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Występowanie białaczki kotów w Warszawie i okolicach
PAWEŁ K!TA, TADEUSZ FRYMUS

Katedra Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159C,02-776 Warszawa

Kita P., Frymus T.

0cculence of feline leukemia virus in warsaw
Summary

ln iecent years 74l domestic cats wóre tested to detect feline leukemia virus (FeLV)in their sera. This,group included 516
sick animals anłl 2ż5 healthy ones. The samples were tested using commercial enzyme linked immunosorbent assays for
FeLV (PetCheck FeLV, IDEXX). The survey requested data regarding the cats< age, sex, sterilisation, breed, environment,
medical history, present health status, number of cats in the household. FeLV was detected in l4.77o/o (l05l74|) of the cats.
The males were infected with FeLV in over twice as many cases as w€re fema|es (l9.2lo^,8.05%). Animals bought from
breeders tvcre less frequently infected than cats from other sources. The animals that had had contact with other cats were
more often infected than animals bred in isolation (16.7Yo, 4.650ń). The reported history of illness of FelVjnfected cats
inc|uded episodes of anorcxia, weight |oss, lethargy, upper or lower respiratory diseases, lymphoadenophaty, gingivitis and
stomatitis, skin disorders, anaemia, fever, diarrhoea, dehydration, vomiting, neurological symptomq.
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Wirus białaczki kotów (FeLV - feline leukemia vi-
rus) występuje na całym świecie i uchodzi za jednąz
nalw ażniejszych pr zy c zyn zachorowań i śmierc i mło -
dych kotów (11, 14). W Republice Czeskiej zarazek
ten stwierdzono u 13,2oń badanych zwierząt (l0), we
Francji u 79,40ń, we Włoszech u 72,2Yo, w Wielkiej
Brytanii u l8,0oń, w Niemczechu 73,4oń, w Austrii u
I4,2oń, w Szwajcarii u 1I,3Yo, w Stanach Zjednoczo-
nych u \3,3oń (2), a w Australii u l ,4oń ( 15). Dane na
temat występowaniabtałaczki kotów w Polsce sądość
ograniczone. Badania te zapoczątkowali Wójcik i wsp.
(79), ktorzy w byłym woj ewództwie lubelskim prze-
badali l23 koty i u ponad 12Yo znich stwierdzili zaka-
zenie FeLV (l9). We Wrocławiu wśród 337 kotów
wykryto tę infekcję l I4oń zwierząt (9).

wbrew nazwje wirus btaŁaczki kotów stosunkowo
rzadko, bo tylko u około 20Yo zakażonych zwierząt
wyrvołuje nowotwory abtałaczkę rozumianą jako
obecność w krążeniu nowotworowo zmienionych ko-
mórek układu krwiotwórczego jeszcze rzadziej (6).
D ominuj ą natomi ast zakażęnia be zobj awowe, długo -
trwałe infekcje subkliniczne, przewlekłe stany gorącz-
kowe, niedokrwistośc, wynis zczęnie i zaburzęnia toz-
rodu (1). Wirus ten powoduje ponadto silnąimmuno-
supresję, stąd w obrazie klinicznym dominują często
objawy wtórnych infekcji czy inwazji. Wreszcie w
przebiegu tej choroby ujawniająsię także przejav"ry za-
burzęń immunopatologicznych. W efekcie obraz kli-
niczny białaczki kotów jest bardzo zróżnicowany, co
utrudnia diagnostykę. Celem placy było zbadanie na
większym materiale, czy w Warszawie i okolicach
o d s e tek zakażeń j e st p o dob ny, a takżę pr ze analizow a-
nie częstości infekcji w zależności od płci, kastracji,
wieku, pochodzenia, kontaktów z innymi kotami oraz
aktualnego stanu zdrowia i szczepień profi lakĘ czny ch.
Jednocześnie zebrano dane dotyczące objawów kli-
ni c znych występuj ących u zwi er ząt zakażonych F eLV
w warszawie i okolicach.

