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Artykuł przeglądowy Review

Terminem „nowo pojawiające się choroby zakaźne” 
– emerging infectious diseases – EID określa się te 
choroby zakaźne, które niedawno pojawiły się w po-
pulacji ludzi i/lub zwierząt, zaś reemerging diseases, to 
choroby znane już wcześniej, które aktualnie zaczęły 
szerzyć się z większym natężeniem, obejmując swoim 
zasięgiem nowe obszary geograficzne (18).

Przeprowadzone badania retrospektywne 335 epide-
mii w okresie 64 lat (1940-2004) wyraźnie podkreśliły 
rolę zwierząt wolno żyjących jako źródła czynników 
zakaźnych atakujących człowieka. Należy przy tym 
zaznaczyć, iż częstotliwość występowania chorób 
wzrastała istotnie w okresie poddanym analizie, z wy-
raźnym nasileniem w latach 80. XX w. W ostatnim 
czasie szeroko dyskutuje się nad zoonozami stano-
wiącymi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Około 
60% niebezpiecznych dla człowieka patogenów to 
czynniki zoonotyczne, a ponad 70% spośród nich ma 
swoje źródło w populacji zwierząt wolno żyjących. 
Pojawienie się w środowisku i populacji ludzkiej 
takiej choroby może być skutkiem ewolucji znanego 
czynnika chorobotwórczego albo rozprzestrzenie-
nia się nowego, nieznanego dotychczas patogenu  
(17, 37).

Populacja zwierząt wolno żyjących stanowi duży 
i często niezbadany rezerwuar czynników zakaźnych, 
odgrywających istotną rolę w pojawianiu się niezna-
nych dotąd patogenów. Pojawienie się nowych zoonoz 
można przypisać czynnikom predysponującym, do 
których zalicza się globalizację w handlu i transporcie, 

intensywny rozwój rolnictwa, wylesienia, urbaniza-
cję. Przemiany te tworzą tzw. most epidemiologiczny 
ułatwiający kontakt pomiędzy czynnikiem zakaźnym 
a populacjami, które nie miały do tej pory kontaktu 
z danym czynnikiem zakaźnym (8, 17).

Nietoperze jako źródło  
nowo pojawiających się chorób

Nietoperze – Chiroptera, czyli rękoskrzydłe, dzielą 
się na dwa podrzędy: Megachiroptera i Microchiro- 
ptera. Do pierwszego należą duże nietoperze owo-
co- i nektarożerne, zasiedlające strefy tropikalne, 
reprezentujące jedną rodzinę Rudawkowate (Ptero- 
podidae). Pozostałe nietoperze należą do podrzędu 
Microchiroptera, a wśród nich znajdują się nieto-
perze odżywiające się owadami, które zamieszkują 
także Polskę. Nietoperze należą do grupy najmniej 
poznanych zwierząt spośród wszystkich ssaków, a za-
razem są najbardziej rozpowszechnionymi ssakami na 
świecie, ustępując liczbą gatunków tylko gryzoniom. 
Spośród ponad 4600 znanych gatunków ssaków 1116 
(około 20%) stanowią nietoperze. Nietoperze zasiedla-
ją wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy, ob-
szarów polarnych i kilku wysp oceanicznych. Pomimo 
że nietoperze są najbardziej różnorodnym i szeroko 
rozpowszechnionym geograficznie rzędem ssaków, 
badania dotyczące tej grupy zwierząt koncentrowały 
się bardziej na poznaniu ich biologii oraz środowiska 
bytowania niż na ich roli jako rezerwuarów (gospo-
darzy) patogenów i źródła ich transmisji do zwierząt 
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innych gatunków. Poza człowiekiem żadna inna grupa 
ssaków nie ma tak dużego zasięgu występowania. 
Nietoperze tworzą kolonie liczące miliony osobników 
i podobnie jak człowiek wykazują zachowania spo-
łeczne, dlatego też połączenie dużej liczebności wraz 
z bliskimi kontaktami pomiędzy osobnikami stwarza 
możliwości transmisji patogenów, w tym także wiru-
sów (4, 25, 36).

