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Čo je ebola ?

 ťažké akútne vírusové ochorenie

 u chorých ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku s 

vysokou smrtnosťou (až 90 %)

 Ebola sa prvýkrát objavila v r. 1976: Sudán (Nzara), 

Demokratická republika Kongo (Yambuku)

 ohniská ochorení sa vyskytujú predovšetkým v odľahlých

dedinách v regióne strednej a západnej Afriky, v blízkosti 

dažďových pralesov

 proti ebole neexistuje žiadna špecifická liečba a ani 

licencovaná vakcína, symptomatická liečba

 je považovaná za jednu z potenciálnych biologických zbraní



Ebola

 Pôvodca ochorenia - vírus  z 

rodu Ebola

 RNA vírus z triedy filovírusov 

(vírus nitkovitého tvaru)

 Veľmi nebezpečný infekčný 

vírus  - zaradený do skupiny 

BSL 4 (biosecurity level 4), na 

porovnanie vírus HIV patrí do 

skupiny BSL 2+

 RNA  - skladá sa zo 7 génov, v 

ktorých je zakódovaná 

reprodukcia vírusu a obrana 

proti imunitnému systému 

napadnutého



Ebola
 5 podtypov vírusu:

Ebola – Zaire 

- prvý objavený kmeň vírusu vôbec, izolovaný 

v roku 1976 v SV časti DR Kongo (predtým 

Zair) neďaleko malej rieky Ebola, podľa 

ktorej dostal svoje meno

- patrí medzi najnebezpečnejšie vírusy, 

úmrtnosť dosahuje až 90%, spôsobuje 

epidémie

Ebola - Sudan

- menej nebezpečný, úmrtnosť dosahuje okolo 

50 %, spôsobuje epidémie

Ebola – Reston

- popísaný na Filipínach (importované choré opice 

do USA), Čínska ĽR u ľudí v kontakte s opicami 

alebo domácimi ošípanými boli zdokumentované 

len klinicky asymptomatické prípady ochorení



Ebola

Ebola – Pobrežie slonoviny 

- Národný park Tai Forest (1994) –

objavený náhodne pri pitvaní 

uhynutého divokého šimpanza 

(ochorel vedec – išlo iba však o jediný 

prípad a odvtedy sa tento druh 

neukázal)

Ebola –Bundibugyo

- relatívne novoobjavený druh

- miernejšia forma z hľadiska množstva 

úmrtí u infikovaných ľudí (26 %)

- jediná epidémia v Ugande



Príznaky ochorenia
 Inkubačná doba 2-21  dní

 Prvé symptómy: náhle vysoké horúčky, 
celková slabosť, bolesti hlavy, svalov, 
kĺbov, zápal spojiviek (medzi 4 až 10 dňom) 
– v tomto štádiu môže pripomínať maláriu !

 Pokročilé symptómy : bolesti brucha, 
začervenanie očí,  červené vyrážky na koži, 
bolestivý zápal hrtanu, zvracanie a hnačka –
príznaky typické pre ebolu zvyčajne po 
piatich dňoch

 pokles krvného tlaku a horúčka sa stane 
trvalou

 nakazený začne postupne krvácať – najskôr 
do tráviaceho traktu (pozor na zámenu s 
týfusom), neskôr zo všetkých telesných 
otvorov a zvracanie krvi (11-12 deň)

 na koži sa objavujú masívne krvné 
podliatiny v dôsledku poruchy zrážanlivosti 
krvi

 postihnutý krváca z úst a medzizubných 
priestorov, povrch jazyka sa mení na 
červenú hmotu, ktorá sa začne odlupovať

 ochabnutie srdcového svalu

 vírus preniká aj do očných buliev, spôsobuje 
krvácanie z očí

 často dochádza k mozgovej mŕtvici

 nezvratné poškodenie všetkých vnútorných 
orgánov, najmä pečene, ktorá sa rozpadáva 
(vzniká kašovitá hmota)

 spermie postihnutých mužov sú vysoko 
infekčné

 či pacient prežije závisí od jeho fyzickej 
kondície a kmeňa vírusu

 pacient väčšinou zomiera medzi 6. až 16. 
dňom od nákazy

 u pacientov ktorí prežili pozorovali tvorbu 
bielkovín, ktoré vedeli opraviť poškodené 
cievy