Mateliał imetody
Ogółern przcbadano 74l kotów, pacjentów klinik Wy-

działu Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz lecznic po-
łożonych w Warszawie(627 zwierząt) iw ŁomiaŃach (1l4
kotów). Było to ogółern 406 samców, w tym l72 kastrowa-
ne. oraz 335 sarnic, w tym 79 kastrowanych. W czasie po-
bierania krwi 516 kotów było chorych, a 225 klinicznie
zdrowych. Wiek badanychzwierząt wynosił od 1 micsiąca
do 18 [at. Wśród ras dominował kot europejskii jego krzy-
źówki tych zwierząt przebadano 572. Kotów perskich było
l26, syjamskich l5, brytyjskich krótkowłosych 8, rosyj-
skich niebicskich 7, egzotycznych krótkowłosych 4, rek-
sów dewońskich 2, kotów mainc coon 2, orientalnych krót-
kowłosych 2 i po jednym karluskim, burmańskim oraznor-
weskim leśnyrn. Większość (453 koty) była nicwiadomego
pochodzenia, l08 zwierząt właściciele otrzymali od znajo-
mych, a J80 zakupili u hodowców. Wśród przebadanych
zwierząt I29 nie kontaktowało się z innymi kotarni (zwie-
rzętatrzymanc indywidualnie, nie wypuszczane z domu),
295 stykało się z innyrni tylko w donu (zwierzętatrzyma-
ne z innymi kotami, nie wypuszczanr' z domu), a 317 kon-
taktowało się z innymi zwierzętami nie tylko w domu (koty
wypuszczane na dwór).

Od zdrowychzwierząt krew pobierano przy okazji szcze-
pienia, kastracji, odrobaczania i innych zabiegów profilak-
tycznych.

Badania wirusologiczne w kierunku zakażenia FeLV.
Krew do badań pobicrano z żyły odprornieniowej bądź
udowej zgodnie ze standardową procedurą. W badaniach
użyto komcrcyjnych zestawów ELISA (PetCheck FeLV,
IDEXX USA) wykorzystujących płytki opłaszczone przc-
ciwciałami monoklonalnymi specyfi cznynl dla p27 , oraz
koniugat zawierający przeciwciała anty-p21 znakowane
peroksydazą chrzanową.

Dokumentacja badań i analiza statystyczna. Każdy kot
zostałzbadany klinicznie, a uzyskane dane ulnieszczono w
specjalnie przygotowanych fbrmularzach. Zbięrano w nich
infonnacje o płci, rasic, wieku, tnaści, kastracji, pochodze-
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niu zwierzęcia, kontaktach z innymi kotami, przebytych
chorobach, aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych ob-
jawach oraz o szczepieniach. Uzyskane infonnacje i wy-
nik badania wirusologicznego wprowadzono do arkusza kal-
kulacyjnego Excel, a następnie poddano analizle statystycz-
nej za pomocą testu chi kwadrat.

Wyniki iomówienie
Wiarygodność każdego badania serologicznego,

p omrj aj ąc błędy wyko nanLa czy i nterpretacj i, j e st o gra-
ntczona jego czułością i swoistością, Czułość testu
oznacza prawdopodobieństwo, iż uzyskamy wynik
dodatni u zwierzęcla zakażonego, podczas gdy swo-
istośó oznacza prawdopodobieństwo, że u zwierzęcia
nięzakażonego uzyska się wynik ujemny. Używany w
niniejszych badaniach test ELISA FeLV PetCheck
(IDEXX, USA) jest powszechnie stosowany do diagno-
sĘki zakażeń FeLV na całym świecie (7,5, J-9, 12,
13,76,20). Jego wysoka czliość i swoistość (po oko-
ło 98%) pozwalana otrzymanie wiarygodnych wyni-
ków, choć oczywiście zdarzyć się może wynik fałszy-
wy, zwłaszcza faŁszywie dodatni (5). Ponieważ jed-
nak zdecydowana większość wyników dodatnich w
niniejszych badaniach dotyczyła kotów z objawami
białaczki (98,IYo), trafność rozpoznania nie budziła
wątpliwości. Badania te ujawniĘ zakażenię wirusem
białaczkj u, I4,I7oń kotów trafiających do lecznic w
Warszawie i okolicach (tab. 1). Jest to więc infekcja
dość powszechna i wielu lekarzy weterynarii styka się
z niąw codziennej praktyce.