Wyjątkowość nietoperzy postrzegana jest m.in. 
przez pryzmat ich zdolności do aktywnego lotu jako 
jedynej grupy ssaków. Nietoperze latają przede wszyst-
kim w poszukiwaniu pożywienia. Niektóre z nich mogą 
pokonywać dystanse nawet do 1000 km pomiędzy ich 
letnimi kryjówkami a miejscami zimowej hibernacji. 
Takie przemieszczanie się na duże odległości otwiera 
możliwości szerzenia się wirusów na dalekie dystanse. 
W jaskiniach, gdzie przebywają nietoperze, dochodzi 
do kontaktów ze zwierzętami innych gatunków zasie-
dlających tę samą niszę ekologiczną, co daje wirusom 
możliwość niejako „uczenia się” przekraczania bariery 
gatunkowej. Aby oszczędzać energię, dwie rodziny 
nietoperzy, w tym Rhinolophidae hibernują, obniżając 
temperaturę ciała poniżej 8°C. W takich warunkach 
wiremia może być utrzymywana przez nawet 100 dni. 
Przetrwałe zakażenie może być także konsekwencją 
długiego życia nietoperzy (czas życia). Dla nietoperza 
nocka myszouchego (Myotis lucifugus) udokumento-
wany czas życia wyniósł 35 lat. Zatem raz zakażony 
nietoperz ma wiele lat na to, by szerzyć zakażenie 
i przekazywać wirus innym osobnikom w obrębie po-
pulacji i poza nią. Nietoperze są jednymi z nielicznych 
ssaków, które opanowały zdolność echolokacji wyko-
rzystywanej do zdobywania pożywienia. Na pierwszy 
rzut oka ta cecha wydaje się nie mieć istotnego znacze-
nia w transmisji wirusów, jednakże kiedy weźmiemy 
pod uwagę, że sygnały echolokacyjne są wydawane 
przez krtań zwierząt i emitowane z wysoką energią 
akustyczną z jamy gębowej i nozdrzy, to możliwość 
transmisji wirusów poprzez aerozol staje się niezwykle 
istotnym zjawiskiem. Wszystko to powoduje, iż nie 
powinniśmy być zaskoczeni informacją wskazującą na 
nietoperze jako źródło międzygatunkowej transmisji 
zakażeń wirusowych (3, 36).

Nowo pojawiające się zoonozy,  
których źródłem są nietoperze

Pomimo że już prawie 100 lat temu nietoperze były 
znane jako nosiciele wirusa wścieklizny w Ameryce 
Południowej i Środkowej, to do niedawna ich rola jako 
rezerwuaru wścieklizny nie była jednoznacznie okre-
ślona. Wykrycie lyssawirusów u nietoperzy różnych 
gatunków niemal na całym świecie spowodowało, że 
zwierzęta te wzbudzają obecnie duże zainteresowanie 
jako źródło wielu nowo pojawiających się chorób. 
Publikacje ostatnich lat wskazują na wzrastające zna-
czenie tej grupy zwierząt jako ważnego rezerwuaru 
wirusów, które mogą przekraczać bariery gatunkowe 

i zakażać ludzi oraz zwierzęta (ssaki) wolno żyjące 
i domowe.

Paramyksowirusy. Pierwsze doniesienia dotyczące 
izolacji paramyksowirusów od nietoperzy pochodzą 
z 1966 r., kiedy to izolowano w Indiach wirus parainflu-
enzy 2 od owocożernego nietoperza Rousettus lesche-
naulti (do rodziny tej należą wirusy, które wywołują 
świnkę i odrę u ludzi, wirus parainfluenzy ludzi oraz 
wirus pomoru bydła i wirus nosówki). Wirus Mapuera 
był drugim z kolei paramyksowirusem izolowanym 
w Brazylii od nietoperza Stirnira lilium, jednakże ża-
den z tych wirusów nie spowodował zakażenia u ludzi 
(33). Znaczenie występowania paramyksowirusów 
u nietoperzy stało się oczywiste, kiedy w latach 90. po-
jawiły się dwa ogniska zachorowań u ludzi i zwierząt. 
Utworzono wówczas nowy rodzaj Henipavirus obej-
mujący dwa spośród trzech zoonotycznych paramyk-
sowirusów, które są patogenne dla ludzi, a mianowicie 
wirus Hendra i ściśle spokrewniony z nim wirus Nipah.

Wirus Hendra, wcześniej znany jako morbiliwirus 
koński, jest nowo rozpoznanym przedstawicielem ro-
dziny Paramyxoviridae z rodzaju Henipavirus. Wirus 
Hendra po raz pierwszy został wyizolowany w 1994 r. 
z próbek pochodzących z ogniska choroby przebie-
gającej z objawami ze strony układu oddechowego 
i nerwowego u koni i ludzi w miejscowości Hendra 
na przedmieściach Brisbane, Australia (4, 32). Spośród 
21 koni, które chorowały na ostrą niewydolność od-
dechową we wrześniu 1994 r., u 14 nastąpiło zejście 
śmiertelne. Dwie osoby mające bezpośredni kontakt 
z chorymi końmi zachorowały, przy czym jedna osoba 
zmarła. W 1995 r. odnotowano trzeci przypadek za-
chorowania i śmierci człowieka, który związany był 
z ekspozycją podczas asystowania przy sekcji dwóch 
koni w sierpniu 1994 r. Sposób przenoszenia się wirusa 
na człowieka nie jest w pełni wyjaśniony. Wszystkie 
osoby, które zmarły, zakaziły się najprawdopodobniej 
poprzez bliski kontakt z płynami ustrojowymi chorych 
koni. Dotychczasowe badania wykazały, że wirus 
Hendra nie jest bardzo zakaźny. Sposób transmisji 
od nietoperzy do koni nie jest do końca poznany, ale 
badania wskazują, że konie mogą zakażać się poprzez 
zjadanie pożywienia zanieczyszczonego wydzielinami 
i wydalinami zakażonych nietoperzy. Nie ma dowo-
dów, że wirus może przenosić się z wydzieliną dróg 
oddechowych, a ostatnie prace wskazują na wektor, 
którym mogą być kleszcze (2, 23, 25, 32).

