolující 

v současné době v Evropě ještě není zcela jasné. 

Pokusy ze sedmdesátých a osmdesátých let sice potvrdily výskyt viru v semeni býků, 

virus byl však současně izolován i z krve. Množství viru se nezměnilo ani po zmražení 

semene (Bowen et al., 1983a). Již u tohoto článku byla diskutována možnost, že u sexuálního 

přenosu jde ve skutečnosti o kontaminaci nakaženými erytrocyty (způsobená porušením 

kapilár v závislosti na věku býků). Později se tato možnost ukázala jako pravděpodobnější. 

Při jiných pokusech byl virus detekován ze semene pouze starších býků (5 – 15 let). Býkům, 

kterým byl inokulován „laboratorní“ virus (BTV 1, BTV 23), byl virus ze semene izolován 

souběžně s viremií nebo těsně po ní. Také u velmi starých býků infikovaných „divokým“ 

typem viru (BTV 23) byl virus přítomen, v těchto vzorcích byla patrná přítomnost krve. Po 

skončení viremie, která trvala 17 až 38 dní, a následné imunosupresy se návrat infekce ani 

další vylučování viru semenem nepotvrdilo.(Kirkland et al., 2004).  Tyto a jiné studie ukazují, 

že vylučování viru v semeni býků se v přírodě může vyskytnout ojediněle a pouze v době 

viremie. V případě, že by došlo k vylučování viru semenem, je otázkou jestli by virus mohl 

být přenesen na samici. Zatím žádné pokusy nepotvrdily možnost nakažení dobytka 

přirozenou pohlavní cestou (Parsons et al., 1994, Walton, 2004). Avšak přenos intrauterální 

inseminací jalovic nakaženým semenem byla prokázána (Bowen & Howard, 1984). 

Možnost transplacentálního přenos u ovcí byl jednoznačně prokázána. Infekce plodu 

může způsobit potrat, úmrtí plodu, abnormality v centrální nervové soustavě, růstové 

retardace či fetální lymforetikulární hyperplasii (Richardson et al., 1985). U krav však virus 

nebyl izolován ze zárodku ani po intrauterální injikaci, ani po přirozeném oplodnění (Parsons 

et al., 1994). Pokud se transplacentální přenos u dobytka objeví, virus v zárodečném vývoji 

často způsobuje abnormality neslučitelné s možností přežití plodu, proto jsou tyto možnosti 

přenosu pokládány za málo významné z hlediska udržení a šíření infekce (Walton, 2004).  

Také se uvažovalo o možnosti přenosu transferem zárodečného materiálu (oocyty, 

embrya) z nakažené samice. Tyto pokusy však dopadly negativně jak pro ovce (Hare et al., 

1988), tak pro dobytek (Bowen, 1983b).  
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Transplacentální přenos BTV 8 v Evropě  

Ačkoliv je transplacentální přenos považován za nepříliš významný způsob přenosu, některá 

pozorování naznačují, že sérotyp 8, který je nyní v severní Evropě rozšířen, je k tomuto 

způsobu přenosu mnohem náchylnější. V době kdy tiplíci nejsou aktivní (od 22. 2. 2007 do 

31. 1. 2008) probíhaly v Belgii odběry na 65 dobytčích farmách. Přibližně u 30 % telat, která 

měla séropozitivní matky, byly zjištěny protilátky ještě předtím, než dostaly protilátky 

z matčina mleziva. Pasivní trasplacentální přenos protilátek u dobytka je nepravděpodobný 

(na základě dvou studií citovaných v tomto článku). Tomu nasvědčuje i fakt, že 64 

séronegativních telat se narodilo kravám, které byly silně séropozitivní (Desmecht et al., 

2008). Pokud se tedy transplacentální přenos v Evropě vyskytuje v takovéto míře, mohlo by 

to mít výrazné důsledky pro šíření i přezimování viru. Nejedná se však o ojedinělý případ. 

V Severním Irsku byla zjištěna séropozitivita dvou březích krav, které byly v lednu 2008 

dovezeny z Holandska. Pomocí PCR u nich nebyla zjištěna žádná virová RNA. Tyto krávy 

porodily tři telata. U těchto telat však byla RNA detekována a jedno tele bylo dokonce 

viremické (Menzies et al., 2008). Na základě podobných zjištění byla Evropskou komisí 

přijata preventivní opatření zabraňující šíření BTV březími zvířaty a novorozenými mláďaty. 

(European commission, 2008) 

 

Perorální přenos 

V minulosti se též objevily zprávy o možnosti přenosu BTV pozřením infikovaného 

materiálu. V několika případech byl zjištěn přenos pozřením infikovaného masa a placenty. 

Pozřením placenty se pravděpodobně nakazila jedna kráva v Severním Irsku. Placenta zůstala 

volně ležet po porodu telete (u kterého byla zjištěna virová RNA). Jiná kráva, která měla 

volný přístup k placentě, byla při dalším testování pozitivní na virovou RNA. Předtím u ní 

nebyly zjištěny jakékoliv známky infekce. Předpokládá se proto, že sežrala infikovanou 

placentu (Menzies et al., 2008). V minulosti byla zaznamenána nákaza pozřením nakaženého 

masa u některých afrických karnivorů (Alexander et al., 1994). Podobný způsob přenosu se 

také potvrdil u dvou rysů z belgické zoo, kteří byli krmeni masem mrtvých zvířat z okolních 

dobytčích farem, kde se BTV vyskytoval. Rysové na nákazu BTV zahynuli. Virus byl 

izolován z tkání jednoho rysa, u druhého rysa byly nalezeny protilátky (Thierry et al., 2008). 

Vzhledem k tomu, že většina známých hostitelů BTV jsou býložraví kopytníci, má tento 

způsob přenosu pravděpodobně jen malý význam. Nebezpečí se vztahuje spíše na náhodné 

masožravce.  
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Historie rozšíření BTV 
Za původní je považován výskyt v tropických a subtropických oblastech. První podrobnější 

publikace o katarální horečce ovcí byly zveřejněny v Jižní Africe na počátku 20. století 

(1902–1906). Ovšem již v druhé polovině 19. století ukazovala některá pozorování, že je tato 

nemoc pravděpodobně přenášena členovci. Nasvědčoval tomu například sezónní výskyt, 

častější výskyt na níže položených pastvinách a také skutečnost, že ovce ustájené za letních 

nocí unikly infekci. Toto potvrdil DuToit roku 1944, který v Jižní Africe virus izoloval a 

demonstroval přenos tiplíkem C. imicola (dříve C. pallidipennis) (Erasmus, 1975a). Postupem 

času se BTV rozšířil na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Do roku 2006 byl výskyt 

omezen na oblasti mezi 35° jižní šířky a 40° severní šířky, kromě některých částí Severní 

Ameriky, Číny (Mellor et al, 2008) a Kazáchstánu (Lundervold at al., 2003), kde se 

vyskytoval téměř až k 50° severní šířky. 

