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Charakteristika onemocnění

• =virové hemoragické onemocnění, 
kaliciviróza králíků

• Akutní nakažlivé onemocnění končící často 
úhynem

• Poprvé se objevil ve Francii 2010 a způsobil 
epizoocii mezi divokými i volně žijícími králíky 
v celé Evropě

• Vnímavé jsou všechny věkové kategorie



Původce

• Caliciviridae, RHDV2 (rabbit haemorrhagic disease virus 2), Lagovirus GI.2

• RNA, neobalený

• Velmi odolný ve vnějším prostředí 
• Při pokojové teplotě přežije i 3 měsíce

• Opakované mražení ho neinaktivuje

• Mouchy jej na svém těle mohou přenášet až 9 dní



Epizootologie

• Nemocné zvíře vylučuje virus všemi sekrety i exkrety

• Přenos přímým i nepřímým kontaktem

• Krmivem, vodou, stelivem pomůckami

• Přenos bodavým hmyzem, ale i mouchy slouží jako mechaničtí vektoři

• Ve volné přírodě mohou být přenašečem i masožravci – po pozření 
nemocného kusu vylučují živý virus trusem



Výskyt v ČR

• V ČR se RHD2 objevil poprvé v létě 2017

• Klasický mor králíků se v ČR od r. 2015 nevyskytuje v populaci volně 
žijících zvířat



Výskyt 
RHD1 a 
RHD2 dle 
WAHIS 
pro leden 
– červen 
2019

Zdroj:https://www.oie.
int/wahis_2/public/wa
hid.php/Diseaseinform
ation/Diseasedistributi
onmap?disease_type_
hidden=&disease_id_h
idden=&selected_dise
ase_name_hidden=&d
isease_type=0&diseas
e_id_terrestrial=92&s
pecies_t=0&disease_i
d_aquatic=-
999&species_a=0&sta
_method=semesterly&
selected_start_year=2
019&selected_report_
period=1&selected_st
art_month=1&date_su
bmit=OK

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasedistributionmap?disease_type_hidden=&disease_id_hidden=&selected_disease_name_hidden=&disease_type=0&disease_id_terrestrial=92&species_t=0&disease_id_aquatic=-999&species_a=0&sta_method=semesterly&selected_start_year=2019&selected_report_period=1&selected_start_month=1&date_submit=OK


Patogeneze

• Průnik do těla nosní sliznicí či spojivkou

• Afinita k endotelu cév

• Vznik zánětlivých procesů v játrech – uvolňování srážecích faktorů do 
krevního oběhu – vznik trombů – DIC

• Nedostatečné krvení orgánů v důsledku ucpání cév tromby

• Vyčerpání zásob srážecích faktorů následně vede k mnohočetným 
krváceninám



Klinické příznaky

• Často perakutní průběh bez 
klinických příznaků

• Akutní forma
• Apatie
• Dyspnoe
• Horečka
• Výtok krve z nozder
• Inkoordinace pohybů a nervové 

příznaky
• V poslední fázi plovací pohyby

• Chronická forma je pomalejší a 
onemocnění trvá až 2 týdny

Výtok krve z nozder. Zdroj: Doc. P. Lány



Patoanatomický nález

• Zvětšení sleziny

• Nedokrvení vnitřních orgánů

• Výtok nesražené krve z nozder

• Četné krváceniny zejména v 
plicích

• Petechie na všech orgánech

• Dysrofie jater

Krváceniny na plicích. Zdroj: Doc. P. Lány

Krváceniny na ledvinách. Zdroj: Doc. P. Lány



Patoanatomický
nález

Dystrofická játra, krváceniny na plicích. Zdroj: Doc. P. LányPřítomnost krve v trachei. Zdroj: Doc. P. Lány



Prognóza

• Mortalita 5-70%

• U klasického typu moru králíků až 100%



Diagnostika a terapie

• Anamnéza: bez vakcinace, náhlá hromadná úmrtí v chovu

• Pitva

• Vzorky: játra, slezina, krev (jiné orgány fixované ve formalínu)

• HA test, ELISA, RT-PCR, HI

• Terapie není možná



Prevence a profylaxe
• Karanténa nově nakoupených zvířat

• Dodržování DDD

• Striktní dodržování biosecurity

• Izolace a likvidace nemocných kusů a 
kadáverů

• Vakcinace!
• Vakcína proti RHDV1/RHDV1a netvoří 

imunitu proti RHDV2

• V ČR je již dostupná vakcína proti RHDV2

• Vakcinační schéma u RHDV2???



Diferenciální diagnóza

• Septikemická pasteurelóza

• Otravy

• Smrt v následku přehřátí v létě

• Nemoci způsobující těžké septikemie se sekundární DIC

• Klasický typ moru králíků



Rozdíly

RHDV1

• Věková rezistence do 6t

• Mortalita 90-100%

• Perakutní průběh

• Inkubační doba 2-3 dny

• Často bez příznaků

• Vnímaví jen králíci

RHDV2

• Není věková rezistence

• Mortalita 5-70%

• Nemoc trvá 5-7 dnů

• Inkubační doba 4-9 dní

• Často průjem a ikterus

• Vnímaví králíci a některé druhy 
zajíců
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