Od września 1998 r. do kwietnia 1999 r. śmiertelne 
przypadki zapalenia mózgu przebiegające z gorącz-
ką i wysoką śmiertelnością obserwowano u ludzi 
w Malezji. Początkowo podejrzewano, że jest to japoń-
skie zapalenie mózgu, jednakże badania serologiczne 
i obserwacje epidemiologiczne wskazywały na inną 
przyczynę zachorowań. Izolacja czynnika chorobo-
twórczego z tkanek ludzi, pochodzących z ogniska 
choroby, pozwoliła zidentyfikować paramyksowirus, 
który był ściśle związany z niedawno odkrytym wi-
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rusem Hendra (6). Kolejny wybuch choroby miał 
miejsce w Singapurze w 1999 r. Choroba dotyczyła 
pracowników rzeźni, którzy mieli bezpośredni kontakt 
ze świniami przeznaczonymi na ubój, importowanymi 
z Malezji. Od 2001 r. zachorowania u ludzi i ogniska 
choroby u świń zgłaszane były w Bangladeszu i sąsied-
nim regionie północnych Indii (28). Różne warianty 
wirusa Nipah odpowiedzialne były za wystąpienie 
epidemii w Malezji, Bangladeszu i Indiach. Wirus 
powoduje szybko postępujące zapalenie mózgu u ludzi 
oraz ciężkie zakażenia układu oddechowego u świń. 
Niektóre świnie mogą również wykazywać objawy 
ze strony układu nerwowego. Zakażenie wirusem 
Nipah powoduje wysoką śmiertelność wśród ludzi. 
Transmisja wirusa do ludzi jest związana z bliskim 
kontaktem z zakażonymi świniami. Sam wirus prze-
żywa w środowisku przez długi okres w sprzyjających 
warunkach, np. wiele dni w moczu i owocach zanie-
czyszczonych przez nietoperze (1, 6).

Głównym rezerwuarem wirusa Nipah są latające lisy 
(znane również jako nietoperze owocowe) z rodzaju 
Pteropus. Transmisji wirusa Nipah od nietoperzy do 
świń jednoznacznie nie wykazano. Do zakażenia do-
chodzi najprawdopodobniej w wyniku kontaktu z wy-
dzielinami lub wydalinami zakażonych nietoperzy, lub 
z martwymi nietoperzami. Uważa się, że usuwanie 
zanieczyszczeń (odchodów) zwierząt może również 
odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa 
w otoczeniu świń. Nietoperze są w stanie przenosić 
wirusa, same nie wykazując przy tym objawów cho-
robowych, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla 
nosicieli. Przeprowadzano również badania potencjal-
nych gospodarzy wtórnych, którymi, jak podejrzewa-
no, mogą być szczury, ryjówki, psy czy kury, jednak nie 
potwierdzono, by zwierzęta wymienionych gatunków 
były wtórnymi gospodarzami wirusa (3, 9, 22, 28, 39).

W 1997 r. wybuch choroby w hodowli świń w stanie 
Nowa Południowa Walia w Australii doprowadził do 
izolacji nowego paramyksowirusa, nazwanego wiru-
sem Menangle. Wirus ten jest jednym z kilku niedawno 
odkrytych wirusów z rodziny Paramyxoviridae i na-
leży do rodzaju Rubulavirus, do którego należą m.in. 
wirus Newcastle i wirus świnki ludzi (7). Zakażenia 
tym wirusem stwierdzono nie tylko u świń, ale też 
potwierdzono zakażenie u dwóch osób na tym obsza-
rze. Wirus nie wydaje się wysoce zakaźny, wykazuje 
jednak tendencję do powolnego rozprzestrzeniania się 
w populacji ludzkiej. Wirus nie jest w stanie przetrwać 
w środowisku przez dłuższy czas. Zakażenia, które 
wirus ten wywoływał w hodowli świń, miały istotny 
wpływ na wyniki ekonomiczne ferm, powodując 
duże straty produkcyjne, będące rezultatem: spadku 
wskaźnika prośności, zmniejszenia liczby żywych 
prosiąt w miotach, rodzenia osłabionych miotów 
o zwiększonej liczbie zmumifikowanych i martwych 
płodów. Ponadto pojawiały się problemy z ciąża 
urojoną, które dodatkowo istotnie zwiększały straty 
hodowlane (20). Po zakażeniu, w ciągu 10-14 dni do-