 

Způsoby šíření viru do nových oblastí  
K šíření viru dochází buď se zavlečením nakažených přenašečů (tiplíků) nebo hostitelů. Toto 

šíření může být přímo způsobeno člověkem nebo přirozeným pohybem nakažených kopytníků 

či tiplíků. Díky své malé velikosti mohou být tiplíci unášeni větrem, a to i na velké 

vzdálenosti. Jak zjistil Sellers et al. (1977) mohou být přeneseni větrem až na vzdálenost 40 

až 700 km za dobu 20 hodin při pravděpodobné teplotě 15 až 25 °C přes noc a 20 až 40 °C ve 

dne. Ze zemí, kde epizootie pravděpodobně propukly díky tiplíkům přineseným větrem, 

můžeme jmenovat například Španělsko (Sellers et al., 1978) nebo Anglii (Gloster et al., 

2007). Jelikož jsou hostiteli i volně žijící kopytníci, nabízí se zde možnost šíření viru na delší 

vzdálenosti díky migraci těchto zvířat. Byla zvažována například možnost zavlečení BTV 

jeleny na jih Švýcarska. Jeleni migrují v létě do Itálie a na zimu zpět do Švýcarska (Köppel et 

al., 2007).  

K současnému rozšíření však přispěla zejména lidská činnost. Nejedná se pouze o 

rizika spojená s transportem nakažených kopytníků nebo tiplíků (například letadlem, 

s květinami či jiným nákladem). K šíření pravděpodobně přispělo také používání vakcíny 

obsahující oslabený ale stále živý virus. Tato vakcína může způsobovat krátkodobé klinické 

příznaky onemocnění a může způsobit i potrat. Jak bylo prokázáno, oslabený virus je schopen 

replikace v obratlovčích hostitelích i v přenašečích. Pravděpodobně však záleží na sérotypu i 

na citlivosti příslušných kopytníků a tiplíků. U ovcí (náchylné plemeno Dorset Pool) byla 

zjištěna replikace oslabené vakcíny sérotypu 2 a 9 v hostitelích po pasáži viru v tiplících C. 
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sonorensis a C. nubecolous. Délka viremie se pohybovala od 7 do 21 dní a výsledný titr byl 

dostatečně vysoký pro nakažení přenašeče. (Veronesi et al., 2005). Replikace vakcíny 

v přenašečích se potvrdila u jihoafrických tiplíků C. imicola a C. bolitinos a to u dvanácti 

z šestnácti testovaných sérotypů. Mezi nimi bylo i několik sérotypů, které byly užity pro 

vakcinaci v Evropě (BTV 1, 4, 9, 16) (Venter et al., 2007). Cirkulace živé-oslabené vakcíny 

(BTV 2) byla zjištěna pomocí PCR v Itálii, BTV 2 byl izolován jak z nevakcinovaných 

hostitelů (dobytek), tak z tiplíků druhů C. imicola a C. obsoletus (Ferrari et al., 2005). Také 

některé molekulární analýzy viru z Evropy ukazují na velkou podobnost s užívanými 

vakcínami (Potgieter et al., 2008, Sílvia et al., 2007, Listeš et al., 2008). 

 

Úloha divoce žijících zvířat v cirkulaci viru 
Mnoho nemocí se vyskytuje jak u domácích, tak volně žijících zvířat. U těchto nemocí je 

nebezpečí v tom, že i když je nemoc u hospodářských zvířat pod kontrolou, stále může 

kolovat v divoce žijících zvířatech, které slouží jako rezervoár. Zároveň může onemocnění 

negativně ovlivňovat i populace volně žijících zvířat (Gortázar et al., 2007). Například u 

vysoké zvěře může BTV vyvolat velmi vážné klinické příznaky končící smrtí, a to i za 

pouhých 5 až 6 dní po nákaze (Frank & Willis, 1975). V Belgickém parku například zemřel 

na onemocnění BTV jak (Bos grunniens grunniens) ( 81. Mauroy et al, 2008). Sérologické 

průzkumy divokých zvířat mohou napovědět, v jak velké oblasti je virus skutečně přítomen a 

v jakém rozsahu cirkuluje mezi volně žijícími zvířaty. To je možné z toho důvodu, že 

přítomnost protilátek proti BTV může mít pouze 2 příčiny. Protilátky proti BTV jsou v tělech 

hostitelů dlouhodobě přítomny po přímé infekci virem. U experimentů s evropskými plemeny 

koz a ovcí bylo zjištěno, že protilátky se vytvářejí 6 až 10 dní po infekci a jsou přítomny déle 

jak 50 dní (Koumbati et al., 1999). Druhou možností je získání protilátek z mleziva  samice, 

která se s virem setkala. Při výzkumech v Nigérii byly protilátky pocházející z mleziva 

detekovatelné u telat po dobu přibližně tří měsíců (Herniman et al., 1983).  

Virus v endemických oblastech jako je Afrika nebo Severní Amerika koluje v širokém 

druhovém spektru zvířat bez klinických projevů. Při výzkumech z Keni byly zjištěny 

protilátky u zhruba poloviny zvířat, a to jak domestikovaných (ovce, kozy, dobytek), tak i 

divoce žijících (gazely, antilopy, buvoli a další).(Walker & Davies, 1971). V Americe byl 

virus izolován z ovce tlustorohé kanadské, losa a dalších kopytníků (Hourrigan  & 

Klingsporn, 1975a). Zdá se, že všechny druhy kopytníků mohou sloužit jako hostitelé BTV. 

Zajímavé však je, že při výzkumech v Kazachstánu byla séroprevalence kolem 20 % u 
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domácích zvířat, ale u divoce žijících sajg, které byly ve stejné oblasti, nebyly zjištěny žádné 

protilátky (Lundervold et al., 2003). 