Częstość zakażeń kotów FeLV w zalezności od płci
przestawiono w tab, 1 . Wyniki naszy ch badań potwier-
dzają że płeć jest istotnym czynnikiem ryzykazakażę-
nia FeLV. Infekcję tę stwierdzono bowiem ponad dwu-
krotnie częściej u samców niż u samic (ab. l). Wlmika
to zapewne zczęstszych agresyrvnych zachowań kocu-
row niż kotek. Samce doznająpokąsań podczas walk o
samice i o terytorium, awprowadzenie śliny zakńone-
go kota do rany jest waznądrogąszerzenia się FeLV. W
innych kraj ach kocury także są częściej zakażone, jed-
nak te różnice nie są aż tak v,ryraźne (2). W Stanach
Zjednoczonych zakażenia FeLV stwierdzano u 15oń
samców j 11% samic, we Francji odpowiedniou}Oońi
IlYo, w Wielkiej Brytanii u 18,60ń i 77 ,3oń, w Niem-
czechu 74,9Yo i I2,2Yo, we Włoszech u 13,8% i9,]oń
(2). Być moze w wymienionych krajach mniej jest ko-
tów wypuszczonych na dwór niż w Polsce, stąd rza-
dziej dochodzi między nimi do walk, więc różnice w
częstości zakńeńFel-V pomiędzy samcami a samica-
mi sąmniejsze. Badania przeprowadzone zarówno we
Wrocławiu (9), jak i w Puławach i Lublinie (19) nie
wykazały rożnic w częstości zakażenia samców w sto-
sunku do samic, jednak mateiaŁ, na jakim opierĄ się
tamte wnioski byŁznacznie mniej liczny.

Następni e porównano często ść zakńeń tym wirusem
wśród kotów ryjących w duĄm mieście (Warszawa) i
w maĘm (Łomianki). Nieco częściej antygen FeLV
stwierdzano u kotów zWarszary (u 91 spośród 621
zwierząt - I4,5Yo) niż z Łomianek (u 1l4 kotów -
l2,3Yo), jednak różnica ta nie była statystycznie istotna.
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Warunkiem określenia podstawowych współczyn-
ników epidemiologicznych jest znajomość liczebno-
ści populacji kotów (takZe bezpańskich) i możliwość
zb adanta wyl o s ow an y ch zw ter ząt (w tym także dztko
żyjących). Są to warunki w praktyce nie do spełnienia
i stąd z konięczności badane są tylko pewne części
populacji kotów, często się od siebie znacznię rożnią-
ce. Dlatego w piśmiennictwie występująbardzo duże
rozpiętości stopnia zakażenia zwierząt wirusęm bia-
łaczki: od I,4oń (15) do 79,4Yo (2). W badaniach wła-
snych wynosił on 74,I7Yo, ale jak wspomniano, nie
jest to stopień zakażęnjacałej populacji. Podobny od-
setek, także w wyselekcjonowanej grupie, stwierdzo-
no we Wrocławiu, gdzie 74oń badanych kotów było
zakażonych (9) i w Lublinie, gdzie zakażonych było
I2oń zwtęrząt (l9). Można przyplszczać, że podob-
nie jest w pozostaĘch miastach, na terenach podmiej-
skich i wiejskich, o czym świadczy wykazany w ni-
niejszej pracy brak różnic w stopniu zakażenia dostęp-
nych do badań kotów zWarszawy i Łomianek. W Ło-
mi ankach pr zew aża zabudowa wi l l owa, prawi e wszyst-
kie koty sąwypuszczanena dwór i mająniekontrolo-
wane kontakty z innymi, w tym zbezpańskimi zwie-
rzętami z okoltcznych wsi iPuszczy Kampinowskiej.
Półdzikie koty (bezpańskie lub jedynie dokarmiane
pr zez ludz|) ucho dzą za r ezerwuar wi rus a b iał aczki (4) .