chodziło do indukcji przeciwciał, które zabezpieczały 
zwierzęta przed powtórnym zakażeniem. W przypadku 
wirusa Menangle nietoperze owocożerne uważane są 
za główny rezerwuar. Duże kolonie tych nietoperzy 
stwierdzono w jaskiniach w odległości około 200 m 
od chlewni, gdzie odnotowano wybuch choroby. Wirus 
wydaje się krążyć bezobjawowo w populacji nieto-
perzy owocożernych. W jednym z badań przeprowa-
dzonych w Australii u nietoperzy różnych gatunków 
stwierdzono występowanie przeciwciał dla wirusa 
Menangle u 33% nietoperzy Pteropus poliocephalus, 
u 55% Pteropus alecto u 40% Pteropus conspicillatus 
oraz u 15% Pteropus scapulatus – gatunku nietoperza 
zamieszkującego w pobliżu zapowietrzonego gospo-
darstwa. Dodatkowo, badania serologiczne przepro-
wadzone na próbkach pobranych przed wybuchem 
choroby wykazały, że zwierzęta te wcześniej także 
miały kontakt z wirusem (1, 4, 29, 36).

Kolejny wirus należący do paramyksowirusów 
został wyizolowany w 2001 r. z moczu nietoperzy 
owocożernych (Pteropus hypomelanus) w Malezji na 
wyspie Tioman podczas badań nad ustaleniem rezer-
wuaru wirusa Nipah, który to wirus od miejsca izolacji 
otrzymał nazwę Tioman. Dalsze badania serologiczne 
dotyczące tego wirusa wykazały obecność przeciwciał 
u ludzi. Pomimo iż eksperymentalnie potwierdzono 
możliwość zakażania przez wirus komórek nerwowych 
myszy oraz komórek układu odpornościowego świń, 
nie wiadomo, czy wirus w warunkach naturalnych 
jest w stanie wywołać chorobę o dużym znaczeniu 
epidemicznym u zwierząt gospodarskich i człowieka. 
Ludzie, u których wykazano obecność przeciwciał, 
jak wynikało z wywiadu, zjadali owoce wcześniej 
nadjedzone przez nietoperze (4, 7, 38).

Koronawirusy. Przed 2003 r. dwa ze znanych 
koronawirusów uważane były za chorobotwórcze dla 
człowieka i były to: Human Coronavirus 229 i Human 
Coronavirus OC43 (HCoV-229, HCoV-OC43), lecz 
w przypadku każdego z nich wywoływane przez 
nie zakażenia są relatywnie niegroźne i przebiegają 
wśród lekkich objawów charakterystycznych dla 
powszechnych „przeziębień”. Obraz ten diametralnie 
uległ zmianie w 2003 r. wraz z wyizolowaniem wirusa 
SARS-CoV, który jest czynnikiem etiologicznym cięż-
kiego ostrego zespołu oddechowego – SARS (Severe 
Acute Repiratory Syndrome) (36).

SARS jest pierwszą epidemią wywołaną przez 
uprzednio nieznany wirus, która wystąpiła w XXI w. 
Pierwsze przypadki zachorowań na SARS odnotowy-
wano już w listopadzie 2002 r. w Chinach, po czym 
doszło do szybkiego, globalnego rozprzestrzenia się 
choroby. Podjęte natychmiast restrykcje sanitarno-
-epidemiologiczne doprowadziły do likwidacji ognisk, 
jednak zagrożenie SARS nadal istnieje, ponieważ wa-
runki, które umożliwiły „przeskok” wirusa ze zwierząt 
na człowieka, ciągle istnieją. (5).

Początkowo za jedyny naturalny rezerwuar SARS- 
-CoV uważane były: ryjonos piżmowy (Melagale mo-
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schata), łaskun chiński (Paguma larvata) oraz jenot 
(Nyctereutes procyonoides). Okazało się jednak, że nie 
są one pierwotnym rezerwuarem SARS-CoV w natu-
rze, lecz tylko drugim, namnażającym żywicielem. 
Poszukiwania pierwotnego żywiciela doprowadziły 
do wykrycia koronawirusów wśród nietoperzy pod-
kowcowatych (Rhinolphidae) i to one są pierwotnym 
rezerwuarem dla koronawirusów, w tym także dla 
wirusa SARS. Filogenetyczne pokrewieństwo pomię-
dzy znanymi ludzkimi i izolowanymi od nietoperzy 
koronawirusami sugeruje, że nietoperze te mogą sta-
nowić dotychczas nieodkryty, pierwotny rezerwuar 
koronawirusów o dużym znaczeniu epidemicznym 
(3, 32, 36).