V Evropě zatím není role divoce žijících hostitelů v šíření BTV jasná. I když zjištěná 

séroprevalence mezi divokými zvířaty naznačuje volnou cirkulaci viru mezi divokou zvěří. To 

platí alespoň v oblastech s déle trvajícími zkušenostmi s BTV. Například ve Španělsku 

(García et al., 2008) byly v letech  2006–2007 nalezeny protilátky u jelenů, daňků, muflonů a 

kozorožců. Celkově bylo testováno sérum z 210 zvířat a 87 bylo pozitivních. Za povšimnutí 

stojí, že jde o podobný poměr jako v historicky endemických oblastech, například v Keni 

(Walker  & Davies , 1971) (viz výše). Navíc byly protilátky zjištěny i v oblasti, kde se BTV u 

domácích zvířat nevyskytoval, což naznačuje, že virus zde koluje pouze v divokých zvířatech. 

V Belgii Linden et al. (2008) testovali v letech 2005–2007 sérum z více jak tisícovky jelenů. 

Roku 2005 nebyly zjištěny žádné protilátky. V srpnu 2006 zde byl poprvé zaznamenán výskyt 

BTV sérotypu 8 a již na podzim byla séroprevalence 0,9 %. Roku 2007 to již bylo 40, 4 %. 

Testovaná zvířata byla podle všeho zdravá. Počet nalezených mrtvých jelenů se v porovnání 

s dřívějšími roky podstatně nezvýšil.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se s virem setká skoro polovina populace divokých 

zvířat během poměrně krátké doby. Tyto zvířata po dobu trvání viremie mohou sloužit jako 

zdroj nákazy pro tiplíky. Tomu napomáhá i fakt, že infekce u evropských divokých zvířat 

probíhá bez příznaků. Vzhledem k rozsahu v jakém virus v Evropě koluje, mohou mít v jeho 

šíření a udržení divoká zvířata významnou roli. 

 

Důsledky zavlečení BTV na nová území 
V endemických oblastech je výskyt viru trvalý a většinou nezpůsobuje výraznější ekonomické 

škody. Jestliže se však virus dostane do nové oblasti, kde jsou hostitelé vůči infekci naivní, 

způsobuje zde vážné klinické projevy (Sellers, 1980). To je způsobeno částečně 

imunologicky, avšak mnohá pozorování naznačují, že míra onemocnění záleží také na druhu a 

plemeni hostitele (např. ovce Merino je velmi náchylná). Rozdíly jsou i mezi jedinci – záleží 

na individuální odolnosti a nejspíše hraje roli i věk hostitele (Gibbs et al., 1994). 

Dobytek je v endemických oblastech vystavován infekci konstantně, takže dochází 

k rychlé produkci protilátek. Ty inaktivují virus a zabraňují onemocnění. Navíc mláďata 

séropozitivních samic přijímají první protilátky z mleziva. Protilátky se vytvářejí proti 

virovým proteinům na vnější kapsidové vrstvě. Ty jsou však pro jednotlivé sérotypy 

charakteristické, takže imunologická odpověď je specifická pouze pro jeden sérotyp  
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(MacLachlan,1994). Například v Izraeli se onemocnění většinou vyskytovalo pouze u 

nepůvodních plemen ovcí. Avšak když zde byl poprvé detekován BTV 16, tak se klinické 

příznaky projevily v několika případech i u původního plemene ovcí. Předtím zde v letech 

1950 až 1964 způsobilo onemocnění velké ztráty mezi evropskými plemeny ovcí i u dobytka, 

zatímco u původních plemen nebyla nemoc téměř zaznamenána nebo měla pouze mírný 

průběh. Roku 1964 v některých oblastech zemřelo až 45 % nakažených zvířat (Shimshony, 

2004). Největší ztráty tedy onemocnění způsobuje hlavně u imunologicky naivních populací a 

tam, kde se vyskytují náchylná plemena. V Indii například zjistili endemický výskyt BTV až 

když sem byly přivezeny náchylné ovce z Austrálie (Prasad et al., 1992 podle Gibbs et al., 

1994). Není tedy překvapením, že současný výskyt BTV 8 v Evropě je spojen s velkými 

ztrátami na zvířatech, například v Belgii ve spojení s BTV zemřelo od srpna 2006 do konce 

roku 2007 kolem čtyřiceti tisíc ovcí (Me´ roc, 2009). Ekonomické náklady vynaložené na boj 

s BTV a na prevenci (vakcinaci) také nejsou zanedbatelné. Pro rok 2009 Evropská komise na 

tyto účely uvolnila přes 300 milionů euro (anon., 2009).  

 

Sezonalita onemocnění a přezimování BTV v oblastech mírného pásu 
Jednou z charakteristických vlastností výskytu onemocnění je jeho sezonalita, která je spjata 

s výskytem přenašečů – tiplíků. V tropech a subtropech jsou tiplíci schopni zajistit přenos po 

celý rok. Výskyt onemocnění je nejčastější po období dešťů, protože tiplíci potřebují k vývoji 

larev vlhké a bahnité prostředí. Například v Keni období dešťů začíná v březnu a pokračuje 

do května. Tiplíci jsou nejhojnější v době od května do června a BTV se objevuje následně, 

v období od června do července ( Walker & Davies, 1971). Podobný vzorec výskytu tiplíků a 

BTV lze vysledovat například v Nigérii (Herniman et al., 1983). V Austrálii, kde se virus i 

tiplíci vyskytují pouze v severnějších oblastech (Melville, 2004), je také výskyt spojen 

s podzimními a letními dešti a vyššími teplotami (Ward, 1996). 

V oblastech mírného pásu je výskyt nemoci také sezónní, spojený s výskytem 

přenašečů. Ovšem vyvstává zde otázka, jak se virus udrží v dané oblasti přes poměrně dlouhé 

zimní období bez výskytu přenašečů. Toto období, například v Česku, začíná v prosinci a 

končí v dubnu (European commission, 2009b). Virus koluje v cyklu tiplík – hostitel, a z toho 

vyplývá, že musí zimu přečkat buď v tiplících nebo v hostitelích. Tiplíci přečkávají zimu ve 

stádiu larvy a právě v larvách a kuklách nelezl White et al. (2005) segmenty virové RNA. 

V menší míře segmenty nalezl i u dospělců, jejichž larvy byly nasbírány o dva roky dříve. 