Príznaky ochorenia



Zdroj nákazy
Prirodzený hostiteľ vírusu Ebola

 Vírus Eboly sa vyskytuje v 

prírode u niektorých divo 

žijúcich zvierat už tisícročia

 Prirodzený hostiteľ v Afrike –

Kalone – cicavce príbuzné 

netopierom (hlava podobná líške, 

telo netopierovi), plodožravé 

„lietajúce líšky, hmotnosť 1 kg



Zdroj nákazy

Ebola vírus u zvierat

 Primáty – náhodný hostiteľ, tak ako 

človek

 Šimpanzy a gorily – Zair ebolavirus, Tai 

Forest ebolavirus

 Makaky – Reston ebolavirus – chované 

vo Filipínach a dovezené do USA a 

Talianska

 Ošípané – Čínska ĽR, Filipíny

 Antilopy, dikobrazy



Prenos ochorenia

 úzky kontakt s chorým alebo mŕtvym, 
najmä krvou a inými telesnými 
tekutinami (stolica, sliny, moč, 
sekréty, spermie, materské mlieko)

 Nedostatočne sterilizované injekčné 
striekačky a ihly

 Nechránený pohlavný styk s 
vyliečeným chorým (do troch 
mesiacov po ich uzdravení)

 Kontakt s krvou alebo telesnými 
tekutinami živých alebo uhynutých 
voľne žijúcich zvierat (kalone, 
primáty, antilopy), resp. trusom 
týchto zvierat

 Konzumácia sušených kaloňov, ktoré 
sa považujú za jedinečnú delikatesu, 
alebo sa konzumujú v korenených 
polievkach



Epidémie eboly

 názvy všetkých hemoragických horúčkovitých 
ochorení sú podľa internacionálneho dohovoru 
udeľované podľa regiónu prvého známeho 
výskytu

 Do r. 2007 – 7 známych veľkých epidémií

 r. 1976 – Sudán (284/151)

 r. 1976 – Zair/Kongo (318/280)

 r. 1995 – Zair/Kongo (315/254)

 r. 2000 – Uganda (najväčšia 425/224)

 r. 2003 – Zair/Kongo (143/128)

 r. 2007 – Zair/Kongo 264/187)

 r. 2007 – Uganda (149/37)

 Väčšina ochorení sa objavila v nemocniciach kde 
chorých liečili  (zlé hygienické podmienky v 
týchto nemocniciach, nedostatok dezinfekčných 
prostriedkov, opakované používanie operačných 
nástrojov a striekačiek, neopatrné zaobchádzanie s 
chorými ľuďmi)



Epidémia eboly v západnej Afrike 

(2014)

 Najťažšia epidémia Eboly (čo do počtu 

obetí) v histórii

 Prvé prípad – december 2013 – Guinea –

detský pacient

 Február 2014 – vírus prekročil hranice a 

začal zabíjať v Libérii a Siera Leone

 detekovaná až v marci 2014 (hlásených 

78 úmrtí)

 júl 2014 – zavlečenie do Nigérie 

libérijským občanom

 nákaza sa postupne rozšírila aj do DRK 

(24. september 2014)



Počty chorých/úmrtí 



Ochorenia mimo západnej Afriky

 USA: humanitárny pracovník, misionár, 

lekár, návštevník (zomrel), kameraman 

NBC, zamestnanec nemocnice

 Nórsko: humanitárny pracovník

 Británia: zdravotná sestra

 Španielsko: misionár (zomrel), 

duchovný (zomrel), zdravotná sestra

 Nemecko: lekár, lekár, medicínsky 

pracovník UN (zomrel)

 Francúzsko: zdravotná sestra



Ochorenia mimo záp. Afriky

 Miguel Pajares (75 r. španielsky duchovný z Libérie) – prvý prípad ochorenia v 

Európe (začiatkom augusta bol prevezený do Madridu)

 ako prvý európan dostal experimentálny liek Zmapp

 zomrel 12. augusta 2014 (vysoký vek, pridružené choroby, celkový stav 

organizmu a pod.)

 Wiliam Pooley (29-ročný britský občan) – prvý na britských ostrovoch a druhý 

v Európe s nákazou ebola

 pôsobil v Siera Leone ako dobrovoľník v ošetr. stredisku pre pacientov inf. 

