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DENEVÉR-VESZETTSÉG EURÓPÁBAN

Dr. Topái György

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Európában több barlangkutató halálát okozták a veszettséggel fertőzött denevérek harapásai. A kórokozó 
vírus Dél-Afrikából került Európába és fő  hordozója Nyugat- és Észak-Európában az ún. kései denevér (Epte- 
sicus serotinus). Ez a fa j  nálunk is gyakori, jobbára épületek zugaiban húzódik meg, és csak ritkán fordul elő 
barlangok bejárati részeiben. A külföldön bekövetkezett tragédiák a magyar barlangkutatókat is fokozott 
óvatosságra intik.

Az európai denevér-veszettségről szóló első igazán 
riasztó hír 1985 végén jutott el Magyarországra. 
A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) Rabies 
Bulletin Europe folyóiratának 1985/4. száma közöl
te, hogy egy 30 éves finnországi férfi veszettségben 
megbetegedett, és egy helsinki kórházban 1985. 
október 29-én meghalt. A vizsgálat során olyan 
vírust mutattak ki szervezetéből, mely közel rokon
ságban volt a megelőzőleg Németországból és Dá
niából már ismert vírussal. Azt annak idején dene
vérekből izolálták. Egyébként az áldozat mint 
denevérkutató, fogságban is tartott denevéreket, s 
betegsége előtt több alkalommal denevérharapást 
szenvedett.

Az 1987. augusztus 18. és 23. között Prágában 
tartott 4. Európai Denevér-kutatási Szimpózium 
külön ülésen foglalkozott az európai denevér-ve
szettség problémakörével. Előadás hangzott el a 
WHO Veszettség-kutató Központ (Tübingen, 
NSzK) kutatói részéről, valamint Dr. H. Baagoe 
koppenhágai kutatótól. Az előadásokhoz kapcsoló
dó írásbeli anyagokban is olvashatták a résztvevők 
az ezen a téren bekövetkezett újabb fejleményeket s a 
probléma helyzetét. A továbbiakban e két előadás 
alapján ismertetem az európai denevér-veszettséggel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A teljesség 
kedvéért említem meg, hogy a konferencia idején 
rendezett poszter-bemutatón egy finn kutatócsoport 
is közölte eredményeit arról az 1986-os vizsgálat
sorozatról, melynek során a denevér-veszettséget 
Finnországból nem lehetett kimutatni.

A tübingeni Központ jelentésében szereplő ada
tokból kitűnik, hogy 1954 és 1986 között az NSzK- 
ban 24, Jugoszláviában 3, Törökországban 1, az 
NDK-ban 2, a Szovjetunióban 1, Lengyelországban 
2, Dániában 115, veszettséggel fertőzött denevért

találtak. Ezek túlnyomó része a kései denevér 
(Eptesicus serotinus) volt, és még hét más denevér
faj egyedeiből (1—3 példány) is kimutatták a vírust. 
A jelentés felsorolta az emberi megbetegedéseket, 
mégpedig két esetet (1977 és 1985) a Szovjetunióból 
és a már említett 1985-ös finnországi halálesetet. 
A Víruskutató Központ szerint 1986-ban az eredeti
leg a Dél-afrikai Köztársaságból ismert denevér
veszettséget, vagyis a Duvenhage vírust — vagy egy 
ahhoz igen közelálló vírust — mutatták ki a nagy 
számú dániai, jónéhány nyugat-németországi és az 
egyik NDK-beli denevérből, és mindhárom halálos 
kimenetelű emberi megbetegedésnél.

A megfigyelések arra mutatnak, hogy ez a vírus 
okozza a veszettséget az Eptesicus serotinus bizonyos 
népességeiben és néhány más európai denevérfajban. 
Általában csak olyan denevérek voltak fertőzöttek, 
melyek betegnek és legyengültnek látszottak, vagy 
pedig elhullva találták meg őket. Eddig tulajdon
képpen a közép- és észak-európai országok tenger- 
melléki vidékeire szorítkozik a vírus elterjedése, és 
azt a denevéreken kívül egyéb európai vadonélő 
állatokban még nem találták meg.

