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Bats, rabies and other lyssa-virus diseases in Europe. Rabies is considered
as one of the most important virus zooantroponosis; it has global distribution. Owing to
mortal progress (also in humans) it is also ethical problem. In Europe, rabies caused by
rabic virus important is only terrestrial epizootologic cycle. In other lyssa-virus disea-
ses (European lyssa-viruses EBL-1, EBL-2) autochtonous insectivorous bats are
important as reservoir species, especially Eptesicus serotinus , or species of the
genera Pipistrellus and Myotis. The problem of rabies and rabies-like diseases is
more important owing to occurrence of bat lyssa-virus strains and their determination.
An extraordinary important problem (not only from global aspect but also in our condi-
tions in consequence of lyssa-viruses isolation from bats) of rabies immunoprofylac-
tion is antigene plurality of virus of the genus Lyssavirus. With regard to potencial risk
of animal and human infection, these lyssa-virus genotypes provoke interest not only
in Europe, but all over the world.

Rabies, lyssa-virus diseases, bats, Europe

Ú vod
Besnota zvierat a ľudí (podľa sú časného stavu poznania aj ďalš ie besnote podobné
choroby, vyvolá vané príbuznými vírusmi z rodu Lyssavirus) má  veľmi dlhú  históriu
a pravdepodobne patrí medzi najstarš ie známe infekčné choroby.

Napriek svojej dlhodobej histórii, intenzívnemu výskumu a značným prostried-
kom vynakladaným na jej prevenciu a tlmenie, aj v sú časnosti je globá lne rozš írená ;
vyskytuje sa prakticky na celom svete, s výnimkou Oceá nie. Predstavuje mimoriadne
zá važný epizootologický, epidemiologický, ekonomický a ekologický problém. Pre-
tože aj u ľudí má  nevyhnutne smrteľný priebeh, je aj zá važným etickým problémom.
Je jednou z najvýznamnejš ích vírusových zoonóz, presnejš ie zooantroponóz (Steele
& Fernandez 1991).

V celosvetovom meradle, predovš etkým v rozvojových š tá toch, každoročne na
besnotu zomiera približne š esťdesiat tisíc ľudí a približne u š tyroch miliónov ľudí je
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indikovaná  postexpozičná  antirabická  imunizá cia. V ekonomicky rozvinutých š tá -
toch s dobre organizovanou veteriná rnou a zdravotnou službou, napriek trvale ne-
priaznivej epizootologickej situá cii, besnota ľudí sa vyskytuje len sporadicky (Mes-
lin et al. 1996). V SR posledný prípad besnoty človeka bol zaznamenaný v r. 1990.

Aktuálna epizootologická situácia
Výskyt besnoty v jednotlivých geografických oblastiach aj v sú časnosti má  určité
ekologické, epizootologické a epidemiologické zvlá š tnosti a rozdielny ekonomický
význam. Pramene ná kazy pri urbá nnej forme besnoty sú  uniformné v celosvetovom
meradle, rezervoá rovým druhom sú  psy domá ce. Pri silvatickej – prírodne ohnisko-
vej forme v rámci určitej zoogeografickej oblasti za udržiavanie prírodných ohnísk
besnoty je zodpovedných niekoľko druhov karnivorov; pričom jeden z nich má
dominantné postavenie (Crick 1981).

V Európe (s výnimkou Turecka, kde dominantné postavenie má  urbá nna forma
besnoty), má  rozhodujú ci význam “ líš čia”  besnota. Líška obyčajná  (Vulpes vulpes)
je najvýznamnejš ím rezervoá rovým druhom. Výskyt besnoty u domá cich a hospo-
dá rskych zvierat je sekundá rny, podmienený výskytom besnoty líšok. Aktuá lna epizo-
otologická  situá cia v besnote v Európe oproti predchá dzajú cemu obdobiu zostá va
prakticky nezmenená . Trend postupného zníženia incidencie v niektorých európ-
skych š tá toch je podmienený predovš etkým plošne vykoná vanou orá lnou vakciná -
ciou líšok (Mü ller 1990, Stöhr 1994).

