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Summary

Cat scratch disease was first described in about 1950 but it was not until the 1990's that its etiologic agent
was identified as being Bartonella henselae. Studies on bacillary angiomatosis in people infected with human
immunodeficiency virus facilitated this identification proce§s. Some species of this genu§ had been discovered
earlier, for example Bartonella bacilliformis which was knołvn to be the etiologic agent of bartonelloses in
South America and Rochalimaea quintana - the etiologic agent of trench fever, which was later included into
the Bartonella genus. In both cases arthropoda were vectors of the microorganisms: the human body louse
and sand fly, respectively. It has been proved that cat fleas are the vectors of Bartonella henselae among cats
(the main reservoir of this species). Some patients diagnosed as having cat scratch disease have had no contact
with a cat or other anirnal and the only suspicious factor is a tick bite prior to falling ill. Ticks are also the
vector of some other Bartonella species. Some facts suggested that ticks may play a role in maintaining and
transmitting Bartonella henselae and other species of this genus. Bartonella is a Gram-negative bacteria fre-
quently isolated from cats but it is hard to isolate from human samples. Thus, serologic examination (IFA)
remains the best diagnostic tool.
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Pierwsze opisy klinicznych objawów choroby ko-
ciego pazura (CKP) pojawiły się około 1950 r. ipoza
tym, że ma ona zwtązek z kotem właściwie do nie-
dawna niewiele o niej wiedziano. W medycznych
ksiązkach wydanych w Polsce przedkilkunastu (a na-
wet kilku) laty na jej temat jest zazwyczaj niewielka
notatka, ze to ostra, ale łagodni e przebiegająca często
s amo o gran icza1 ąc a s i ę chorob a . D o zakażen i a do cho -
dzi po kontakcie z kotem, w późniejszych publikacjach
jako źrodło zakażenia wymieniany jest równiez pies
lub ,,inne zwierzęta" , a także ukłucie np. pTzęz kolec
rośliny czy drzazgę, Jej cechą charakterystyczną jest
pierwotna zmiana skórna powstała w miejscu urazu
w postaci plamki przechodzącej w grudkę, następnie
w pęcherzyk z opalizującą zawartością a w końcu
w strup ek. Zmianom skomym tow arzy szy p owiększeni e
najbItższych węzłow chłonnych z tendencją do ropie-
nia,utrzymujące się przezkilkatygodni czy nawet mie-
sięcy. W niektórych przypadkach konieczna jest inter-
wencja chirurgiczna w celu usunięcia zropiałych wę-
złow.U części chorych pojawia się podwyzszona tem-
peratura ciała od stanów podgorączkowych po gorącz-
kę powyzej 39"C, a także ogólne złe samopoczucie,
osłabienie, utratałaknienia, bóle głowy, stawów, brzu-
cha or az nudno ś c i. Mo gą poj awić się do datkowo zmla-
ny skórne w postaci rumienia guzowatego. W przy-

padkach zakńęniadospojówkowego moze dojść do za-
palenia spojowki z Wczuwalnym ziarniniakiem oraz
do obrzęku węzłów przedusznych zlokalizowanych po
stroni e chorego oka. Powaznym, choci aż rzadkim po -
wikłaniem m oże byc encefalopatia, niedokrwistość, he-
p ato sp lenom e ga|ia, zap aIenle płuc lub opłucnej . W przy -

padkachpowikłanych moze dojść do zgonu (13, 16, 30).

Gzynnik etiologiczny ch0l0by kociego pazula

Czynnik etiologiczny choroby kociego pazuTa przęz
wiele lat pozostawał nieznany, czasami określany jako
tajemniczy. Podejrzewano, że jest to herpes wirus,
bakterie z rodzajl Chlamydophila czy Pasteurellcl.
Długo utrzymywał się pogląd, ze jest nim Chlamydo-
phila psittaci, ponieważ u niektórych chorych stwier-
dzano reakcje seropozytywne z tym antygenem będą-
ce prawdopodobnie wynikiem kontaktu badanych
z chlamydiami, których nosicielami mogąbyć równiez
koł.