Virus však nebyl izolován ani z jednoho stadia. Izolace se podařila pouze jednou (podle 
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dostupných informací) a to z dospělého tiplíka, který se v laboratorních podmínkách vyvinul 

z larvy sebrané v endemické oblasti (Deines, 1995 podle White & Mecham, 2004). Způsob 

přezimování BTV v tiplících by navíc vyžadoval transovariální přenos, který zatím nebyl 

prokázán. Například Numaker et al. (1990) se pokoušeli potvrdit či vyvrátit tuto skutečnost 

pomocí zlatem značných antigenů. Transovariální přenos se za laboratorních podmínek 

nepotvrdil v žádném z pěti gonotropických cyklů. Antigeny byly nalezeny na vitelinní 

membráně oocytu a v nově formovaných žloutkových tělískách. Ve zralém žloutku přestalo 

být značení antigenů patrné, i když vitelinní membrána antigeny stále obsahovala. 

Zjištěné doby viremie jsou u studovaných kopytníků mnohem kratší, než by bylo 

potřeba pro přezimování viru v tělech hostitelů. U obratlovčích hostitelů viremie trvá u divoce 

žijících zvířat (antilopy, jeleni, gazely) do třiceti pěti dní (Hourrigan & Klingsporn, 1975a), u 

dobytku může být virémie dlouhá téměř 3 měsíce (Hourrigan & Klingsporn, 1975b). Ovšem 

podle rozsáhlé analýzy dat je pravděpodobnost viremie trvající déle než dva měsíce menší než 

1 % (Singer et al., 2001). U několika evropských ovcí a koz byla zjištěna délka viremie 

maximálně 51 dní (Koumbati et al., 1999). Při dalších pokusech bylo zjištěno, že ovce i 

dobytek byli pro tiplíky druhu C. sonorensis infekční maximálně 21 dní po nakažení. (Boneau 

et al., 2002). S teorií vysvětlující mechanismus přezimování v kopytnících přišli Takamatse et 

al. (2003). Zjistili, že ovčí γδ T-lymfocyty mohou být in vitro infikovány dlouhodobě. 

Následkem sání a vzniku zánětu dochází k interakci s kožními fibroblasty s následnou 

vzrůstající produkcí viru na místech sání. Z tiplíků nasátých 35 den po skončení viremie, 

nebyl virus izolován a nebyl zjištěn ani z biopsie kůže v místě sání. Tkáň byla poté 

kultivována s IL-2 a po sedmi dnech se podařilo virus izolovat. Tento mechanismus byl 

posléze testován též u dobytka, ovšem bez kultivace. Virus se nepodařilo izolovat ani 

z odebrané tkáně, ani z tiplíků, kteří na zvířeti sáli (White & Mecham, 2004). Navíc se 

ukazuje, že laboratorní pokusy ne vždy souhlasí s předpokládaným chováním viru v přírodě 

(White & Mecham, 2004). Mechanismus přezimování viru je tedy stále otevřenou kapitolou.  

 

Výskyt BTV ve světě 
Mezi oblasti, kde se BTV vyskytuje dlouhodobě, můžeme řadit země Afriky, Blízkého 

východu, jihovýchodní Asie, Austrálie a Severní i Jižní Ameriky. V těchto oblastech se 

většinou vyskytuje několik sérotypů zároveň. Některé zde kolují téměř stále, jiné se vyskytují 

spíše krátkodobě. Trvalejší výskyt BTV je podmíněn velkými populacemi tiplíků, kteří jsou 

schopni přenosu (Tabachnick, 2004). 
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Poprvé mimo Afriku byl BTV zaznamenán na Kypru roku 1943, kde je ovšem výskyt 

předpokládán již od roku 1924 (Sellers, 1975), a dále v Izraeli roku 1944 (Shimshony, 2004).  

První záznamy z USA jsou z roku 1952, ale výskyt se zde předpokládá již od roku 1948 

(Hourrigan & Klingsporn, 1975a). V Austrálii byl virus poprvé izolován roku 1975 (Melville, 

2004). Zprávy o výskytu BTV ve východní Asii jsou kusé, například v Číně je znám od roku 

1979 (Zhang et al., 2004) a endemický výskyt BTV  je znám z jihu Indie minimálně od roku 

1987 (Ilango, 2006).  

 
Obr. 1 Celosvětové rozšíření jednotlivých sérotypů bluetongue viru a jeho hlavních 

přenašečů; (Tabachnick, 2004) 

 

BTV na Kypru a šíření do Evropy před rokem 1998 
Dnes může být Kypr, jako jediná země v Evropě, považován za původní oblast s endemickým 

výskytem bluetongue. Virus se zde vyskytuje od roku 1924 téměř každý rok. To, že zde virus 

cirkuluje, potvrzují sérologické výzkumy. Roku 1971 a 72 byly nalezeny protilátky u 50 % 

ovcí a 19 % dobytka. Během tří let byly prováděny sérologické testy z jihovýchodu ostrova: 

75 % ovcí a koz mělo protilátky proti jednomu nebo více typů BTV – 3, 4, 10 a 12. Mezi nimi 

byly i ovce a kozy 1 až 3 roky po posledním klinickém onemocnění (Sellers, 1975).  

Kromě Kypru se první záznamy o epizootiích katarální horečky ovcí v Evropě týkají 

spíše výjimečných událostí, které byly pouze dočasné. Z Kypru se BTV 4 dostal roku 1977 do 

západního Turecka s nakaženými tiplíky přenesenými větrem (Mellor & Pedgley, 1985). 

Z Turecka se BTV 4 šířil pravděpodobně dále do Řecka, kde se vyskytoval během let 1978 a 

1979 (Panagiotatos, 2004). Dalším zdrojem šíření byla severní Afrika. V letech 1956 až 1960 

byl zaznamenán BTV v Portugalsku a na severozápadě Španělska, pravděpodobně díky 
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tiplíkům přinesených větrem ze severní Afriky (Sellers et al., 1978). Tato epizootie sérotypu 

10 zapříčinila smrt až 180 tisíc ovcí (Gorman, 1990 podle Mellor & Wittmann, 2002).  