Novým problémom v epizootológii besnoty v Európe je besnota introdukované-
ho karnivora z čeľade Canidae – psíka medviedikovitého (Nyctereutes procyonoi-
des); zvlá š ť v Pobaltsku, SNŠ a v Poľsku. Ď alš ím problémom je lyssavírusová  infek-
cia (EBL-1, EBL-2) u európskych insektivorných netopierov (Wandeler 1991), vyvo-
lá vaná  pôvodne (pravdepodobne) juhoafrickým vírusom Duvenhage. Rozhodujú ci
význam ako rezervoá rový druh má  večernica pozdná  (Eptesicus serotinus) a večer-
nica malá  (Pipistrellus pipistrellus). Na Slovensku zatiaľ boli zaznamenané dva
prípady izolá cie EBL (Švrček et al. 1991, Beníšek et al. 1991) z netopiera (Pipistrellus
pipistrellus a Eptesicus serotinus), ktoré exponovali človeka.

Tab. 1. Epizootologické  formy besnoty. Podľa Švrčeka (1992)
Tab. 1. Epizootological forms of rabies. According to Švrček (1992)

A) Chiropterický cyklus
–  besnota hematofágnych vampírov
–  besnota (a ďalšie lyssavírusové  infekcie) insektivorných a frukti-
 vorných netopierov

B) Terestriálny cyklus
–  silvatická forma
–  urbánna forma
–  zmiešaná forma
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Tab. 2. Výskyt besnoty netopierov v Európe. Podľa Artoisa (1990)
Tab. 2. Occurrence of rabies in bats in Europe. According to Artois (1990)

Rok Krajina Počet prípadov

1954– 1984 Juhoslávia
Východné  Nemecko
Turecko > spolu 14
Poľsko
ZSSR

1985 Dánsko
Západné  Nemecko > spolu 15
Poľsko
ZSSR

1986– 1989 Dánsko
Španielsko
Francúzsko
Holandsko > spolu 390
Východné  Nemecko
Západné  Nemecko
Č eskoslovensko

Rovnako ako v ďalš ích európskych š tá toch, aj na ú zemí SR je epizootologická
situá cia vo výskyte besnoty trvale nepriaznivá . Primá rne sa besnota vyskytuje len u
voľne žijú cich zvierat. Podiel besnoty domá cich zvierat je rovnaký ako v najvyspe-
lejš ích európskych š tá toch; u hospodá rskych zvierat dokonca nižší. Rozhodujú ci
epizootologický význam má  “ líš čia”  besnota (Švrček et al. 1994, Švrček 1992). Aj na
ú zemí Slovenska v posledných rokoch bolo zaznamenané podstatné zníženie výsky-
tu besnoty zvierat, zvlá š ť líšok obyčajných; ako dôsledok zatiaľ trojročnej realizá cie
plá nu plošnej orá lnej antirabickej vakciná cie.

V Severnej Amerike hlavným rezervoá rom je líška šedá  (Urocyon cinereoargen-
teus), skunk smradľavý (Mephitis mephitis) a medvedík čistotný (Procyon lotor); v
arktických oblastiach líška polá rna (Alopex lagopus); tiež v arktických oblastiach
Európy a Ázie. Okrem toho v Severnej Amerike určitý epizootologický a epidemio-
logický význam majú  tiež hmyzožravé netopiere. V Mexiku rozhodujú ci význam (na
rozdiel od USA a Kanady) má  urbá nna-kanínna forma.

V Južnej a Strednej Amerike prevlá da urbá nna-kanínna forma; popritom besnota
je rozš írená  okrem hmyzožravých netopierov predovš etkým u hematofá gnych vam-
pírov, zvlá š ť u druhu desmod červený (Desmodus rotundus), ktoré nehibernujú  a sú
stenotermné. Preto ich rozš írenie je determinované predovš etkým teplotnými pod-
mienkami. Vampíria besnota v tejto oblasti má  mimoriadny ekonomický význam,
zvlá š ť v chove hovädzieho dobytka.