A dán Dr. Baagoe előadásában rámutatott arra, 
hogy az európai denevér-veszettség valóban igen 
közel áll a Duvenhage vírushoz, de egyúttal hatá
rozottan különbözik a klasszikus és jól ismert ve
szettség (rókában, kutyában stb.) vírusától. A labo
ratóriumi kísérletek során a vele megfertőzött ege
rek, kutyák és macskák elpusztultak, és nyilván 
az emberre nézve is halálos betegséggel állunk 
szemben. A veszettség ellen használatos, már meg
levő oltóanyagokkal védhetjük meg magunkat. 
Mivel Európa nagy részén még nem végeztek meg
felelő vizsgálatokat, nincs kizárva, hogy ez a vírus 
az eddig ismert területeken kívül is előfordul.
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Az előadó feltételezése szerint, mivel nagy területről 
és számos fajból ismerjük, lehetséges, hogy az 
európai denevérekben már hosszú idő óta, sőt talán 
mindig is megvolt. A jelenlegi járványszerű elő
fordulás szerinte valószínűleg az Eptesicus serotinus 
sűrű (észak-európai) állományával függ össze. 
A veszett denevérek nem mutattak semmi jellegzetes 
viselkedésbeli elváltozást, nem váltak agresszívekké. 
Emiatt gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni 
őket az egészséges és alvó állatoktól. Azonban a dá
niai vizsgálatok során teljesen egészségesnek látszó 
denevérek némelyikében is fellelhetők voltak a vírus 
elleni antitestek.

Mindezek alapján az előadó felhívta a figyelmet 
arra, hogy a denevérek kutatóinak és mindazoknak, 
akik a denevérekkel foglalkoznak, milyen nagy a 
felelősségük. Ameddig ennyire ritkán fordul elő ez 
a betegség egyéb emlősökben és különösen az em
berben, igazi lehetőségünk van arra, hogy elkerüljük 
a denevérek elleni, esetleg ellenőrizhetetlenné váló 
kampányt. Minden denevérkutatónak együtt kell 
működnie az állatorvosi és orvosi szervekkel a 
denevér-veszettséggel kapcsolatos munkában. így 
az analízisekre begyűjtött denevérek számát korlá
tozni lehet azokra, melyeket gyenge állapotban vagy 
elhullottan találnak meg. Lényeges, hogy a közvéle
mény kiegyensúlyozott és a valóságnak megfelelő 
információkat kapjon a denevérek érintésének ve
szélyeiről, és annak a fontosságáról, hogy meg
szokott tanyahelyükön ne zavarják a denevéreket, 
mivel azok ott rendszerint veszélytelenek. Az embe
reket figyelmeztetni lehet és kell arra, hogy lehetőleg 
ne nyúljanak a denevérekhez. Az eddigi vizsgálatok 
alapján minden okunk megvan annak feltételezésé
re, hogy a vírust csak ritkán kaphatják meg más 
emlősállatok és az ember. Azonban az igen lénye
ges, hogy ezt a veszélyt is minimálisra csökkentsük. 
A legfőbb veszélyforrás mindenképpen a denevérek 
harapása. A harapás veszélye akkor áll fenn, ha le
gyengült, repülni képtelen denevért találunk a föl
dön, a házban, vagy másutt. A denevérkutatók

képezik az elsősorban veszélyeztetett csoportot. 
Mindenkit, aki denevérekkel dolgozik, be kell oltani 
veszettség ellen. A denevérekkel való foglalkozás 
közben kesztyű használata is elengedhetetlen.

Magyarországi vonatkozásban eddig semmiféle 
adatunk nincs a denevérek veszettségével kapcso
latban. Az elővigyázatossági szabályok betartása 
azonban itt is elsőrendűen fontosnak tűnik. A leg
inkább fertőzött kései denevér (nagy termet, széles 
szárny, széles, de nem tompa hegyű, feketés színű 
fül, feketés vitorlák és sötét árnyalatú bunda) emberi 
településeken, különféle építményekben nálunk is 
viszonylag gyakori. Barlangokban való előfordulá
sára azonban csak a legritkább esetben lehet számí
tani, és akkor is csak a bejárat közelében levő hasa- 
dékokban húzódik meg.

Dr. Topái György 
Budapest 
Baross u. 13.
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