Z codzięnnych obserwacji wiadomo jednak, że i w
dużychmiastach, takżew Warszawie, nie brakuje pół-
dzi ki ch ko tów ży j ący ch zwykl e w p iwnic ach b ądź pr zy
śmietnikach. Stanowią one zapewne także rezerwuar
wielu zarazkow, w tym FeLV.

Zkolęi poddano analizie częstość zakażęi u zwie-
rząt kastrowanych i niekastrowanych. U 234 kocurów
niekastrowanych antygen FeLV wykryto w 51 surowi-
cach, co stanowi 2I,79oń.U 172 samców kastrowa-
nychzakażenie to wykryto w 27 przypadkach, co sta-
nowi 15,690ń. Róznice te okazaĘ się statystycznie nie-
istotnę. Wśród 256 samic niekastrowanych FeLV wy-
kryto u 19 zwierząt, co stanowi 7 ,42o/o, natomiast w
grupie 79 kotek kastrowanych zakażonych było 8, co
stanowi 10,I2Yo. Różnice te okazaĘ się także staty-
stycznie nieistotne.

Można by oczekiwaó,że zwierzęta niekastrowane są
częściej zakażone, jako żę mająwięcej kontaktów z in-
nymi kotami i takie wyniki uzyskali Klimentowski i wsp.
(9). W niniejszej pracy nie wykazano jednak takiej za-
leżności. Wynikać to moze zfaktu, że kastrację wyko-
nuje się w Polsce najczęściej u kocurów w wieku przy-
najmniej 8-9 miesięcy, u kotek nieco wcześniej, ale też
zregńy jlżpo osiągnięciu dojrzałości płciowej. Do tego
czasu mvrcrzęta te malą normalne kontakĘ z innymi
kotami, także na podłożu zachow ań seksualnych. Po-
nadto największa wrażliwość na zakażęnie FeLV wy-
stępuje u kociąt w wieku do 16 tygodni (14) i są one
wtedy łatwo zakażaneprzezmatkę, rodzeństwo lub inne
koty podczas zabiegów pielęgnacyjnych i zabaw. W
efekcie fakt póżnielszej kastracji nie zmienia istotnie
odsetka zakażei, gdyż do większości infekcji dochodzi
prawdopodobnie wcześniej,



Następnie przeatalizowano, czy często ść zakażeń
FeLV ma związek z pochodzeniem kotów (tab. 2).
Zwierzęta urodzone w hodowlach byĘ dużo rzadziej
zakażonę wirusem białaczki niż koty niewiadomego
pochodzenialub otrzymane od znajomych (tab. 2). Być
możę wynika to z dbałości hodowców o stan zdrowia
swoich zwierząt i ewentualnej eliminacji nosicieli
F eLV. Naj ważni ej sze znaczeni e ma j ednak fakt, iż r a-
sowe koty hodowlane z reguĘ nie wychodząna dwór
i s ą izo lowane o d innych zw ter ząt. P r zy szlri właś cic i e-
le kotów mogąwięc zmniejszyćryzyko nabycia nosi-
ciela FeLV kupując zwlerzęz hodowli.

W dalszej części pracy przeanalizowano, czy czę-
stość zakażeń FeLV mazwiązek z kontaktamizinny-
mi kotami (tab. 3), Zwterzęta kontaktujące się swo-
bodnie z innymi kotami byĘ prawie czterokrotnle czę-
ściej zakażone niż osobniki żyjące indywidualnie w
izol.acji i nie wychodzące na dwór (ab. 3). Podobne
wyniki uzyskali Klimentowski i wsp. (9). Fakt, iZ
wśród przebadanych w niniejszej pracy nie wychodzą-
cych na dwór kotów 4,650ń było zakażonych FeLV
można lvlńłumacryć przeni e s ieni em s i ę infekcj i z mat-
ki nosicielki wirusa na kocięta. Zakńenię potomstwa
podczas wylizywania i innych zabiegow pielęgnacyj-
nych uchodzi za bardzo ważną drogę szerzenia się