V Ázii je besnota rozš írená  prakticky na celom kontinente, pričom v rozvojových
š tá toch prevlá da urbá nna forma. Vyskytujú  sa aj zmiešané a prírodné ohniská  besno-
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ty. Prameňom ná kazy sú  psy domá ce, tiež vlci, š akaly (Canis aureus), líšky, mačky,
mungo (rod Herpestes).

Analogická  situá cia ako v Ázii je na celom ú zemí Afriky.
Podľa ú dajov Irwina (1970) z celkového počtu 19 radov cicavcov, ako pramene

ná kazy a rezervoá rové druhy pri besnote sú  významné len 2 rady: Carnivora a
Chiroptera; ďalš í rad Rodentia môže mať pravdepodobne význam len za určitých
okolností. Primá ty (vrá tane človeka), tiež cicavce – príslušníci ďalš ích radov sa môžu
za prirodzených podmienok infikovať a ochorejú  ako ná hodní hostitelia, nemajú
vš ak význam ako rezervoá ry ná kazy; pretože nie sú  schopné v š irokej miere precho-
vá vať a ďalej š iriť tú to chorobu. Výskyt besnoty u nich je podmienený expozíciou
ná kazu udržujú cimi druhmi – rezervoá rovými druhmi z radov Carnivora a Chiroptera.

Pri besnote z epizootologicko-ekologického hľadiska rozlišujeme dva samostatné
epizootologické cykly: besnotu netopierov a besnotu terestriá lnych mamá lií (karni-
vorov) (tab. 2). Vírus besnoty spolu s ďalš ími 5 príbuznými druhmi je zaradený do
čeľade Rhabdoviridae, rod Lyssavirus, druh Rabies virus (Melnick 1982, Toma &
Eliot 1982). Čeľaď Rhabdoviridae v sú časnom období zahrňuje pomerne veľkú  sku-
pinu približne 70 druhov vírusov izolovaných z vertebrá t, evertebrá t a tiež rastlín.
Podľa zá verov International Committee on Taxonomy of Viruses (Strassbourg 1981),
časť druhov čeľade Rhabdoviridae bola zatriedená  do 2 rodov – Vesiculovirus a
Lyssavirus. Lyssavírusy vo vš eobecnosti majú  spoločné vlastnosti zodpovedajú ce
charakteristike čeľade Rhaboviridae. Lyssavírusy sú  neurotropné, kým vezikulovíru-
sy epiteliotropné.

Na zá klade vykonaných genetických analýz do rodu Lyssavirus je zatriedených
6 genotypov (obr. 1). Okrem rabického vírusu (Rabies virus), resp. genotypu 1 v
európskych podmienkach sú  významné genotypy 5 a 6 (EBL-1 a EBL-2).

Pri tom genotyp 1 zodpovedá  klasickému rabickému vírusu, tento má  prakticky
globá lnu distribú ciu. Ď alš ie genotypy 2, 3, 4, 5 a 6 korešpondujú  takzvaným rabické-
mu vírusu podobným lyssavírusom. Prototypovými sú  – Lagos bat virus, Mokola
vírus, Duvenhage vírus a európske netopierie vírusy (EBL-1 a EBL-2). S ohľadom na
potenciá lne riziko infekcie zvierat a ľudí, tieto genotypy predstavujú  zá ujem nielen v
Európe, ale aj na celom svete. Každý z týchto genotypov je ú zko viazaný na určitý
rezervoá rový druh. Ich klasifiká cia – identifiká cia sa vykoná va pomocou panelu
monokloná lnych protilá tok.