 

BTV v Evropě od roku 1998 
Do roku 1998 byla katarální horečka ovcí pro Evropu exotickou nemocí. V letech 1998 až 

2005 zasáhla nemoc rozsáhlou oblast kolem Středozemního moře a katarální horečka se 

v tomto regionu stala nemocí s trvalým výskytem. V roce 2006 byl BTV 8 nečekaně objeven 

v severní Evropě, kde se začal velmi rychle šířit. BTV 8 se předtím v Evropě nikdy 

nevyskytoval, a proto je vyloučena spojitost s výskytem onemocnění ve Středozemí. 

V letech 1998 – 2009 bylo v Evropě rozpoznáno 8 různých sérotypů (1, 2, 4, 6, 8, 9, 

11 a 16). Kombinací dat pocházejících z výzkumů, diagnostických hlášení a molekulárně-

epidemiologických studií lze vysledovat původ výskytu katarální horečky ovcí v Evropě. Jak 

ukazuje obr. 2, virus se do Evropy dostal čtyřmi nezávislými cestami: (i) z východu přes země 

blízkého východu do Řecka a balkánských zemí, (ii) ze severní Afriky (Alžírsko, Tunisko) do 

Itálie a na ostrovy ve východním Středomoří, (iii) epizootie na jihu Pyrenejského poloostrova 

mají pravděpodobně původ v Maroku a (iv) čtvrtá cesta mířící do severní Evropy (BTV 8) 

není dosud vyjasněna. Molekulární analýzy ukazují na podobnost BTV 8 s viry sub-saharské 

Afriky (Maan et al., 2008). Další možností je, že se do severní Evropy dostal BTV z východu. 

V Bulharsku byly zjištěny protilátky v kravách jen několik měsíců po zjištění BTV 8 

v severní Evropě (Oura et al., 2006). Výskyt tohoto sérotypu nebyl v Bulharsku dříve hlášen, i 

když je možné, že zde BTV 8 koloval již dříve. Třetím možným místem původu BTV 8 je 

Malajsie (Mintiens et al, 2008) (viz dále str. 23). 
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Obr. 2  Čtyři cesty importů BTV do Evropy v letech 1998 – 2009. ; (Mertens, 2007) 
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Výskyt BTV v Evropě v letech 1998 – 2005 
Během let 1998 – 2005 zaznamenalo aktivitu viru na svém území 12 evropských zemí 

v oblasti Středomoří. Podle různého původu epizootií lze Středomoří rozdělit na oblast 

zasaženou z východu a oblast, kam se nemoc rozšířila ze severní Afriky. V obou případech 

však bylo šíření BTV spojeno s expanzí a rozšířením výskytu tiplíka druhu C. imicola na 

sever. 

V oblastech východního Středomoří se během tří let vyskytly hned čtyři různé 

sérotypy a to BTV 1, 4, 9 a 16. Molekulární analýzy ukazují příbuznost všech těchto sérotypů 

s východními typy viru (Nikolakaki et al., 2005, Breard et al., 2007). Avšak jedna analýza 

BTV 4 z Řecka naopak ukazuje podobnost viru s izoláty ze severní Afriky (Tunisko) 

(Nikolakaki et al., 2005). Mezi zvažované země původu patří například Turecko, Sýrie, 

Jordánsko a Izrael. V těchto státech byly v předchozích letech zaznamenány sérotypy 2, 4, 6, 

9, 10, 13 a 16 (Mellor & Wittmann, 2002) mnohdy s endemickým výskytem (Ertürk et al., 

2004). Naproti tomu BTV 1 nebyl před rokem 1998 zaznamenán ani na Blízkém východě ani 

v Evropě (Panagiotatos, 2004). Porovnáním morbidity a mortality během epizootií v Řecku 

byly zaznamenány rozdíly ve virulenci těchto čtyř sérotypů. BTV 9 se projevil jako sérotyp 

s poměrně vysokou morbiditou (25 %) i mortalitou (10 %). Jako obecně méně virulentní se 

ukázaly BTV 4 a BTV 16, které zapříčinily mírné přechodné symptomy, nízkou morbiditu 

(méně než 10 %) a téměř žádnou mortalitu. Poměrně velká variabilita byla zjištěna v incidenci 

BTV 1. Například během výskytu v severozápadním Řecku roku 2001 byla zaznamenána 

morbidita 4,5 % a mortalita 0,7 %. Tou dobou se BTV 1 vyskytl i na ostrově Lesbos, kde však 

byla zaznamenána morbidita 30 % a mortalita 15 % (Panagiotatos, 2004). 

První výskyt BTV 9 roku 1998 v Řecku se týkal řeckých ostrovů (Rhodos, Lesbos, 

Samos a Kos). Sem se BTV 9 rozšířil z Turecka roku 1998. V následujícím roce zaznamenává 

výskyt Bulharsko v 85 vesnicích blízko hranic s Tureckem (Purse et al., 2006a). Roku 1999 je 

také zasažena téměř jedna třetina pevninské části Řecka a ostrov Lesbos. Touto dobou BTV v 

Řecku zapříčinil smrt více jak 24 tisíc ovcí (Panagiotatos, 2004). V roce 2001 byl BTV 

zaznamenán na západních hranicích Bulharska odkud se rozšířil do dalších balkánských zemí. 

Výskyt v Srbsku, u řeky Sávy na 44°30’s. š. byl do té doby nejsevernějším místem, kde byla 

nemoc zjištěna (Djuričić et al., 2004). Mezi další zasažené země roku 2001 patří Kosovo, kde 

je BTV sérologicky potvrzen až do roku 2004 (Osmani et al., 2006). Zasaženy byly i Bosna a 

Hercegovina a Chorvatsko. U hranic s těmito zeměmi byl BTV 9 zjištěn roku 2002 i v 

Albánii, kde byl sérologicky výskyt potvrzen až u Tirany (prevalence 61 %) (Mellor et al., 
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2008). Roku 2004 byly BTV 9 (sérologicky) a BTV 16 detekovány v Chorvatsku. 

Molekulární analýza ukázala, že tento BTV je identický s běžně používanou „živou“ vakcínou 

a mohl sem být zavlečen po větru z Itálie, kde byla tato vakcína předtím použita. Ovšem 

kompletní homologie přímo s italskými izoláty se neprokázala. (Listeš et al., 2008) Celkový 

zjištěný výskyt BTV v této oblasti je shrnut v tab. 2. 

 

Tab. 2: Zjištěný výskyt BTV ve státech východního Středomoří v letech 1998 – 2005. 