Badania wykazały, że wirus wniknął do populacji 
człowieka od nietoperza poprzez żywiciela pośrednie-
go, jakim jest łaskun chiński. U żywiciela pośredniego 
zachodzą zmiany genetyczne (mutacje), umożliwiające 
wirusowi zakażanie człowieka, zatem bez ewolucyjnej 
adaptacji SARS-CoV efektywne zakażanie ludzkich 
komórek i transmisja człowiek–człowiek najprawdo-
podobniej by nie zachodziły i dlatego też potrzebny 
był pierwszy krok adaptacyjny dla nabycia przez 
wirus zdolności patogennych dla człowieka. Wirus 
SARS w celu zakażenia ludzkich pneumocytów typu I 
wykorzystuje jako receptor białko ACE2 (angiotensin 
converting enzyme 2 – enzym konwertujący angio-
tensynę 2), który jest wspólny dla ludzi i nietoperzy, 
będących także ssakami. To oznacza, że teoretycznie 
SARS może przenosić się bezpośrednio z nietoperzy 
na ludzi bez wykorzystania gatunków pośrednich, 
jednakże dotychczas nie stwierdzono bezpośrednich 
zakażeń ludzi od nietoperzy (14, 15, 19).

Zakażenie rozprzestrzenia się przede wszystkim 
drogą kropelkową, dlatego liczba zachorowań, w razie 
braku działań ze strony władz państwowych i orga-
nizacji międzynarodowych, szybko wzrasta. Wirus 
SARS rozprzestrzenia się głównie poprzez bliski 
kontakt z zakażonym człowiekiem lub poprzez kontakt 
z wydzielinami dróg oddechowych, płynami ustrojo-
wymi chorych ludzi. Opisywano także transmisje za 
pośrednictwem zanieczyszczonych przedmiotów (5).

Choć od czasu epidemii w 2003 r. zakażenie wirusem  
SARS zdiagnozowano jedynie u 10 osób (z których 
jedna zmarła), nie możemy, niestety, czuć się bezpiecz-
ni. W 2012 r. świat obiegła informacja o pojawieniu 
się kolejnego groźnego koronawirusa MERS, który 
od kwietnia 2012 r. do czerwca 2015 r. spowodował 
śmierć 492 osób z 1211 zakażonych (11).

Aktualnie występowanie śmiertelnego wirusa zano-
towano: w państwach Bliskiego Wschodu, w Arabii 
Saudyjskiej, Jordanii, Egipcie, Zjednoczonych Emira- 
tach Arabskich, a także w Malezji, Katarze, Tunezji, 
na Filipinach oraz w Stanach Zjednoczonych. Spora- 
dyczne przypadki pojawiły się w Wielkiej Brytanii, 
Grecji, Francji i Włoszech. Pierwszy przypadek 
MERS-CoV w Stanach Zjednoczonych odnotowano 
w stanie Indiana w dniu 2 maja 2014 r. Zakażenie po-

twierdzono u mężczyzny z Arabii Saudyjskiej, który 
podróżował z Rijadu do Indiany. U pacjenta stwier-
dzono dolegliwości oddechowe – kaszel i duszność, 
następnie pojawiła się wysoka gorączka.

Sekwencje fragmentu jednego z genów w genomie 
wirusa MERS wykorzystano do skonstruowania drze-
wa filogenetycznego pokazującego podobieństwo wi-
rusów. Po raz kolejny badania wskazały na nietoperze 
jako rezerwuar zoonotycznego wirusa. MERS tworzył 
grupę wraz z innymi koronawirusami, które występują 
u nietoperzy. Podejrzewa się, że ludzie mogli zakazić 
się MERS, zjadając martwe, zakażone nietoperze, 
jednakże hipoteza ta nie została potwierdzona. Próbki 
pobrane od ponad 200 zwierząt, w tym od nietoperzy 
i innych potencjalnie podejrzanych zwierząt, takich 
jak koty i wielbłądy, nie potwierdziły, by wizolowa-
ne wirusy były wirusami dokładnie „pasującymi” 
do MERS izolowanego z przypadków zachorowań 
u człowieka (21, 41). Dla ustalenia rezerwuaru wirusa 
istotne jest jednak to, że patogen ten wykryto w bar-
dzo bliskiej odległości od domu pierwszej śmiertelnej 
ofiary epidemii, która rozpoczęła się jesienią 2012 r. 
Wirusa stwierdzono nie w samym ciele, ale w od-
chodach pozostawionych przez nietoperza z gatunku 
Taphozous perforatus, zwanego egipskim nietoperzem 
grobowym, co może wskazywać na nietoperze jako re-
zerwuar kolejnego niebezpiecznego z punktu widzenia 
epidemiologicznego wirusa (21).

