
Kedy môže prísť nové zvie-
ra do domácnosti?

Keďže retrovírusy sú málo 
odolné v prostredí, postačí 
bežné čistenie a dezinfekcia 
misiek, záchodov a predmetov, 
s ktorými sú zvieratá  
v kontakte. Časti, ktoré nevieme 
vydezinfikovať, by mali byť 
odstránené.

Môžu sa ľudia nakaziť 
FeLV alebo FIV?

Nie, tieto infekcie postihujú len 
mačky. Ale ľudia s oslabeným 
imunitným systémom, tehotné 
ženy, dojčatá a zraniteľnejší 
starší ľudia by mali byť obozret-
ní pri manipulácii s pozitívnymi 
zvieratami kvôli možnému pre-
nosu sekundárnych infekcií. 

Mám moju FeLV či FIV 
pozitívnu mačku ďalej 
očkovať?

Áno. Pozitívne mačky by mali 
byť pravidelne očkované a 
odčervované, aby sa čo najviac 
zabránilo sprievodným infek-
ciám.
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Kedy by mačka mala byť 
testovaná na FeLV či FIV?

1.  Ak nie je známy infekčný 
  status
2.  Pred príchodom do  
  domácnosti
3. Po kontakte s FeLV či FIV  
  pozitívnou mačkou
4. Choré zviera s voľným  
  pohybom (aj ak malo  
  predtým negatívny test!)
5.  Pred očkovaním proti FeLV  
  príp. FIV

Malo by byť pozitívne  
testované zviera znovu 
otestované, a ak áno, 
kedy? 

V princípe by sa mal každý po-
zitívny test pre istotu opakovať 
kvôli potvrdeniu. Mačiatka 
FIV pozitívnej matky môžu byť  
do veku 16 týždňov pozitívne 
testované kvôli pretrvávaniu 
materských  protilátok. Až po 
tejto dobe urobený test vie 
vylúčiť infekciu. U dospelých 
mačiek by sa FIV test mal  
v každom prípade zopakovať. 
FeLV môžeme testovať už aj u 
mačiatok, keďže je na princípe 
testovania antigénu. Ak vyjde 
FeLV antigénový test pozitívne, 
mal by byť opakovaný o 4 – 8 
týždňov kvôli vylúčeniu pre-
chodnej infekcie. Pokiaľ je test 
naďalej pozitívny, pred- 
pokladá sa dlhodobá infekcia. 
PCR test môže potvrdiť pozi-
tívny antigénový test alebo v 
prípade negatívneho antigéno-
vého testu poskytnúť informá-
ciu o latentnej infekcii. 
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 FIV  
Vírus imunodeficiencie mačiek

 Ako sa FIV prenáša?
Prostredníctvom hryzných pora-
není.

 Aké sú následky infekcie FIV?
Spočiatku nešpecifické príznaky.  
Neskôr vyčerpanie imunitného 
systému až kolaps. Typické sú 
ochorenia ústnej dutiny a ďalšie 
infekcie.

 Existuje liečba FIV?
Žiadna liečba nie je možná. Posil-
nenie imunitného systému liekmi. 
Liečba sekundárnych infekcií.

 Existuje očkovanie proti FIV?
Áno, ale na Slovensku nie je 
schválené. 

 Aké veľké je riziko prenosu na 
iné mačky v domácnosti?
Veľmi nízke, pokiaľ nedochádza  
k bitkám o hierarchiu.

 FeLV 
Vírus leukémie mačiek

 Ako sa FeLV prenáša?
Slinami, napríklad pri hryzných pora-
neniach, ale aj pri úzkom kontakte.

 Čo sa stane, keď sa moja mačka 
infikuje vírusom FeLV?
U mnohých zvierat je vírus elimino-
vaný imunitným systémom. Len málo 
zvierat na ochorenie uhynie alebo sa 
vyvinie latentná infekcia.

 Existuje liečba FeLV?
Neexistuje špecifická terapia. Sympto-
matická terapia a posilnenie imunitné-
ho systému zlepšujú klinický  stav.

 Je očkovanie proti FeLV  
zmysluplné?
Očkovanie je veľmi bezpečné a 
zabezpečuje dobrú imunitu. 

 Aké veľké je riziko prenosu?
Sliny sú veľmi infekčné. Negatívne 
mačky sa odporúča čo najrýchlejšie 
zaočkovať.
 

FELV? FIV?
NAJČASTEJŠIE  
OTÁZKY & ODPOVEDE

RADY & TIPY
Informačné letáky od  

Vášho veterinára a LABOKLINU



Ako sa FeLV prenáša?