Vysvětlivky: B. H. = Bosna a Hercegovina, Č. H. = Černá Hora; (Panagiotatos, 2004; Ertürk 

et al., 2004; Djuričić, 2004; Osmani et al., 2006; Purse et al., 2006a; Mellor et al., 2008; 

Listeš et al., 2008) 

Rok BTV 1 BTV 4 BTV 9 BTV 16 

1998   Řecko  

1999  Řecko Řecko, Turecko Řecko 

2000  Řecko Turecko, Bulharsko Turecko 

2001 Řecko Řecko Řecko, Bulharsko, Srbsko, Kosovo, Makedonie, Č. H.   

2002   B. H., Kosovo, Chorvatsko, Albánie  

2003   Kosovo  

2004   Chorvatsko, Kosovo Chorvatsko

2005     

 

V západní a střední části Středomoří se také vyskytly čtyři různé sérotypy. BTV 2 a 4 

se sem dostaly ze severní Afriky. BTV 2 byl z Tuniska hlášen v letech 1999, 2000 a 2002, 

z Alžírska v roce 2000. (Hammami, 2004)  Severoafrický původ potvrzují i molekulární 

analýzy virů izolovaných v Itálii v letech 1998 – 2003 (Potgieter et al., 2005). Třetím 

sérotypem je BTV 9, který má pravděpodobně východní původ (nejspíše z Řecka) (Potgieter 

et al., 2005).  

BTV 2 byl nejdříve hlášen ze středomořských ostrovů v roce 2000. Poprvé se nemoc 

objevila na Sardinii (Itálie), krátce poté na Korsice (Francie) a Baleárských ostrovech 

(Španělsko). Ve stejném roce byl z Itálie hlášen i BTV 9, tentokráte však z její pevninské 

části (Calistri et al., 2004). Během prvních dvou let výskytu nemoci v Itálii (2000 – 2002) 

zemřelo nebo bylo utraceno přes půl milionu ovcí a koz (hlavně na italských ostrovech Sicílie 

a Sardinie). V roce 2002 zde byla použita živá (oslabená) vakcína proti BTV 2 (Calistri et al., 

2004). Jak se ukázalo v následujícím roce, začala tato vakcína volně cirkulovat mezi tiplíky a 
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hostiteli (Ferrari et al., 2005). Během let 2002 – 2003 se v Itálii objevily ještě BTV 4 a 16. 

BTV 16 při molekulárních analýzách ukázal velkou shodu s vakcínou (Potgieter et al., 2005) 

a do roku 2005 se nemoc rozšířila na velkou část italského území (Mellor et al., 2008).  

 Roku 2003 byl BTV 4 zjištěn také na Korsice a Menorce. O rok později se BTV 4 

objevil také na pevninské části Španělska a v jižním Portugalsku. Výzkumy ukázaly na 

podobnost s virem, který byl izolován roku 2003 na Sardinii a Korsice (Sı´lvia et al., 2007), 

což ukazuje na společný původ v severní Africe. Pravděpodobně se sem virus dostal z 

Maroka, kde se tento sérotyp objevil ještě před výskytem ve Španělsku (Mellor et al, 2008) 

Roku 2005 byla také provedena izolace viru z asymptomatické krávy na jihu Portugalska a 

tento virus byl identifikován jako BTV 2. Molekulární analýzy opět ukázaly na příbuznost 

s vakcínou, která byla předtím použita v Itálii a Středomořských ostrovech (Sı´lvia et al., 

2007). 

 

Rozšíření tiplíků a jejich role ve výskytu BTV v jižní Evropě 

Každý druh tiplíka preferuje specifické podmínky pro svůj vývoj a to určuje jeho výskyt v té 

které oblasti. Při srovnání výskytu druhů C. imicola a C. obsoletus v Itálii bylo zjištěno, že C. 

imicola preferuje spíše slunečnější pláně v nižších polohách. Oproti tomu tiplíci komplexu C. 

obsoletus se vyskytovaly na vegetačně bohatších a stinnějších stanovištích, a to i výše 

položených. (Conte et al., 2007). Limitujícím prvkem je však teplota. Jak zjistil Mellor 

(1993), tiplíci druhu C. imicola mohou přečkat zimu pouze v oblastech, kde je průměrná 

denní teplota během nejstudenějšího měsíce větší, nebo rovna 12,5 °C. Tento tiplík je hlavním 

přenašečem BTV v Africe, nyní je však rozšířen i na jihu Evropy a postupně se šíří na sever. 

Změny ve výskytu C. imicola byly zaznamenány například v Itálii (Goffredo et al., 2004a) 

nebo Španělsku, kde dosáhl v roce 1997 nejsevernějšího bodu výskytu na 40° s. š. (Rawlings 

et al., 1997). V letech 2001 až 2002 byl však C. imicola zaznamenán již v oblasti Barcelony 

(41°35´ s. š.) (Monteys et al., 2003). Dále se tento druh šíří např. v Řecku (Patakakis, 2004), 

na Maltě (Goffredo et al., 2004b) a v dalších oblastech (Mellor & Wittmann, 2002). Hlavní 

příčinou masivního postupu tiplíků C. imicola na sever jsou pravděpodobně současné 

klimatické změny (Purse et al., 2006b).  

Výskyt druhu C. imicola (viz Obr. 3) má zásadní vliv na rozšíření nemoci v oblasti 

Středomoří, občasný výskyt BTV v mediteránu byl totiž spojován hlavně s tímto teplomilným 

druhem. Později se však ukázalo, že také evropské druhy tiplíků jsou schopni přenášet BTV, 

což znamenalo hrozbu rozšíření onemocnění na celou Evropu. Na některých ostrovech, kde se 

výskyt tiplíka C. imicola a druhů komplexu C. obsoletus liší obdobím nejhojnějšího výskytu 
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(Miranda et al., 2004) i geografickým rozšířením, může C. imicola hrát roli hlavního 

přenašeče. Díky tomu mají i místní druhy, které jsou schopny přenosu, možnost virus dále 