W 1988 r. w Armed Forces Institute of Pathology
(USA), udało się wykazac zapomocą specjalnej tech-
niki barwienia z lżyclem barwnika impregnacyjnego
zaw ier aj ące go srebro (Warlhina- S tarr1,' e go), b akteri ę
pochodząc ą ze zmlęnionego w ęzła chłonnego, którą
do 1992 r. scharakteryzowano i opisano jako norvy
gafunek Afipia felis (8). Została ona uznana za czyn-
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nik etiologiczny choroby kociego pazLna,jednak dal-
sze badania tego nie potwierdziły, chociaż równiez
jednoznacznie nie wykluczały (2, 5, 72, 24).

Do ustalenia czynnika etiologicznego tej choroby
przyczyniĘ się prace prowadzone w USA napocząt-
ku lat dziewięcdziesiątych nad chorobą pn. bacillary
angiomatosis (BA), co w wolnym przekładziemożna
określić j ako,,bakt eryjna naczyniakow atość", gdy ż
w dostępnym piśmiennictwie brak jest polskiego od-
powiednika tej naz,łvy. Chorobę stwierdzono u pacjen-
tow zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia od-
pomości (HIV), a objawy jej dotyczągłównie skory
ale mogąrozszerzyć sięna inne organy łącznie z kość-
mi, trzustką wątrobąi mózgiem (1, 3).Wykazane po-
dobieństwa (biochemiczne, epidemiologiczne, wspól-
ny koci trezerwuar, a także sposób wybarwiania się
drobnoustrojowpochodzącychod chorych z BA i CKP,
nasunęĘ podejrzenie, ze choroby te mogąbyć wywo-
łane przez ten sam czynnlk, a różny przebieg lzalęż-
niony jest od aktualnego statusu odpornościowego
pacjenta (chociaż BA stwierdzano równi eż u nielicz-
nych pacjentow z prawidłowo funkcjonującym ukła-
dem immunologicznym). Jednak opr ocz podobieństw
w obu tych chorobach istnieją rożnice. Cechą charak-
terystyczną CKP są ziarniniaki, podczas gdy dla BA
charakterysty czne są zmiany rozrostowe naczyn bez
zmian ziarniniako!\rych. Rózna jest tez odpowiedżna
antybiotykoterapię, U większości pacjentow z BA ob-
jawypo zastosowaniu np. erytromycyny czy doksycy-
kliny szybko się cofają podczas gdy u chorych z CKP
nie zaobserwowano znaczącęgo wpływu antybiotykow
przeciwbakteryjnych na przebieg choroby. Jednak wy-
izolowane drobnoustroj e z matenałlsbiologiczne go bez
względu na pochodzenie są jednakowo wrażliwe na
działante anĘbioĘków in vitro (I, I7 ,22, ż8).

Przełomem w badaniach na ustaleniem czynntka
etiologicznego choroby kociego panJrabyło zastoso-
wanie do nich nowocze snej techniki b a daw czej - PCR.
Wykonane za jejpomocąporównawcze badania DNA
wyizolowanego ze zm:ranskornych od pacjentow z BA,
wykazaĘ silne pokrewieństwo z Rochalimaea quinta-
n a (czynntkiem etio lo glcznym gor ączkt okopowej )
oraz z B artonella bącilltformis (czynnikiem etiologicz-
nym bartoneloz). Dalsze badania wykazaĘ, że row-
nież te dwa drobnoustroje są ze sobą bardzo blisko
spokrewnione (23, 25, 3 I).

Gorączka okopowa zbierała swe zniwo na terenie
Europy głownie podczas I wojny światowej, a wekto-
rem przenoszącym ją z czŁowieka na człowieka jest
wesz ludzka(Pediculus humanus). Barlonelozy w po-
staci gorączkt Oroya, choroby Carrina czy glvków
peruwiańskich znane sągłównie w Ameryce Poh,rdnio-
wej, a ichwektorami sąrówniez stawonogi ssące krew
- muchy piaskowe (Phlebotomus i Lutzomyia).Uwa-
żano, że drobnoustroje powodujące bartone|ozy nie
występuj ą na terenie Europy ( 1 5, 1 6).