Filowirusy. Wirusy Marburg i Ebola są przedsta-
wicielami rodziny Filoviridae. Są one identyczne pod 
względem cech morfologicznych, ale różnią się cecha-
mi biologicznymi i antygenowymi. Jednakże zakażenia 
wywoływane przez te wirusy powodują wystąpienie 
bardzo podobnych objawów chorobowych (2).

Wirus Marburg (MV) znany jest od kilkudziesięciu 
lat. Pierwsze zakażenie opisano w 1967 r. kiedy to za-
chorowali pracownicy laboratoriów medycznych pro-
dukujących szczepionki w Marburgu, w Niemczech, 
oraz w Belgradzie, w byłej Jugosławii. Z 31 zakażo-
nych zmarło 7 osób. Jak później ustalono, do zakaże-
nia doszło w czasie pracy z tkankami pobranymi od 
przywiezionych w celach eksperymentalnych małp 
zielonych (Cercopitheccus aethiops) pochodzących 
z Ugandy. W wyniku kontaktu z chorymi zaraziło się 
kolejnych sześć osób. To właśnie od nazwy miejsca 
pierwszych zachorowań pochodzi nazwa wirusa i na-
zwa choroby przez niego wywoływanej – wirusowa 
choroba Marburg (dawniej gorączka krwotoczna 
Marburg). Wirus należy do patogenów niezwykle 
zjadliwych, a brak leczenia powoduje, że zakażenie 
często kończy się śmiercią. Na 463 przypadki w latach 
1967-2014 zmarło 80,3% zakażonych.

Przypadki występowania wirusowej choroby 
Marburg zarejestrowano w Ugandzie, Zimbabwe, 
Demokratycznej Republice Kongo, Kenii i Angoli. 
Przypadki choroby wystąpiły także poza Afryką, 
choć notowane były poza tym kontynentem stosun-
kowo rzadko. W 2008 r. w wyniku zakażenia wiru-
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sem Marburg w Ugandzie zmarł holenderski turysta. 
Również w 2008 r. u amerykańskiego turysty wystą-
piły objawy choroby po powrocie z Ugandy do kraju. 
Turyści odwiedzili podczas podróży znaną jaskinię 
zamieszkaną przez nietoperze owocożerne w parku 
narodowym w Ugandzie/Kenii. Pierwotne zakażenie 
człowieka wiąże się z pracą w kopalniach/jaskiniach, 
gdzie znajdują się kolonie nietoperzy rudawek ni-
lowych (Rousettus aegyptiacus). Transmisja wirusa 
następuje głównie od człowieka do człowieka, w wy-
niku kontaktu z krwią, wydzielinami, narządami lub 
płynami ustrojowymi zakażonej osoby. Uroczystości 
pogrzebowe, gdzie żałobnicy mają bezpośredni kontakt 
z ciałem zmarłego, odgrywają znaczącą rolę w trans-
misji wirusa Marburg. Transmisja za pośrednictwem 
nasienia osób zakażonych może wystąpić do siedmiu 
tygodni od poprawy klinicznej. Obserwowano zakaże-
nia pracowników służby zdrowia opiekujących się oso-
bami chorymi bez zastosowania odpowiednich środ-
ków zabezpieczających przed zakażeniem. Transmisja 
za pośrednictwem skażonego sprzętu do iniekcji lub 
przez ukłucie igłą wiąże się z wystąpieniem ciężkiej 
choroby i ewentualnie wyższą śmiertelnością (2).

Badania naukowe wskazują na nietoperza owo-
cożernego – rudawkę nilową jako gospodarza re-
zerwuarowego wirusa Marburg. Rudawka nilowa 
jest nietoperzem zamieszkującym jaskinie, szeroko 
rozpowszechnionym w Afryce. Nietoperze zakażo-
ne wirusem Marburg nie wykazują oznak choroby. 
Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy inne 
gatunki nietoperzy mogą stanowić również rezerwuar 
wirusa. Biorąc pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie 
tego gatunku nietoperza, więcej obszarów geograficz-
nych może być narażone na ryzyko wybuchu choroby 
marburskiej niż dotychczas się uważa (2, 34).

Badania wykazały obecność wirusa Marburg u 5% 
zbadanych nietoperzy zamieszkujących grotę Kitaka 
na granicy Kenii i Ugandy. Jaskinię tę zamieszkuje 
m.in. licząca ponad 100 000 osobników populacja 
nietoperza rudawki nilowej, a to oznacza, że przy-
najmniej 5000 nietoperzy w kolonii jest nosicielem 
wirusa. Należy zaznaczyć, że to tylko jedna z wielu 
podobnych jaskiń, które są siedliskiem nietoperzy 
na terenie Ugandy. Obok nietoperzy wirusa Marburg 
mogą przenosić także niektóre małpy, gryzonie i an-
tylopy. Naturalni nosiciele najczęściej nie chorują, 
jednak wirus obecny w ich tkankach może dość łatwo 
przenieść się na inne podatne gatunki, w tym także na 
człowieka (2, 34).