šířit. Například při výzkumu na Sicílii v letech 2000 až 2002 bylo zjištěno, že C. imicola se v 

porovnání s druhem C. obsoletus nachází spíše v oblastech do 30 km od pobřeží a v nižších 

nadmořských výškách. Roku 2000 a 2001 zde byl zaznamenán BTV v oblastech do devíti km 

od pobřeží, kde se vyskytoval hlavně C. imicola. Ovšem roku 2002 byl BTV zjištěn na 

mnohem rozsáhlejším území a to až 46 km od pobřeží, tj. v místech, kde se vyskytovaly 

hlavně druhy komplexu C. obsoletus a C. pulicaris (Torina et al., 2004). Schopnost přenosu 

BTV středomořskými populacemi tiplíků potvrzuje i to, že virus byl v této oblasti 

izolován jak z C. obsoletus (1979 na Kypru) (Mellor & Pitzolis 1979), tak z C. pulicaris 

(Caracappa et al., 2003). Při epizootii v Bulharsku v letech 1999 a 2001 se poprvé prokázalo, 

že komplexy druhů C. obsoletus a C. pulicaris jsou vhodnými přenašeči BTV a mohou hrát 

hlavní úlohu v šíření viru i bez asistence tiplíka C. imicola. BTV 9 byl zjištěn v místech, kde 

nebyl přítomen žádný C. imicola a kde tři čtvrtiny všech tiplíků tvořil komplex druhů C. 

obsoletus, který byl v některých místech zastoupen tiplíky komplexu C. pulicaris. (Purse et 

al., 2006a). 

 

 
Obr 3: Areál rozšíření C. imicola do roku 1999 (červená linie) a hranice rozšíření z roku 2005 

(modrá linie), červená plocha ukazuje rozšíření BTV v roce 2005. (Wilson & Mellor, 2009) 

 

 

 

 22



 

 

BTV  v Evropě v letech 2006 – 2009  
 
První případ onemocnění mimo jižní Evropu byl zaznamenán 17. 8. 2006 v Holandsku, v 

oblasti Limburg a virus byl identifikován jako sérotyp 8. Tento sérotyp se v Evropě nikdy 

nevyskytoval. BTV 8 byl předtím identifikován v Pákistánu/Indii, jižní a západní Africe a 

Karibské oblasti (EFSA, 2008). Místem první infekce byl, podle pozdějších analýz, 

Maastricht nebo jeho okolí s poloměrem 35 km (Gerbier, 2008). Před prvním výskytem se 

v Aachenu (cca 35 km vzdálený od Maastrichtu) konaly Světové jezdecké hry 20. 8. – 3. 9. 

2006. Koně byly přivezeny z 61 států, a to i několik měsíců předem. V červnu byli přivezeni 

tři koně z Malajsie, kde se BTV 8 předtím vyskytoval. Ve srovnání s ostatními možnými 

způsoby je možnost zavlečení BTV s koňmi z jihovýchodní Asie nejpravděpodobnější 

(Mintiens et al., 2008). Virus se začal velmi rychle šířit hlavně východním a jižním směrem. 

22. 8. bylo zaznamenáno 40 míst výskytu a 1. 9.2006 to bylo už 138 míst (Gerbier, 2008).  

BTV 8 byl během srpna 2006 hlášen ještě z Belgie, Německa a Francie a od listopadu 

také z Lucemburska. Koncem roku 2006 bylo například v Německu zasaženo více jak tisíc 

farem. Roku 2007 bylo zaznamenáno mnohem více případů než v předchozím roce. Německo 

je zasaženo téměř celé (OIE, country informations). V září 2007 se BTV dostal i do Anglie. 

Podle studie (Gloster et al., 2007) je možné, že sem byli zaneseni nakažení tiplíci větrem ze 

severní Evropy. Na podzim 2007 hlásí první výskyt u ovce Dánsko na jednom z ostrovů 

blízko německého pobřeží (říjen), ve stejném měsíci je první výskyt hlášen ze Švýcarska a 

koncem listopadu je zasažena i Česká republika. Šíření západním směrem zaznamenává i 

Francie. Od roku 2008 je zasaženo také Španělsko. Slovensko doposud zasaženo nebylo.  

Dánsko hlásí v srpnu 2008 případy katarální horečky tentokráte z východního pobřeží 

a do ledna 2009 je zasažena téměř celá země. Postup severním směrem pokračuje. Švédsko 

hlásí první případ v září 2008 a Norsko v únoru 2009 u 17 krav, oba výskyty jsou hlášeny 

z jižního pobřeží severských zemí. BTV 8 je též hlášen z Rakouska u hranic s Německem. 

BTV  8 se vyskytl i v severní Itálii a na začátku roku 2009 jsou subklinické případy hlášeny 

ze Sicílie a Sardinie. V březnu 2009 je potvrzen výskyt BTV 8 i v jihovýchodní Evropě na 

řeckém ostrově Lesbos (OIE country informations). 

Na podzim 2008 byl v Holandsku a následně v Německu zjištěn BTV 6 při běžné 

kontrole u dobytka. Další výzkumy ukázaly podobnost s jihoafrickou „živou“ vakcínou. 
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Jelikož klinické příznaky nebyly zjištěny, pravděpodobně se nejedná o virulentní formu BTV. 

Cirkulace vakcíny byla zjištěna i v Belgii, tentokráte pro sérotyp 11. Pro oba tyto případy jsou 

ustanovena kontrolní opatření pro případ další cirkulace, nebo detekce virulentní formy 

(European commission, 2009c). 

 Na jihu a západě Evropy se vyskytly i další sérotypy. Od října do června 2006 byl 

hlášen BTV 1 ze Sicílie a Sardinie. V červenci 2007 byl tento sérotyp zaznamenán na jižním 

pobřeží Španělska, kam se dostal pravděpodobně z Maroka, kde se předtím vyskytoval. Od 

září je hlášen také z Portugalska, kde se dále šířil podél pobřeží. Na podzim je BTV 1 hlášen 

ze severního pobřeží Španělska, několik dní poté i z Francie. (OIE, country informations) 

Od listopadu 2006 je z Portugalska hlášen také BTV 4. V Bulharsku se u hranic 

s Tureckem po pěti letech objevuje BTV 9. Od roku 2008 je po sedmi letech hlášen i BTV 16 

z ostrova Lesbos. (OIE, country informations) 

 
A              B 

Obr 4: Rozšíření a počet případů na 1 km2 (čím tmavší odstín, tím početnější výskyt) pro 

BTV 8 (A) a BTV 1 (B) ke dni 14. 4. 2009. (European commission, 2009a) 

 

Přenašeči ve střední a severní Evropě 

 Za hlavního přenašeče BTV je v oblastech mimo jižní Evropu považován vzhledem k  

celoplošnému rozšíření i vysoké početnosti komplex druhů C. obsoletus, Jsou zde však i další 

druhy, které k šíření BTV napomáhají. 

