Bolezenmodrikastega
iezika

Bolezen modrikastega jezika (BT) je
virusna bolezen predvsem ovc in goveda
pa tudi drugih domadih in divjih parkljarjev, in zanimivo, tudi domadi in divji
mesojedi lahko zbolijo zatoboleznljo, (e
uiivajo meso okuZene LivaILBolezenje
torej kuina (infekcijska), saj jo povzroda
virus, glede nadina Sirjenjapa jo uvr5damo med nenalezljive (nekontagiozne)
bolezni, se pravi med bolezni, ki se ne
prenaSajoneposrednoz ene bolne Zivali
na drugo. lzrazi za ime bolezni ,bolezen
modrikastega jezika<,angleSko>bluetongue<ali nemSko>blauezungenkrankheit<,
se nana3ajona eno izmed najbolj markantnih klinidnih oblik bolezni, ko zaradi
posledicvirusa ovcamjezik modno otede,
tako da visi iz ust, in ker je zaradi tegaprepredenpretok krvi v jeziku, le-ta postane
temno moder.cianotiden.Bolezenmodrikastegajezlka je bila prvid bolj strokovno
opisanaIeta L902v |uZni Afriki, depravje
bila tam bolezen poznana Zemnogo prej.
Znanstveni pristop k opisu bolezni se je
zadelleta L952.Bolezenie danesraziirie-

na po velikem delu sveta:v Afriki, Severni
in fuZni Ameriki, Avstraliji, Aziji in tudi
v Evropi: Ciper, Turdija, Italija, Spanija,
Portugalska, Grdija, Francija, Hrva5ka,
Nemdija, Belgija, Nizozemska,na na5e
veliko zadovoljstvopa bolezni (5e) nismo
diagnosticiraliv Sloveniji.Po mednarodnih standardihO.I.E. se BT uvrSdamed
tiste bolezni Zivali, ki povzrodajo veliko
gospodarskoSkodoin semed dovzetnimi
gostitelji hitro Sirijo (biv5askupina A)

Povzroiitelj bolezni
modrikastega jezika
Bolezen povzroda virus, ki ga strokovno razvrSiamo v druZino Reoviride. v
enega izmed devetih rodov imenovanega Orbivirus. Med orbivirusi je trenutno
poznanih 14 razlidnih skupin virusov,
med katerimi so najbolje proudeni prav
virus bolezni modrikastegajezika (BTV),
med bolj poznanimi iz te skupine pa 5e
virus konjske kuge (KK), virus konjskega encefalitisa (EE) in virus epizootske
hemoragidne bolezni (EHV). BTV je

okrogle oblike (velik 65-80 nm) in ga
omejuje proteinski ovoj (kapsida), v njegovi notranjosti pa je dedni zapisv obliki
dvojno-vijadne RNK (RiboNukleinska
Kislina). Glede na minimalne razlike v
proteinski zgradbi virusne kapside lodimo 24 razlidnih tipov virusa, imenovanih serotipi, ki igrajo najpomembnej5o vlogo pri odzivu imunskega sistema
nanje. Imunski sistem okuZene Zivali se
odzove na te virusne proteine s proizvodnjo protiteles, ki so za vsakegaizmed 24
serotipov drugadna, specifidna,kar pa je
temelj laboratorijske diagnostike bolezni. Pri raziskovanju izbruhov bolezni,
ko se natandno pregledujejo protitelesa,
se je namred izkazalo, da so na razlidnih
podrodjih (celinah) obidajno prisotni
le dolodeni serotipi virusa. BTV je precej obstojen pri sobnih temperaturah, 3e
zlasti de se nahaja v proteinskem okolju.
Relativno odporen je na ultravijolidno
(UV) sevanje, eter, kloroform, inaktivirajo pa garazkuLlla, ki vsebujejo kislino,
bazo, Na-hipoklorid ali jodove spojine.
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Krava,oku2enaz BT,hitro hujia in ima pordelgobec.
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Kako se bolezen modrikastega
jezika prenaia
Kot je bilo Ze omenjeno,se bolezen ne
prenaSamed Zivalmi neposredno,temved
so za to potrebni prena5alci,ki so za bolezen modrikastegajezika majdkenekrvosesneiuielke iz rodu Culicoides(poslovenjeno kulikoidi, angl. midges). Te mu5ice
niso komarji, morda po obliki le nekoliko
spominjajo na komarja, le da so precej
manj6e in bolj dokate.Praktiino jih opazimo in prepoznamo ob toplih vederih,
5e zlasti, de smo prepoteni, saj nas obletavajo, vdasih pa nam kakdna tudi fizidno
pade v oko. Te mudice,ki jih je kar nekaj
vrst in njihov pojavje odvisenod geografske lege, so bioloSki prena5alci (vektorji)
zabolezen, saj se v njih virus razmnoLuje