W niecałe 10 lat później, w 1976 r. doszło do wy-
buchu choroby wywołanej jeszcze bardziej zabójczym 
wirusem, który spowodował najpierw zachorowania 
w Zairze (obecnie Demokratyczna Republika Kongo), 
a następnie w Sudanie. Nowy rodzaj, należący do tej 
samej rodziny, co wirus Marburg, nazwany został od 
jednej z zairskich rzek – rzeki Ebola. Wirusy Ebola, 
które wywoływały epidemie w różnych częściach 
Afryki, zostały nazwane zgodnie z miejscami ich wy-

stępowania. Dwa pierwsze gatunki zostały nazwane 
Ebola Zair (EBOV) oraz Ebola Sudan (SUDV) (30). 
Wirus Ebola po krótkim epizodzie w latach siedem-
dziesiątych pozostał niemal zapomniany przez kolej-
nych 20 lat. Nie zmieniło to jednak jego wirulentności: 
śmiertelność w następstwie zakażenia wirusem Ebola 
Zair, który jest najbardziej zjadliwym gatunkiem Eboli, 
wyniosła 88% w 1976 r. (pierwsza epidemia), a po 
jego powrocie dwie dekady później – 81% w 1995 r., 
73% w 1996 r., 80% w latach 2001-2002 i aż 90% 
w 2003 r. Z kolei śmiertelność wywołana przez wirus 
Sudan wahała się w granicach 50%. Znane są jeszcze 
trzy inne gatunki wirusa Ebola: Ebola Wybrzeża Kości 
Słoniowej opisany w 1994 r., Ebola Bundibugyo opi-
sany w 2007 r. (Uganda) oraz Ebola Reston opisany 
w Stanach Zjednoczonych w 1989 r., przy czym Reston 
do tej pory nie wywołał zakażeń u ludzi, powodował 
jednak infekcje innych naczelnych (12, 27, 30).

Wirus Ebola powoduje najcięższą dotychczas znaną 
gorączkę krwotoczną u ludzi. Okres inkubacji choroby 
trwa zazwyczaj od 4 do 10 dni. Następnie pojawia się 
gwałtowny atak gorączki, dreszcze, złe samopoczucie, 
bóle mięśni. Stan chorego szybko pogarsza się i roz-
wija się niewydolność wielonarządowa. Występuje 
krwawienie z błon śluzowych, miejsc iniekcji, z narzą-
dów i przewodu pokarmowego. Śmierć lub poprawa 
kliniczna następuje zwykle około 7.-11. dnia. Ocaleni 
z gorączki krwotocznej często borykają się z bólami 
stawów, zapaleniem błony naczyniowej oka, zaburze-
niami psychospołecznymi (12, 27, 30). Richard Preston 
w „Strefie skażenia” napisał: „Ebola realizuje w ciągu 
10 dni to, na co wirus HIV zużywa dziesięć lat” (31).

Rezerwuar wirusa stanowią ludzie chorzy, nietope-
rze, makaki oraz szympansy. Wiele badań przeprowa-
dzonych od 1976 r. wykazało, iż 3 gatunki owocożer-
nych nietoperzy (Hypsignathus monstrosus, Epomops 
franqueti, Myonycteris torquata) mogą być nosicielami 
wirusa, jednak choroba przebiega u nich bezobjawo-
wo. Uważa się, że ich ślina oraz inne płyny ustrojowe 
mogą stanowić dla naczelnych źródło potencjalnego 
zakażenia. Do zakażenia ludzi dochodzi głównie na 
drodze kontaktu bezpośredniego, pośredniego (płyny 
ustrojowe – krew, ślina) oraz poprzez aerozol. Wirus 
przenosi się również przez kontakt ze spojówkami, 
błoną śluzową krtani oraz drogą pokarmową. Wrotami 
wniknięcia wirusa mogą być także mikrourazy skóry. 
Duże znaczenie w szerzeniu się wirusa miała niedosta-
teczna sterylizacja sprzętu, w tym również wielokrotne 
używanie jednorazowych narzędzi. Do zakażenia może 
dojść także przy obrządkach związanych z uroczy-
stościami pogrzebowymi osoby chorej na gorączkę 
krwotoczną (12, 27).