Chociaż w identyfikacji czynnika etiolo gicznego
choroby kociego pazvra wielkie znaczenię miały ba-
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dania genetyczne,przydatne okazały się techniki kla-
syczne d. badania bakteriologiczne i serologiczne,
Zkrwi pacjentów zakażonychHlY z gorączkąo nie-
znanym pochodzeniu, czy ze zmian skórnych od pa-
cjentow z objawami BA również zakażonych HI! wy-
izolowano drobnoustroje określone jako podobne do
Rochalimaea (20,23). W 1993 r, od pacjentów zroz-
poznaną innymi metodami chorobą kociego pazura zę
zmienionych węzłów wyhodowano bakteri e zidenty -
fikowane ostatecznie jako Rochalimaeą hens elae, wy-
kazano u nich równocześnie obecność przeciwciał
anty -Rochalimaeą. Nazwę gatunkową henselae nada-
no nowo wyizolowanym bakteriom od nazwiska mi-
krobiologa z Oklahomy Diane Hensel (20,23).

Wykorzystuj ąc odczynimmunofluorescencj i pośred-
niej z anĘ gęnem B ar to n e l l a, wykazano ob ecność sp e-
cyficznych przeciwciał u różnych grup pacjentów
(zBA, czy klasyczną CKP) w wysokich odsetkach
88oń, 84oń, 9 50ń przy równoczesnych niskich odset-
kach wyników dodatnich wśrod osób zdrowychz gru-
py kontrolnej 3,6%o, 6,0% (24). Z węzłów chłonnych
pacj entów z r ozp oznaną chorob ą ko c ie go pazur a, w y -
izolowano za pomocą techniki PCR specyficzny dla
Rochalimaea kwas nukleinowy (4). Istotnym dowo-
dem, że Rochalimaea jest czynnikiem etiologicznym
choroby ko c i e go p azur a, były retrospektywne badani a
geneĘczne wydzieliny ze zmięnionych węzłow chłon-
nych p o cho dzącej o d chorych z w cześniej r ozp o znaną
chorobą. Przez wiele lat wydzielina taka, po uprzed-
niej pasteryzacji,byŁa stosowana jako antygen do te-
stu skórnego wykonywanego w przeszłości w diagno-
styce tej choroby. Badania wykazały, że zawięra ona
kwas nukleinowy Rochalimaea, natomiast nie wyka-
zaĘ w niej obecności DNA Afipiafelis (2),

Uwzględniaj ąc wyniki badań uzyskanych róznorod-
nymi metodami,zarówno klasycznymi jak i nowocze-
snymi, w celu uporządkowania nomenklatury wymie-
nione drobnoustroje zaliczono do rodzaju Bartonella,
a nazwa Rochalimaea pozostała jako ewenfualny sy-
nonim (9). Za czynnik etiologiczny choroby kociego
p azut a uznano B ąr t o n e l l a h e n s e l a e, P óżniej sze b ada-
nia wykazaĘ jednak, że istnieją inne gatunki Barto-
nellanp. B. clarridgeiae,którę równiez mogąmieć swoj
udziałw etiologii tej choroby (l9). Bartonella quinta-
na, od dawna znany czynnik etiologiczny, występują-
cej w przeszłości gorączki okopowej, aktualnie jest
izolowany zprzypadkow tzw. miejskiej gorączki oko-
powej stwierdzanej wśród bezdomnych i alkoholików
(10). Wraz zwłączentem nowych gafunków do rodza-
ju B ar t o n e l l a p ow stała nowa r o dzina B a r t o n e l l a c e a e,
która zo stał a wyłączona z r zędu Ri cke t t s i a l e s . W o stat-
nich latach wyizolowano nowe gatunki i podgatunki
Bartonella (np.B, vinsonii subsp, berkhffii) orazwłą-
czono do Bartonellarodzaj Grahamella (7).

Rezerwuar

Ustalenie czynntka etiologicznego choroby kocie-
go pa^lranie zakoirczyło badań nad tą chorobą awręcz



lkazało nowe problemy. Konieczne sądalsze badania
w celu dokładnego określenia rezerwuaru bakterii,
sposobów ich przeno szęnla, ustalenia ewentualnych
wektorów, takżę dokładnego opisania spektrum obja-
wow klini c zny ch, jak równiez oprac owania metod dia-
gnostycznych i laboratoryjnych (3). Od początku zi-
dentyfikowania choroby jako jednostki za nablralny
rezerwuar drobnoustroj ów j ą wywołuj ąc y ch został
uznany kot, co zostało w póżniejszych badaniach udo-
kumentowane. Z krwt kotów metodą posiewów wy-
izolowano R. henselae, metodą PCR wykryto specy-
ftczne dla tych bakterii DNA, a metodami serologicz-
nymi stwierdzono obecność przeciwciał anty-R. hen-
selae (I). Charakterystyczne kwasy nukleinowe stwier-
dz o no r ow nię ż w p chłac h zebr any ch z zatnfękow anę -
go kota (1, 18), co nasunęło ptzypuszczenie,że mogą
onę przyczyniac się do rozprzesttzeniania infekcji
wśród Ęch zwierząt. Sposob transmisji drobnoustro-
j ów mi ędz y w r ażIiwry mi or ganizmami za p omo c ą p a -
sozytów stawonogów jest znany od dawna i opisany
został również w odrriesieniu do gorączki okopowej
(wesz), czy bartoneloz występujących w Południowej
Ameryce (mucha piaskowa).