 Při pokusech z let 2003 až 2004 byla prokázána náchylnost k infekci virem u populací 

tiplíků z Anglie. I když se výsledky lišily mezi jednotlivými populacemi, bylo prokázáno, že 

náchylnost tiplíků z komplexů C. obsoletus i C. pulicaris je dostatečná pro přenos viru 

(Carpenter et al., 2006). Právě tiplíci z těchto dvou druhových komplexů jsou 

nejrozšířenějšími palearktickými druhy a jsou považováni za hlavní přenašeče BTV ve střední 

Evropě. C. obsoletus tvoří většinu tiplíků odchycených v okolí stájí a stád ovcí a dobytka. Při 
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odchytech prováděných v Rakousku (Sehnal et al., 2008) a Německu (Mehlhorn et al., 2007) 

tvořili druhy komplexu C. obsoletus většinu tiplíků (v Rakousku 87 %, v Německu 97 %), 

následovány byly tiplíky z komplexu C. pulicaris (v Rakousku 6 %). Další odchyty 

s podobnými výsledky byly prováděny v severním Španělsku (Goldarazena et al., 2008) a na 

jihu Švýcarska (Cagienard et al., 2006). V Německu byl navíc poprvé ve střední Evropě BTV 

8 skutečně izolován z C. obsoletus (Mehlhorn et al., 2007). Roku 2007 byl v jihovýchodním 

Holandsku navíc BTV 8 izolován z C. dewulfi, který je rozšířen hlavně v severnějších 

oblastech Evropy. Při odchytech tvořil tento druh asi 17 % tiplíků (Meiswinkel et al., 2007), a 

právě tento druh tiplíka mohl sehrát důležitou roli v šíření BTV na severu Evropy. Jedná se 

totiž o druh, který je spojován s koňmi a v oblasti první infekce byla početnost C. dewulfi 

oproti jiným oblastem v Holandsku mnohem vyšší (Meiswinkel, 2008a). 

C. imicola se v oblastech střední, západní a severní Evropy až na ojedinělé nálezy 

vůbec nevyskytuje. Jelikož se vždy jednalo pouze o nálezy několika jedinců a výskyt byl 

zaznamenán pouze jednorázově, připisuje se tento fakt buď transportu tiplíků větrem nebo 

lidským přičiněním (Goldarazena et al., 2008, Cagienard et al., 2006). Například roku 2003 

byl chycen jeden C. imicola v jižní části Švýcarska (Cagienard et al., 2006). Na přelomu 

listopadu a prosince 2007 bylo chyceno 6 tiplíků C. imicola na severním pobřeží Španělska, 

v místech, která byla zasažena BTV 1 (Goldarazena et al., 2008 ).  

Tiplíci jsou obecně považováni za exofilní hmyz, tedy za hmyz sající na hostitelích 

mimo uzavřené prostory. Proto je jedním z doporučení, jak ochránit zvířata před 

onemocněním, umístění do stájí (Erasmus, 1975b). Ovšem při odchytech ve Francii (září – 

prosinec) bylo zjištěno, že C. obsoletus/scoticus  a C. dewulfi jsou druhy částečně endofilními 

(Baldet et al., 2006). Pokud jsou tyto druhy tiplíků aktivní i během zimy, mohlo by to v těchto 

oblastech napomoci viru přečkat zimu. Další odchyty z Holandska potvrdily endofilii druhů 

C. obsoletus/scoticus a naopak prokázaly, že druhy komplexu C. pulicaris patří mezi striktně 

exofilní druhy (Meiswinkel et al., 2008b). Na stupeň endofílie má vliv i počasí. Když bylo 

zataženo, bylo uvnitř stájí chyceno až osmkrát více tiplíků než za slunečného počasí. Počet 

nasátých tiplíků odchycených uvnitř stájí, který dosahoval až 30 %, naznačuje, že ve větších 

prostorách (místnost měla 3 x 10 m) dokáží tiplíci na hostitelích úspěšně sát. Ve stáji však 

nebyly odchyceny žádné gravidní samice. Naopak značný počet gravidních samic byl 

odchycen v blízkém lese, což naznačuje, že ve stájích neprobíhá celý životní cyklus. 

(Meiswinkel et al., 2008b)  Role tohoto chování tiplíků na jejich přezimování i na 

přezimování BTV je však stále nejasná. V Belgii byly tiplíci zaznamenáni i v zimním období 

(5. 11. 2006 – 9. 5. 2007). Maximální teplota ve stáji byla 12 °C a nejnižší 1 °C. Počet 
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chycených tiplíků (nejvíce z komplexu C. obsoletus) byl nejvyšší do 9. 12. 2006, poté 

odchyty obsahovaly 0 – 6 tiplíků za noc. Poslední klinický příznak byl zaznamenán 15. 1. 

2007. (Losson et al., 2007) Jestli se však jedná o malou populaci množící se ve stáji, nebo zda 

se jedná o jedince líhnoucí se v blízkém okolí, není známo. 

 

Závěr 
Katarální horečka ovcí je celosvětově rozšířenou nemocí. V Evropě se toto onemocnění 

poslední dobou úspěšně šíří díky snadnému transportu tiplíků větrem i díky lidské činnosti. 

Vzhledem k rozšíření a početnosti tiplíků a schopnosti viru infikovat poměrně široké druhové 

spektrum kopytníků existuje velká pravděpodobnost, že se bude virus v Evropě šířit i nadále. 

O přenosu viru je známo poměrně značné množství informací. Některá zjištění však 

naznačují, že ne všechny poznatky mohou být aplikovány obecně. Rozdílnost v chování viru a 

celkové incidenci závisí nejen na typu viru, druhu přenašečů a hostitelů, ale i na klimatických 

podmínkách v jednotlivých oblastech. Ohledně výskytu viru v Evropě zůstává stále řada 

otázek, které jsou nezodpovězeny. Mezi ně patří např. mechanismus přezimování viru i to, 

jakou roli v šíření hrají nové poznatky o vertikálním přenosu viru nebo endofílii některých 

druhů tiplíků. 
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