Tab. l. Częstość zakażeń kotów FeLV w zależności od płci

Objaśnienie: *p < 0,00l

Tab.2. Częstość zakażeń FeLV kotów różnego pochodzenia

Objaśnienia: a, b -p < 0,05; A, B -p < 0,001

Tab. 3. Częstość zakażeń FeLV w zależności od kontaktów
kotami

FeLV ( 14). Dlatego kot trzymany od odsadzenia w izo-
Iacji też może okazac się zarażony. Znacznie mniej
prawdopodobnąprryczynąinfekcjitakichnvierząt jest
zakażenie jatrogenne podczas przetaczania krwi (3),
gdyż transfuzje u kotów wykonyłvane sąu nas stosun-
kowo rzadko. W badaniach własnych nie stwierdzono
różnic w częstości zakażeńpomtędzy zsvierzętami kon-
taktującymi się z innymi osobnikami tylko w domu
oraz tymi, które stykają się także poza nim (ab. 3).
Wynika z tego, że o ile koty trzymane indywidualnie
w izolacji od innych są czterokrotnie mniej narażone
na zakażenie FeLV, to już przebywanie w skupisku,
nawet izolowanym, stlłarza dużo większe zagrożenie
pod tym względem.

Spośród I05 zrłvterząt, w których surowicach stwier-
dzono antygen FeLV byĘ 103 koty (98,1%) zrożnymi
dolegliwościami oraz 2 (I,9%) klinicznie zdrowe
(tab. 4). Różnica w chorobowości między rulierzętami
zakńonymi FeLV a kotami wolnymi od tej infekcji była
staĘstycznie wysoce istotna. W badaniach własnych
uwzglę dniono koĘ chore (pr zy pr ow adzone do lekar za
z powodu występowania w danej chwili lub w prze-
szłości różnych objawów, w tym kierowane do Kliniki
Chorób Zakaźnych z powodu podejrzenia bińaczki)
oraz losowo dobrane zwierzęta zdrowe. W pierwszej
grupie na 516 kotów chorych 103 (20%)byĘ zakażone
FeLV zaś w grupie 225 zwięrząt zdrowych zakażonę
byĘ jedyniez (I%) i różnica w chorobowości obu tych
grup była staĘstycznie istotna (tab. 4) (p < 0,001).
Powyższe wspołczynniki nie odzwierciedlaj ą oczywi-
ś cie r zeczywi ste go rozpowszechnienia FeLV w popu-
lacjach kotów chorujących i klinicznie zdrowych, gdyż
dobór zwierząt do badań nie odbywał się w sposób
losowy, a grupa kotów chorych obejmowała wiele
zw ter ząt kl ini c zni e p o dejr zanyc h o b i ałac zkę.

W tab. 5 przedstawiono najczęstsze objawy klinicz-
ne u kotów zakażonych FeLV.

Następnie poddano analizie częstość zakażeń FeLV
w róZnych grupach wiekowych (tab. 6) Średni wiek
badanych nvierzątwynosił 3,48 roku (4I,79 miesięcy)
i był niemal identyczny ze średnim wiekiem zwierząt
zakńonychFelV (41,85 miesięcy). Wyniki naszej pra-
cy potwi erd zaj ą że b ar dzo czę sto na biŃaczkę choruj ą
koty młode (ab, 6). Zakażęnte stwierdzaliśmy najczę-
ściej u z-łvierząt w wieku 5-6 lat, aczkolwiek u młod-
szych stopi eń zakażenia był niewi e l e niższy, a nier zad-
ko wykrywaliśmy je u kociąt w pierwszym roku życia.

z innymi Kolejnymetapembadańbyłoprzeanallzowa-
nie dotychczasowych szczepieńprzeciwko cho-

Tab. 4. Stan zdrowia kotów zakażonych FeLV i nie-
zakażonych

19,21*

8,05*

14,17

0d hodowcy

0d znajomych

Razem pochodzenie znane

pochodzenie niewiadome

Kontakty tylko w domu

Kontakty nie tylko w domu

Razem koty kontaktujące się z innymi

Koty bez kontaktów z innymi

Objaśnienie: *p < 0,00l



objawy lub ich zespół | _Liczna 
(%) kotÓw

I z danym objawem

Brak apetytu

Wychu dzen ie

Ap atia

0bjawy ze strony układu oddechowego

Powiększenie węzłów chłonnych

Zapalenie jamy ustnej

Zmiany skórne

Bladość błon śluzowych

G orączka

Biegunka

0 dwodn ie n ie

Wymioly

0biawy neurologiczne

44 (42,7|

35 (34,0)