v slinskih Llezah.Mu5ice pridejo v stik z
virusom, ko sesajokri latentno (brez klinidnih znamenj) okuienih iivali (koze in
govedo ne pokaieta vedno znadilnlh znamenj bolezni),in potem nosijo virus celo
Livllenje,pri demer se virus ne prenaSav
naslednji rod preko jajdec.Mudice Sirijo
virus med dovzetnimi Zivalmi, ko sesajo kri, saj pri sesanjuspustijonekaj sline
v ranico, da prepredijo strjevanje krvi.
Ko okuZeni rod mudic zaradi starosti,
predvsem pa zaradi vremenskih razme\
propade (zima z nizkimi temperaturami, huda suSain visoke temperature),se
na tem podrodju bolezenne Siri vet. Za
naslednjogeneracijomuiic, ki 5eni okuZenaz virusom in se bo razvila iz jajtec,
bodo izvor virusa zopet latentno okuZene
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Zivali.Na podrodjih, kjer so zimske temperature tako nizke, da odrasle Lui.elke
odmrejo, se bolezenne Siri ved, virus pa
v populaciji ostaja ravno v latentno okuZenih Zivalih.ee pa na podroijih ni tako
izrazitegasezonskeganihanj a temperatur,
se bolezen ciklidno pojavlja v dovzetni
populaciji Zivali, saj so preko cele sezone
prisotni odrasli vektorji. Mu5ice za razvoj
potrebujejo dovolj vlage in zmerno temperaturo (primerna je le vlai,na zemlja
in ne mlakuZe),kar pa jim je v novejSem
dasu omogodilo intenzivno kmetijstvo s
pa5ni5tvom.innamakanjem.V predelih,
kjer so izrazitezime, tudi pri nas,sevrsta
ohrani tako, da zimo preLivljo le jajdeca,
ki prenesejotemperaturetudi pod -30 "C.
Kulikoidi so v splo5nem zelo slabi letalci, zato se zadrh\ejo v neposredni bliZini
Zivali (staje,grmovje ob pa5nikih), nekje
v obsegudo 30 m. Mu5ice pa lahko prepotujejo tudi vedje razdalje, vendar le v
primeru, da jih zajame in odnesestalen
zradni tok, ki jih pasivneprenesetudi do
vedkilometrov daled.Opisani so tudi primeri, ko so se takdnein podobne mudice
mehansko prenesle z obleko v potniSki
prtljagi s celine na celino, lahko so muSice
tudi kot slepi potniki na Zivalih in transportnih sredstvih.Pri tem torej ni nobenega dvoma, da se lahko bolezen razliriv
kraje, kjer je naenkrat popolnoma nova,
in ni teZkorazumeti, da so v izbruhu letos
na tromeji med Nemtijo, Nizozemskoin
Belgijo iz okuZenih Zivali izolirali virusni
serotip 8, ki ga obidajno najdemo v Afriki.
ee Zelimo prekiniti ali vsaj omejiti Sirjenje bolezni, lahko intenzivno unidujemo
muSice z insekticidi, vdasih lahko prepretimo vstop mu5icam v hleve s postavljanjem dovolj gostih mret na odprtine
hleva, na kritidnih obmodjih pa pomagajo
tudi izsu5evalniukrepi. Bolezen se lahko
razSiri med Zivalmi tudi z okuZeno spermo in z embriotransferjem, vendar so te
moZnosti zanemarljive. Trenutno pa se
posvedaogromno pozornosti znanstveno
potrjenemu transplacentarnemuprenosu
bolezni, se pravi, da se mladidek okuZi
preko okuZenematere v dasubrejosti.

Mehanizminastankabolezni
koperra Pa*lJe'ie

biordgradljiv pripravek,pdlazendo okoljain zdravjaljudi,
vsebujeorganskekislirc, olje dajevcain omakalnasfedstva,
delulev prisotnostiorgadskihsnovi in pri nizkihtemperaiurah,
oarkeliuhdi in za6iiti.