Jak pokazują ostanie wydarzenia w Afryce Zachod- 
niej (Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal), 
gdzie doszło do epidemii choroby wirusowej Ebola, 
problem ten nadal istnieje i jest tym większy, iż za-
chorowania pojawiają się na obszarach, gdzie choro-
ba dotychczas nie występowała. Do chwili obecnej 
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(12.07.2015 r.) wg WHO (za ECDC) odnotowano 
27 678 zachorowań i 11 276 zgonów. Liczby te ulegają 
ciągłej zmianie i wg. ekspertów nie odzwierciedlają 
w pełni wszystkich zachorowań/zgonów spowodowa-
nych przez wirusa Ebola. Sytuacja, która wydawała się 
w początkowej fazie epidemii opanowana, wymknęła 
się spod kontroli i stanowi zagrożenie dla coraz więk-
szej liczby ludzi (10).

W jaskini Cueva del Lloviu na terenie Hiszpanii 
w 2002 r. zaobserwowano masowe wymieranie za-
mieszkujących ją nietoperzy podkasańców Schreibersa 
(Miniopterus schreibersii). Przeprowadzone badania 
wykazały obecność wirusa oraz obecność materiału 
genetycznego wirusa niezwykle podobnego do wi-
rusa Ebola Zair (sekwencje wykazywały blisko 74% 
homologię). Podobne upadki zostały zaobserwowane 
wśród nietoperzy w jaskiniach w sąsiednim rejonie 
w Kantabrii. Badania próbek pochodzących z ogniska 
choroby od podkasańców Schreibersa oraz martwych 
osobników nocka dużego (Myotis myotis) wykry-
ły obecność sekwencji filowirusa u podkasańców, 
podczas gdy u nocka dużego brak było sekwencji 
wskazujących na jego obecność (26). Dalsze badania 
podkasańców Schreibersa w tym rejonie nie wyka-
zały obecności wirusowego materiału genetycznego 
u żywych nietoperzy. Jest to o tyle ważny fakt, że 
nietoperze te wydają się jego naturalnym rezerwuarem, 
a do tego – odmiennie od nietoperzy nosicieli wirusów 
Ebola, dla których wirus nie jest chorobotwórczy – są 
gatunkiem podatnym na zakażenie (26).

Aby zrozumieć czynniki, które są niejako mechani-
zmem napędowym chorób, należy poznać wirusy i ich 
gospodarzy występujących w zajmowanej przez nie 
przestrzeni – niszy ekologicznej. Sporo wiadomo już 
o biologii molekularnej wirusów, podczas gdy wiedza 
o interakcjach zachodzących pomiędzy wirusem a jego 
gospodarzem – nietoperzem oraz o biologii wirusa na 
poziomie gospodarza jest niewielka. Musimy mieć 
na uwadze fakt, iż setki gatunków nietoperzy współe-
woluowało wraz z szerokim spektrum wirusów przez 
tysiąclecia i jest bardzo prawdopodobne, że u nie-
toperzy jednocześnie współewoluowały także różne 
mechanizmy immunologiczne, kontrolujące zależność 
patogen–nietoperz.

Zmiany klimatu, intensywna hodowla zwierząt, 
niszczenie siedlisk zwierząt, urbanizacja i podróże 
międzynarodowe są doskonale znanymi czynnika-
mi napędzającymi Emerging Infectious Diseases 
i odnoszą się także do zoonoz przenoszonych przez 
nietoperze.

Pomimo że większość wirusów, których źródłem są 
nietoperze, wnika do populacji ludzi pośrednią drogą, 
to istnieje także kilka przykładów bezpośredniej trans-
misji nietoperz–człowiek. Należy jednak zróżnicować 
rolę żywicieli pośrednich odgrywających jedynie 
rolę żywicieli, w których dochodzi do namnożenia 
się wirusa do poziomu niezbędnego, by doszło do 
transmisji patogenów do populacji ludzi. Przykładem 

może być cyweta, która odgrywa podwójną rolę jako 
„wzmacniacz”, ale także u żywiciela tego dochodzi do 
adaptacji SARS-CoV (do receptorów, które wykorzy-
stuje wirus) tak, aby mogła nastąpić transmisja wirusa 
do populacji ludzi.

Biorąc pod uwagę fakt, że jest ponad 1000 gatun-
ków nietoperzy i nietoperze są obecne w każdym 
zakątku świata, jest niemal pewne, że w przyszłości 
będą zdarzały się wybuchy zoonoz, których źródłem 
będą nietoperze. Najlepszą drogą do zapobiegania ta-
kim epidemiom będzie zaadaptowanie podejścia One 
Health wraz z nadzorem nad nietoperzami, edukacja 
ludności o zagrożeniach płynących ze strony tych 
zwierząt i rozszerzenie podstawowych badań nauko-
wych dotyczących biologii, immunologii i ekologii 
nietoperzy tak, by lepiej zrozumieć zależności zacho-
dzące pomiędzy wirusem a nietoperzem i ich wpływ 
na szerzenie się zakażeń.
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