Vírus leukémie mačiek sa pre-
náša priamo z mačky na mačku. 
Hlavným zdrojom nákazy sú sliny. 
Poranenia uhryznutím predsta-
vujú veľké riziko prenosu vírusu, 
pretože infekčné sliny sa dostanú 
priamo do krvného obehu. Prenos 
je však možný aj pri blízkom kon-
takte, napr. vzájomná starostlivosť, 
používanie spoločných misiek či 
toaliet. Vírus je možné preniesť 
z infikovanej matky na mláďatá aj 
počas gravidity či mliekom.

Čo sa stane, keď sa moja 
mačka infikuje vírusom 
FeLV?

Ak sa mačka nakazí FeLV, existujú 
3 možnosti priebehu infekcie:
Asi u 45 % infikovaných zvierat je 
imunitný systém mačky schopný 
úplne eliminovať vírus. Tieto zvie-
ratá neochorejú. Asi 25 % infekcií 
žiaľ zvyčajne končí ochorením so 
smrteľným koncom.

Tretia forma sa označuje ako 
latentná. Vírus je roky ukrytý  
v určitých bunkách kostnej 
drene bez toho, aby sa ochorenie 
prejavilo. Táto mačka je v antigé-
novom teste na FeLV negatívna 
– nemožno zistiť žiadnu infekciu, 
nakoľko vírus už nie je v krvi. La-
tentnú infekciu môžeme dokázať 
PCR testom (polymerázová 
reťazová reakcia).  V tomto teste 
dokazujeme vírus „zabudovaný“ 
do buniek, tzv. provírus. Mačky, 
ktoré sú v antigénovom teste 
negatívne a v PCR teste pozitívne, 
sú zdravé a neprenášajú nákazu 
na iné mačky. Tieto mačky by sa 
nemali využívať ako darcovia krvi, 
nakoľko môžu preniesť infekciu. 
Žiaľ, stres či iné ochorenie, ako 

Vírus leukémie mačiek 
(FeLV) a vírus imunodefi-
ciencie mačiek (FIV)

Oba infekčné agensy patria  
k retrovírusom. Sú tak pomenova-
né, lebo vďaka enzýmu reverzná 
transkriptáza genetický materiál 
vírusu vnikne do mačacích buniek 
a zostáva tam po celý život. FeLV a 
FIV sú napriek tomu veľmi odlišné 
vírusy, aj keď čiastočne môžu 
spôsobovať rovnakú symptoma-
tológiu.

Klinický obraz

Najčastejšie príznaky oboch 
infekcií sú:

 y Strata chuti do jedla
 y Pomalé, progresívne chudnutie.  

 V neskoršom štádiu ochorenia 
 výrazná vychudnutosť

 y Zlá kvalita srsti
 y Zväčšené lymfatické uzliny
 yHorúčka
 y Bledosť slizníc (anémia)
 y Zápal ďasien (gingivitída) a  

 dutiny ústnej (stomatitída)
 y Infekcie kože, močového  

 mechúra a horných dýchacích  
 ciest

 yHnačka
 y Záchvaty, zmena správania a iné  

 neurologické choroby
 yChoroby oka
 y Potraty
 yNádorové ochorenia

Čo je FeLV?

FeLV je infekcia spôsobená 
vírusom leukémie mačiek. Táto in-
fekcia sa často označuje pojmom  
„leukóza“, pretože môže viesť 
k nádorom lymfatických uzlín či 
zmenám v bielom krvnom obraze. 
Toto označenie je však mierne za-
vádzajúce: rakovina lymfatických 
uzlín (lymfóm) sa môže vyskytnúť 
u mačiek aj bez infekcie FeLV a 
väčšina infekcií FeLV prebieha bez 
týchto zmien lymfatických uzlín. 
Zmeny hodnôt leukocytov (bielych 
krviniek) nachádzame aj pri 
mnohých iných ochoreniach.

RADY & TIPY
napr. FIV, môže reaktivovať vírus, 
mačka môže ochorieť a infikovať 
ďalšie zvieratá. Táto forma infekcie 
je obzvlášť mätúca, ak mačka 
pred očkovaním bola v antigén-
nom teste negatívna a často až po 
rokoch pri objavení sa typických 
príznakov je testovaná ako pozi-
tívna.

Existuje liečba FeLV?

Pri ťažkých a výrazných prízna-
koch infekcie FeLV už zvyčajne 
liečba nie je možná. Podobne 
ako pri FIV, vírus môže spôsobiť 
imunitnú nedostatočnosť a 
zapríčiniť sekundárne infekcie, 
ktoré vieme liečiť. Pri nádoroch 
lymfatických uzlín je snaha o 
zabrzdenie ich vývoja  pomocou 
chemoterapie. Šance na úspech 
sú však horšie ako u zvierat, 
ktoré nie sú infikované FeLV. Ako 
podpora imunitného systému sa 
dajú skúsiť rôzne prípravky, ktoré 
imunitný systém stimulujú. Tiež 
je potrebné okamžite liečiť aj 
ľahké zranenia či infekcie.