34 (33,0)

34 (33,0)

28 (27,2)

22 (21,4|

20 (19,4)

19 (18,4)

18 (17,5)

14 (13,6)

13 (12,6)

12 (11,7)

3 (2,9)

:,::,:'źN

Tab, 5. Najczęstsze objawl,kliniczne u 103 kotórv zakażonl,ch
FeLV (na podstawie wywiadu i badania klinicznego)

Tab.7. Sczepienia wykonane u 741 kotów do czasu badania
rv kierunku zakażenia FeLv

Objaśnienic; *w surowicy jednego zc szczepionych kotów wy-
kryto arltygen FoLV
rob om zakńny m w śr ó d 7 4 I b adanych rw ier ząt (tab . 7 ) .

Okazało się, że 2l3 kotów nigdy nie było immunizo-
wanych przeciw panleukopenii i tzw. katarowt,3l4
przeciw wściekliźni e, zaś szczepienia przeciw btŃacz-
ce wykonyrvane byĘ zupełnie sporadycznie. Nalezy
podkreś l ić, że powy ższe dane o dzwi erc i edl aj ą syfu acj ę
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tej części populacji kotów, które trafiaj ądo lekarza, a
w grupie zwierząt nie stykających się zlękarzęmwe-
terynarii szczepieńsiłąrzeczy się nie wykonuje w ogó-
le. O ile skutecznośc szczepieńprzeciw białaczce bu-
dzic może wąĘliwości (18), co by usprawiedliwiało
rzadkię ich wykonywanie, to nie budzi żadnychwątpli-
wo ś c i ce lowo ś ć szczepień pr zeciw katarowi, a zlłvłasz-
cza panleukopenii, Również bardzo skuteczne jest
szczepiente przeciw wściekliznie i choć u kota nieobo-
wiązkowe, powinno byc wykonane przynajmniej raz na
2-3Iata, Koty chorująbowiem w Polsce na wściekliznę
częściej niż psy i w związkl z tym stanowią ogniwo
przenoszącetągroźnązoonozęod lisów z lasu do osie-
dli ludzkich . Znamtęnne jest, że w 2000 r, pierwszy od
piętnastu latprzypadek wściekli zny u człowieka w Pol-
sce był właśnie spowodowany przezkota (I7).

W podsumowaniu można stwierdzić, że wśród ko-
tów trafiających w Warszawie i okolicach do lecznic
I4,I]oń jest zakażonych wirusęm biaŁaczki (FeLV).
Samce sązakażone FeLV ponad dwukrotnie częściej
niż samice. Kastracja nie ma wpĘrłu na częstośc za-
każęnia FeLV zarówno u samców jak i samic. Koty
nabyte z hodowli sązakażone FeLV kilkakrotnie rza-
dziej niż zwierzęta pochodzące z innych źródeł. Koty
kontakfujące się z innymi kotami sąprawie czterokrot-
nie częściej zakażone FeLV. Stosunkowo mało kotów
jest poddawanych szczepieniom przeciw najważniej-
szym chorob om zakaźny m.
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Tab. 6. Częstość zakażeń FeLV w zależności od wieku kotów

0 dsete k
zakażOnyGh

Pierwszy lok życia

Drugi i lrzeci rok życia

Czwaily i piąĘ rok życia

Szósty i siódmy lok życia

Ósmy i dziewiąty rok życia

10 lat lub więcej

Wiek nieznany

Bazem

142

263

150

64

47

68

l
741

10

40

26

15

l
6

1

105

7,04

15,20

11,33

23,43

14,89

8,82

14,28

14,17

Przeciw panleukopenii i lzw. katarowi
kolów (he rpeswircza orcz kaliciw iroza)

przeciw wściekliźnie

przeciw białaczce kolów

249

180

18-

33,60

24,29

2,43