V poslednom období prá ve ná rast pozitívnych prípadov lyssavírusovej infekcie u
netopierov signalizuje vznik veľmi vá žneho nebezpečia na európskom kontinente,
zamerané jednak na samotné prežitie populá cie netopierov, ale taktiež na možnú
expozíciu ľudí. Lyssavírusové infekcie vyvolané genotypmi 5 a 6 (EBL-1 a EBL-2) sú
veľmi podobné besnote vyvolanej klasickým rabickým vírusom (genotyp 1). Besno-
ta u netopierov v Európe je ú plne odlišná  od líš čej besnoty. To nie sú  líšky, ktoré
prená š ajú  tú to infekčnú  chorobu u netopierov. Sú  to 2 paralelné fenomény, ktoré
prezentujú  dve odlišné evolú cie.
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Z veľkého počtu pozitívnych prípadov identifikovaných v jednotlivých š tá toch
Európy hlavnú  ú lohu zohrá va zvlá š ť jeden druh – Eptesicus serotinus. Jedná  sa o
netopiera, ktorý je veľmi rozš írený v Európe. Existuje hypotéza, že prá ve tento druh
zohrá va kľú čovú  ú lohu v š írení infekcie; jednak je to jeho vysoká  populačná  denzi-
ta, ľahká  adaptá cia vírusu na tento druh, vysoká  citlivosť druhu k vírusu EBL. Je
pravdepodobné, že tento druh slúži ako rezervoá r pre ostatné druhy netopierov.

Je známe, že prenos infekcie pohryzením besným zvieraťom sa považuje za naj-
častejš i a najzá važnejš í. Na zá klade epizootologických š tú dií sa predpokladá , že to
nemusí byť jediný možný spôsob prenosu (prenos krv cicajú cim hmyzom, aerogén-
na infekcia, ...). Vírus je vylučovaný prakticky iba slinnými žľazami, kde sa nachá dza
na konci inkubačného š tá dia infikovaného zvieraťa odkiaľ sa môže preniesť (pohry-
zením, poškrabaním) na iné zviera. V kolóniá ch netopierov sa infekcia prená š a
pravdepodobne priamym kontaktom “ olizovaním”  jedincov medzi sebou. Prenos
infekcie inými druhmi terestriá lnych cicavcov na netopiere je možný, ale má lo pravde-
podobný. Je ťažké hovoriť o typických symptómoch – príznakoch v prípade besno-
ty u netopierov. Vš eobecne vš ak platí: u pozitívnych zvierat včítane netopierov
pozorujeme zmenu sprá vania sa (Artois 1990).

Zvýš ený výskyt prípadov besnoty u netopierov je v dôsledku zvýš eného výsku-
mu, epizootologických š tú dií jednotlivých geografických ú zemí, ktoré sa vykoná va-
jú  v oblasti tak zá važnej zoonózy akou je besnota (tab. 2). Je možné, že besnota u
netopierov existuje už veľmi dlho a nebola len vyšetrovaná  a diagnostikovaná . Zostá va
veľa nezodpovedaných otá zok: Je potrebné neustá le sledovanie populá cie neto-
pierov?, Je možné predvídať epidémie?, Aká  je rýchlosť š írenia sa infekcie? ...

Obr. 1. Fylogenetický strom čeľade Rhabdoviridae.
Fig. 1. Phylogenetic tree of family Rhabdoviridae.
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V boji proti besnote je najdôležitejš ia prevencia. Je to metóda najjednoduchš ia,
najú činejš ia a menej ná kladná . Problém zdravia ľudí nikdy nemožno brať na ľahkú
vá hu. Existujú  však skupiny ľudí – vedcov, prírodovedcov a nadš encov, u ktorých je
zvýšený kontakt s netopiermi (ornitológovia, speleológovia, ...). Vďaka využitiu pre-
expozičných a postexpozičných antirabických vakciná cií ľudí profesioná lne expo-
novaných a ľudí ná hodne exponovaných, je situá cia veľmi dobre zvlá dnutá .
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