Demovet je na voljo na veterinaFkihpostajah,v boljgihkmeiijskih
trgovinahin internetnit.govinina ww.lek v€lerina..i- Za ve6
in{ormacto proizvodihDermovei nas poklidjtena 01 580 23 52,
pi6itena in{o@lek-veterina.si
ali obiglite na$o internelnosl€n
rM.lek-veterina.si.

Po vdoru virusa v telo dovzetne Zivali
se le-ta razmnoLujev lokalnih bezgavkah
kot tudi v endotelnih celicah, ki obdajajo
drobne Zilice (kapilare, venule in arterio1e).Te drobne Zilice so torej po5kodovane,
zato se v njih tvorijo majdkeni krvni strdki, ki jih zama5ijo,izstopati zadnekrvna
tekodina in pojavijo se krvavitve (vzrok

Edenod prepoznavnih znakov okuibe so
tudi vnetje vek in povetano solzenje.
za nastanek klinidnih znamenj bolezni).
Ko sevirus namnoZiv omenjenihcelicah,
izstopi iz njih v kri in se tako razSiripo
celotnem telesugostiteljain se 5e naprej
razmnoLuje v Zilnih celicah, limfocitih,
makrofagih in celicah kostnega mozga
Tako lahko z laboratorijskimi metodami
zaznamo virus po 3-6 dneh po okuZbi,
najvei virusa dokaZemo7-8 dan, nato pa
ga le redko najdemo pri ovcah dlje kot
14-30 dni po okuZbi, za rczIiko od goveda, kjer virus v krvi vztraja zelo dolgo
(to imenujemo rezervoar virusa, ki ga s
sesanjemkrvi vnesejov svoje telo naivne,
5e ne okuZene muSice). V krvi virus ni
prost, temved vstopi v eritrocite ter tudi
v nekatere bele krvnidke (levkocite). Pri
brejih iivalih virus prehaja posteljico in
se razmnoZujev celicahplodu, kar povzrodi nepravilen razvoj Livie.q'a in anomalije ploda, kar ima lahko za posledico
abortus.

Kliniina slika bolezni
Za okuLboz virusom modrikastegajezika je dovzetnih kar nekaj tako domadih
kot divjih Zivalskih vrst, zato so tudi klinitna znamenjazelo razlltna in se kaZejo
od komajda opaznih bolezenskih znamenj pa do hude prizadetosti organizma.
Sirok nabor klinidnih znamenj dopolnjuje tudi pasemska dovzetnost za bolezen
in nadeloma velja, da so visoko proizvodne pasme bolj obdutljive od tistih primitivnej5ih. Vse skupaj zaokroZuje tudi
spoznanje,da so zlasti lokalna klinidna
znamenja izrazitejia, de je temperatura
okolja niija, kot je temperatura cirkulirajode krvi v prizadetem telesnemdelu.
Prav tako izpostavljenost sondni svetlobi
omili klinidne oblike in izpostavljenost
Livali mrazu, vlagi in nizkim temperaturam povi5asmrtnost.

- koia smrdka,ustnic in ustne sluzniceje
pordela(hiperemidna),
- oteklina obraza,vek in uSes,ki prehaja
v podjezidnopodrodjein na vrat,
- pojav pikdastih krvavitev na smrdku,
ustni sluzniciin otesni veznici,
- plitke razjede(erozije) na smriku,
nosnicahin v ustih,
- globoke razjedena jeziku in sluznici lic,
nasprotno od molarjev,
- Livali kaZejoznamenjeboleiine, stalno
Lvetljo in potapljajo smrdekv vodo ter
hladijo z dolgotrajnim pitjem, ne dovolijo pregledaust in teZkojedo,
- )ezikje pordel in polnokrven (hiperemiden) s pikdastimi krvavitvami in
Iahko postaneotekel tako, da visi iz ust,
zaradi zastajanjakrvi pomodri,
- v zadetkuse pojavi voden izcedekiz
nosnic,ki sdasomapostanegnojen,
lahko seposu5iin dajekrastastvidez,
- hiperemija koZein ustnic se raz6iri po
celotnemobrazuna u5esain po celotnem telesu,pod pazduhein zadnje
mednoZje (de opravimo test s praskanjem, na mestih nastanejokrvavitve),
- pojavi se vnetje koie (dermatitis), ki se
pokaZekot izpadanjevolne,
- na svitkovem robu se najprej pojavi
rdedina, nato pikdastekrvavitve pod
roievino parklja, kar daje progastvidez,
- obidajnoso zadnjenogebolj prizadete,
predvsem zunanji rob parkljev,
- Livali teZko hodijo, Sepajo,vdasihhodijo po kolenih, spremembelahko vodijo
do odstopanjaroZevine,
- opazujemo splo5noslabo stanjeZivali,
dehidracijo,hujianje in mi5itno degeneracijo,
- ob zmernih bolezenskihstanjihje
moZna ozdravitev,v hujSih primerih
nastopismrt v 7-9 dneh,
- smrtnostje 2-30 o/o.