Ebolou

 24. augusta 2014 – prevezený lietadlom Kráľovského letectva do nemocnice 

Royal Free Hospital v Londýne – podaný experimentálny liek Zmapp (10-dňová 

liečba)



Ochorenia mimo záp. Afriky

 Thomas Eric Duncan – prvý pacient s ebolou, ktorú diagnostikovali na území 

USA (pricestoval z Libérie na návševu príbuzných v Texase)

Ochorel 24.9.2014, navštívil pohotovosť v Dalasse pre horúčku, bolesti brucha, 

i napriek pozitívnej cestovateľskej anamnéze bol odoslaný domov

Po zhoršení zdravotného stavu prevezený do nemocnice vo vážnom stave, kde 

na následky ochorenia zomrel 8.10.2014

 Kent Brantley (33 r.), Nancy Writebolová (59 r.) - členovia humanitárnej 

organizácie Samaritans Purse v Libérii- dostali experimentálny liek ZMapp, 

prevezení do Atlanty v USA – došlo k ich uzdraveniu

 Nina Phamová – 26 r. členka zdrav. tímu, ktorá ošetrovala Thomasa

Duncana v texaskej presbyteriánskej nemocnici v Dalasse, prvá osoba 

nakazená v USA, aplikovaná plazma od vyliečeného lekára K. Brantley

 Teresa Romerová Ramosová – 44 r. zdravotná sestra madridskej nemocnice, 

ktorá sa ako prvá nakazila na európskej pôde (ošetrovala španielskeho 

misionára M. Pajaresa), experimentálny liek FAVIPIRAVIR+ protilátky od 

vyliečenej rehoľnej sestry



Opatrenia v Slovenskej republike 

 monitoruje epidemiologickú situáciu 

 zverejňuje informácie na internetovej stránke a poskytuje informácie pre médiá

 vydal odporúčania pre cestovateľov a leták o hemoragickej horúčke Ebola

 komunikuje s EK a ECDC prostredníctvom EWRS 

 zúčastňuje sa audiokonferencií HSC (Výbor pre bezpečnosť zdravia DG SANCO)

 vydal opatrenia v súvislosti s Ebolou 

 komunikuje s MZ SR  

Úrad verejného zdravotníctva SR 

 cestovné odporúčania pre návštevníkov postihnutých oblastí

Ministerstvo zahraničných vecí SR 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 leták ECDC pre cestovateľov na letiskách 



Opatrenia v Slovenskej republike 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

 Informovanosť obyvateľov o rizikách ochorenia vyvolaného vírusom Eboly

prostredníctvom webovej stránky, informačných panelov v priestoroch budovy 

RÚVZ, informačných letákov

 usmernenie ÚVZ SR v súvislosti s vírusovým ochorením Ebola – zaslanie 

informácie všetkým praktickým lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v 

okr. Michalovce a Sobrance, lôžkovým zdravotníckym zariadeniam v okr. 

Michalovce a Sobrance

 Edukácia zdravotníckych pracovníkov – lekári primárneho kontaktu, lôžkové 

zdravotnícke zariadenia

 Súčinnostné ukážkové cvičenie „Vyšné Nemecké 2014“ – 23.10.2014 (zúčastnila 

sa RH MUDr. Stašková Janka, MPH) 



Súčinnostné ukážkové cvičenie 

„Vyšné Nemecké 2014“ 

23.10.2014



Manažment ochorenia 

v Slovenskej republike  

 osoba, ktorá sa vrátila z postihnutých oblastí monitoruje klinický stav 

 v prípade klinických príznakov telefonicky kontaktuje lekára

s upozornením na epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu 

 lekár v prípade potreby kontaktuje záchrannú zdravotnú službu,

ktorá prevezie osobu do zdravotnícke zariadenia

 pacient podozrivý z nákazy je izolovaný v samostatnej izbe  

 ošetrujúci lekár hlási ihneď podozrenie na Ebolu príslušnému RÚVZ 

a Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave (KIGM), 

s ktorou konzultuje ďalší postup

 RÚVZ informáciu o podozrení na Ebolu hlási ihneď telefonicky ÚVZ SR

 RÚVZ zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu



 ak špecialista KIGM rozhodne o hospitalizácii takejto osoby,  záchranná

zdravotná služba prevezie osobu na toto pracovisko

 ak KIGM rozhodne o potrebe odberu biologického materiálu 

za účelom laboratórneho vyšetrenia na Ebolu, o tejto skutočnosti 

informuje NRC pre hemoragické horúčky (ÚVZ SR) a vykoná odber

 ÚVZ SR zabezpečí transport  klinickej vzorky prostredníctvom služby

„World Courier“ do WHO spolupracujúceho laboratória v Hamburgu 

(Nemecko)