Kedy je očkovanie proti FeLV 
zmysluplné?

Očkovanie proti FeLV je veľmi 
bezpečné a zabezpečuje dobrú 
imunitu. Pri FeLV antigénovom 
teste sa dokazuje časť vírusu, nie 
protilátky, ktoré by boli identické 
s protilátkami po očkovaní, takže 
sa dá použiť aj pri očkovaných 
mačkách. Inými slovami: 
očkované mačky sú v FeLV 
antigénovom teste negatívne, 
infikované pozitívne!

Aké veľké je riziko, že ostatné 
zvieratá v domácnosti ochorejú?

Aké veľké je riziko, že os-
tatné zvieratá v domác-
nosti ochorejú?

Našťastie riziko v jednej 
uzavretej skupine mačiek, kde 
neprebiehajú boje o hierarchiu, 
je veľmi nízke. Malo by sa však 
zabrániť príchodu nového 
zvieraťa do domácnosti, 
nakoľko hrozí riziko bitiek a 
pohryznutia, ktoré je hlavným 
zdrojom infekcie. Mačky, ktoré 
sú v „pokojovej“ fáze infekcie, 
vylučujú vírus slinami len veľmi 
málo, čiže infekcia použitím 
spoločných misiek by mala byť 
vylúčená. 

Existuje liečba FIV?

Akonáhle je mačka infikovaná 
FIV, neexistuje žiaľ spôsob 
eliminácie vírusu, nakoľko je 
natrvalo zabudovaný do buniek. 
Dá sa skúsiť pomerne zložitá a 
drahá antivírusová HIV liečba 
na zníženie vírusovej záťaže a 
posilnenie imunitného systému. 
Tiež sa môžu použiť lieky sti-
mulujúce imunitný systém.  
V prípade potreby by sa mali 
liečiť sprievodné bakteriálne 
infekcie a ochorenia orgánov.

Existuje očkovanie proti 
FIV?

Od roku 2002 existuje v USA 
nová, schválená vakcína. Tá sa 
však používa zriedka, nakoľko 
očkované mačky tvoria proti-
látky rovnako ako infikované a 
sú v teste pozitívne.  Rozlíšenie 
infikovaných a očkovaných 
mačiek pomocou testu na pro-
tilátky nie je možné! V Európe 
nie je schválená vakcína, 
nakoľko sa tu vyskytujú iné  
varianty vírusu a účinnosť by 
bola veľmi nízka.

Pretože sliny FeLV infikovanej 
mačky sú vysoko nákazlivé, rizi-
ko je oveľa vyššie ako pri FIV. 
Všetky ostatné mačky  
v domácnosti by mali byť testo-
vané, pri negatívnom výsledku 
čo najskôr očkované a kvôli vy-
sokému infekčnému riziku radšej 
oddelené.

Čo je FIV?

FIV je infekcia spôsobená víru-
som imunodeficiencie mačiek. 
Podobne ako u ľudí s HIV, ide o 
celoživotnú infekciu, pri ktorej 
sú postihnuté bunky imunitného 
systému.  Vírus FIV je rozšírený 
na celom svete. Výskyt v Ne- 
mecku je okolo 3,5 - 5 %. 

Ako sa FIV prenáša?

FIV sa prenáša hlavne ranami  
z uhryznutia. Najvyšší výskyt je  
v skupine nekastrovaných kocú-
rov nad 5 rokov. Infikovaná matka 
môže vírus preniesť na mačatá aj 
počas gravidity či mliekom.

Vekové porovnanie FeLV a FIV pozitívnych mačiek
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Aké sú následky infekcie 
FIV?

Infekcia FIV prebieha zvyčajne 
dlho bezpríznakovo, kým sa 
objavia vážne prejavy ochorenia. 
Prvé príznaky sú spočiatku 
nenápadné. Iba veľmi zriedka-
vo dochádza už v tomto štádiu 
k ťažkým formám ochorenia. 
Mačka môže byť mesiace až roky  
asymptomatická. Postupne do-
chádza k vyčerpaniu imunitného 
systému a začínajú sa rozvíjať 
prvé choroby. U 30 – 50 % FIV 
pozitívnych mačiek pozorujeme 
príznaky ochorenia ústnej 
dutiny. Pridružené bakteriálne, 
plesňové či parazitárne infekcie 
postupne zhoršujú klinický obraz. 
V konečnom štádiu ochorenia 
dochádza k zlyhaniu imunitného 
systému podobne ako u ľudí s 
AIDS. Existujú však aj infikované 
mačky, ktoré do vysokého veku 
nemajú žiadne  ochorenia súvi-
siace s FIV.
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