Kliniina slika pri govedu
- okuZbapri goveduje pogostej5akot pri
ovcah,vendar so bolezenskaznamenja
redkej5ain manj evidentna,
- povi5anatelesnatemperatura,
- okornost in Sepavost,
- pohitreno dihanje,
- solzenjein slinjenje,
- otekle ustnice in jezik, lahko se pojavijo
ulkusi na ustni sluznici,
- vneta (pordela) koZa smrdka,na kateri
nastanejorazpoke,
- kola vratu, bokov, presredkain vimena
je prizadeta (oteklina rdedina).

Kliniina slika pri ovcah
- povi5anatelesnatemperatura,
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Tako pri ovcahkot pri govedusepri bre-

Vzgodnjih fozah bolezniokuheneZivali
prepoznomo po motnejiem slinjenju in
lepljenju krme na gobec.
jih Zivalih pojavijo razvojnemotnje plodu
in nepravilen razvoj moi,ganov (hidrocefalus),lahko se pojavijo abortusi.
Kliniina slika pri kozah ni znatilna in se
le redko pojavijo zaznaynaklinidna znamenja.

Laboratorijska d iagnostika
bolezni
V sodobni diagnostiki bolezni modrikastegajezika pregledujemo dve razlidni
podroiji, in sicer pojav muSic (entomologija) ter pojav protiteles ali virusa BT
(serologija,virolo5ke preiskave)v krvi pri
dovzetnih iivalih. Z entomoloSkimi preiskavami ugotavljamo, ali se na dolodenem podrodju pojavljajomu5ice,ki lahko
prenaSajovirus, ter kdaj in v kakSnemStevilu se te mu5ice pojavijo, tako da lahko
do neke mere predvidimo izbruh bolezni
in preventivne ukrepe. V ta namen muiice od mraka, preko nodi do zore lovimo s
posebnimi pastmi, ki kot atraktant oddajajo ultravijolidno svetlobo. Iz pasti, ki
se jih sistematiino razporedi po podroiju, dnevno ali tedensko pobiramo ulov
muSic ter ga v laboratoriji skrbno pod
mikroskopom najprej sortiramo, pre5tejemo in nato prei5demona potencialne
vrste, ki prenaiajo bolezen.Vrsta mu5ice
sedolodi pod mikroskopom glede navzorec Zil v krilih, kar pa je izredno natanfen,
utrudljiv in podasen postopek, ki zahteva izurjenega strokovnjaka. V mu5icah
lahko s sodobnimi molekularnobioloSkimi metodami dokazujemo tudi prisotnost virusa. Kot zanimivost naj pri tem
omenimo, da obidajno podrodja, kjer se
pojavljajo mu5ice,sovpadajos podrodji,
kjer so izbruhi bolezni, vendar se dogaja
tudi, da na podrodjih ne najdemo mu5ic,
bolezenpa je vseenoizbruhnila, kar kaZe

Lezijena seskihso tudi pokazatelj
okuZbez BT,a jih pogosto zamenjamo z
mehan skim i poikodba mi seskov.
na to, da lahko bolezenprena5ajotudi do
sedaj5eneznanibiolo5ki ali pa mehanski
vektorji.
ee v telo gostiteljavstopivirus, seimunski sistemodzovemed drugim tudi s tvorbo protiteles, ki so specifitna za virusne
proteine in imajo nalogo inaktivirati virus
in prepreiiti okuibo. Torej, v diagnostiki
Iahko kot posrednometodo za ugotavljanje virusne okuibe uporabljamo metode
za dolodanje takSnih protiteles (serologija, serolo5kemetode) in v primeru, da
jih dokaiemo lahko trdimo, da se je Zival
sredalaz virusom kljub temu, da ni nujno,
da sekaZejoklinidna znamenja.V laboratoriju pa Iahko dokaZemovirus neposredno tako (virolo5ke preiskave),da ga izoliramo v oplojenih koko5jih jajcih ali na
celiini kulturi, v zadnjemdasupa virusno
dedno snov hitro in zanesljivo z molekularnobiolo5kimi metodami (RT-PCR).
Yzorec za laboratorijske preiskaveje tako
pri zdravih kot pri bolnih iivalih kri, iz
katerepridobimo serum, v katerem dokazujemo protitelesa,ali pa kri z antikoagulantnim sredstvom, ki jo uporabimo za
izolacijo ali molekularnobioloSki dokaz
virusa.ee pa preiskujemopoginule Zivali
ali ZrtvovaneZivali, uporabimo vranico in
bezgavkepa tudi polno kri kotvzorec za
izolacljo in molekularnobioloSki dokaz
virusa, pri tem pa v telesnih tekodinah
lahko dolodamo protitelesaproti virusu
BT. LaboratorijskadiagnostikaBT je torej
precejkompleksna in prav takSno imamo
razvito tudi v Sloveniji na Nacionalnem
Veterinarskem In5titutu. Laboratorij, ki
je odgovoren za tovrstno diagnostiko,
sodeluje tudi v mednarodni medlaboratorijski kontroli, sodelujepri tekoiem
izobraZevanjukadrov in tudi s svetovnim
refereninim laboratorijem, odgovornim
za bolezen modrikastega jezlka.