 WHO spolupracujúce laboratórium v Hamburgu informuje o výsledku

ÚVZ SR a KIGM

 ÚVZ SR informuje MZ SR a zabezpečí hlásenie do EWRS 

(pravdepodobný a potvrdený prípad) a IHR (potvrdený prípad)  

Manažment ochorenia 

v Slovenskej republike  



Manažment ochorenia v SR

V Slovenskej republike sú 3 pracoviská –

infekčné oddelenia – určené pre 

hospitalizáciu pacientov s 

vysokovirulentnými nákazami

 Klinika infektológie a geografickej 

medicíny UN Bratislava (Limbová 5, 

Bratislava)

 Infekčná klinika FNsP F.D. 

Roosevelta Banská Bystrica (Nám. 

Svobodu 1, Banská Bystrica)

 Klinika infektológie a cestovnej 

medicíny UPJŠ a UN LP Košice 

(Rastislavova 43, Košice)



Zmapp – nová nádej?
 experimentálny liek na liečenie eboly vyvinutý 

v USA firmou na lieky Mapp
Biopharmaceutical Inc. so sídlom v San Diegu.

 účinnou látkou ZMapp sú takzvané 
monoklonálne protilátky, vyšľachtené z B-
lymfocytov, ktoré so smrtiacim vírusom prišli 
do styku. Liek sa získava tak, že sa nechajú 
bunky v slezinách myší reagovať na vírus 
eboly, potom sa fúzujú - tzv. humanizujú - s 
ľudskými B-bunkami a následne nechávajú 
šľachtiť v produkčnom systéme listov tabaku. 
Tam vznikne účinný proteín - genetická 
informácia, ktorú je možné využiť na výrobu 
lieku

 Liek pôvodne testovaný iba na opiciach 
prvýkrát užil 3. 8. 2014 americký lekár Kent
Brantly, člen humanitárnej misie v Libérii.
V Európe bol prvýkrát použitý u kňaza 
Miguela Pajaresa (10. 8. 2014)

 12. 8. 2014: USA (Úrad na kontrolu potravín a 
liečiv (FDA) schválili žiadosť libérijskej vlády 
o zaslanie vzoriek experimentálneho lieku 
ZMapp, ktorým by mali byť ošetrení libérijskí 
lekári nakazení vírusom ebola

http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=ebola
http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=USA
http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=USA
http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=FDA
http://co-to-je.sk/spresne.php?dotaz=ebola


Experimentálne lieky proti ebole

 10 druhov experimentálnych liekov a 3 druhy vakcín – žiadne z nich nie je 

oficiálne schválené

 TKM-Ebola – vakcína proti ebole – kanadská spol. Tekmira Pharmaceutical – začaté 

testovanie na ľuďoch

 Rusko – jedna vakcína v predklinickom testovaní, čoskoro začiatok klinického testovania 

– inaktivovaná vakcína, ďalšie dve vakcíny sú geneticky upravené

 Rusko - Liek Trizoverin – účinný v liečbe chorôb podobným ebole

 FAVIPIRAVIR – komerčný názov Avigan (pobočka jap. spoločnosti Fujifilm – vyvinutý 

pre liečbu nových a opätovne sa objavujúcich vírusov chrípky ešte v r. 2008 – podobný 

typ vírusu, vzhľadom na to, ako tento liek funguje sa dá teoreticky očakávať, že bude mať 

rovnaký efekt u oboch druhov nákaz, testovaný len na zvieratách

 JK-05 - Čína - Sihuan Pharmaceutical Holdings Group – v Afrike plánované klinické testy, 

zatiaľ povolený v Číne len na mimoriadne potreby armády, účinnosť dokázaná na myšich



Ďakujem za pozornosť !