Zakljuiek
Bolezen modrikastega jezika v Sloveniji

5e ni bila dokazana.ne klinidno kot tudi
ne z laboratorijskimi metodami na sistematifno odvzetih vzorcih krvi goveda,
koz in ovc iz mejnih obdin s Hrva5ko in
Italijo. Ravno na teh obmodjih pa seizvaja
tudi entomolo5kadiagnostika,ki je pokazala,da imamo v Sloveniji biolo5kegaprenaSalcavirusa iz skupine Culicoides,in to
ne Ie v obmejnih obdinah, temvet tudi v
centralni Sloveniji. TVeganje,da se tudi
pri nas pojavi bolezen,obstaja,poveduje
pa ga predvsem uvoz dovzetnih Zivali,
ki so lahko latentno okuiene (rezervoar
virusa), manj5averjetnostpa obstaja,da
bodo k nam iz Italije in Hrva$ke priletele
mu5ice,okuiene z virusom, vendar tudi te
moZnosti ne gre podcenjevati.Slovenijaje
trenutno ustrezno pripravljena na morebitni izbruh bolezni modrikastega jezika,
tako na podrodju laboratorijske diagnostike, veljavnih predpisov,ki obravnavajo
bolezen (Zakon o veterinarstl.u,Pravilnik
o boleznih Zivali, Pravilnik o kuZnih bole-

zni Livali, Navodilo o ukrepih za ugolavljanje, prepreievanje in zatiranje dolodenih Zivalskih kuZnih bolezni, Pravilnik
o ukrepih za ugotavljanje, prepredevanje
in zatiranjebolezni modrikastega jezlka bluetongue),kot tudi s strani veterinarjev
in veterinarskih inSpektorjev.Nenazadnje
pa je posebnopomembno ttdi izobrateo bolezni modrikastevanjein osveSdanje
ga jezika za gospodarje, ki se ukvarjajo
z ov(jerejo, kozjerejo in govedorejo, saj
lahko prav ti opozorijo in usmerijo ustrezne strokovnjake k postavitvi pravilne
diagnoze.Pravto pa je namen dana5njega
prispevka.
Literatura je na voljo pri avtorju.
Doc.dr. TadejMalovrh
Veterinarskafakulteta
Vsefotogrffie povzetepo DerfortschrittlicheLandwirt,4/08.

NevErn ostpri haja iz severozahoda
CeprovSlovenijaleii medltolijo in Hrvaiko,kjerje BTprisotna2edalj iaso, pa
izgleda,da vetjanevarnostprihajood severa.Medtemkoje bila ta bolezendolgoleta
omejenana Sredozemlje,
seje v zadnjihletihzatelahitro Siritipo drZavahzahodne
Evropeproti severu.Vavgustu2006soodkriliprveokuieneiivali na obmoiju tromeje
Nizozemske,
Belgijein Nemtije,od tom seje zoiela bolezenepidemijskoiiriti in konec
lanskegaletaje bilo v Nemtijioku1enihie blizu20 tisoi kmetijzrejogovediali ovac.
(2e
lz tegaharilta seje bolezenlirila tudi protivzhoduinjugu terprekoBavarske
pasu,vendarprisotnostiBTpri njihovih
okuhenih276tred) in Avstrije(jev ogro1enem
tredahie nisopotrdili)2egrozitudiSloveniji.
AG