Badania wykazały, żekoty są głównym ale nie je-
dynym rezerwuarem tych bakterii. W Peru (6),uzna-
wanym za tęren endemiczny bartonelo z wśródmałych
gryzoni wykryto bakterie określane jako podobne do
Bartonella, które ostatecznie opisano jako Bartonella
elizabethae szczep chorobotwórczy dla ludzi. Oka-
zało się, żębakterie zrodzaju Bartonella mogąbYo-
wać również u innych ssaków np. kojotow, psów, krów,
drobnych gryzont, apodejrzane sąnie tylko ssaki, ale
także np. jaszczurki. Wśród badanych pacjentow
stwierdzano przypadki zachorowań, w ktorych nie
wykazano kontaktu zkotam| a nawet w kilku przy-
p adkach z irny mi zw ier zętami, za to p o dano fakt ukłu-
cia ptzezkleszcza (11). Ewentualny udział kleszczy
w ptzenoszęniu Bartonellabyłbrany pod uwa gęprzez
rożny ch autorów (3, 1 1, 26), W badaniach molekular-
nych przeprowadzonych wśród wszystkich stadiów
rozwojowych kleszczy Ixodes pacfficus wykazano
obecność DNA różnych gatunków Bartonella, takich
jak B. h ens el a e, quint an a, w as h o ens is, v ins o nii sub sp.
berkhffii. Wszystkie one są chorobotwórcze dla lu-
dzi (I1). W holenderskich badaniachkleszczy Ixodes
ricinus zebranychzsaręn,u7Ooń wykazano DNA o se-
kwencj i genów charakterys Ę czny ch dla B ar t o n e l l a Iub
gatunkow pokrewnych, podczas gdy obecność DNA
Ehrlichia wykazano u 45oń badanych kleszczy z tej
grupy, a DNA Borrelia burgdorferi Ęlko u I3Yo. Klesz-
cze są uznanym wektorem B. burgdorferi oraz Ehrli-
chia (26). Opisano naturalne współistnienie B. burg-
dorferi i bakterii z rodzaju Bartonella u myszy (11).
Nie jest jasne, czy do infekcji wśrod kleszczy docho-
dzi podczas pasozytowania np. larw na małych ssa-
kach czy nawet jaszczurkach, które są naturalnymi
zywicielami tych form, czy tez formy dorosłe ulegają
zakażęniu tymi drobnoustroj ami podczas pasozytowa-
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nia na duży ch s s akac h i pr zekazują j e tran s ow ari al ni e
potomstwu. Nie wiadomo równiez, czy kleszczę mo gą
być tylko Ięzęrvvuarem, czy też wektorem bakterii z ro-
dzaju Bartonella, Na te i inne pytania doĘchczas nie
ma j ednozn acznej odpowiedzi.

Diagnostyka

W przeszłości w diagnostyce choroby kociego pa-
zura lwzględniano takie parametry jak: charaktery-
styczne zmiany skórne, objawy ze strony węzłów
chłonnych po wykluczeniu innych przy czyn ich zmian,
kontakt z kotem (zadrapante, zranienle, lizanie), do-
datni wynik testu skórnego z antygenem zawartym
w wydzielinie węzłów chłonnych innych chorych,
w pewnym okresie również dodatni wynik immuno-
fl uore sc encj i po średniej z anty genem C h l amy d o p hi l a
psittaci,

Nowe informacje na temat chorób wyrvoływanych
przez bakterie z rodzaju Bartonella, takie jak dokład-
ne okre ś le nle czynnlka etiolo gi czne go, powiązanie
rożnych form klinicznych choroby (gorączki okopo-
wej, bacillary angiomatosis , endocarditis czy klasycz-
nej choroby kociego pazuta) pozwoliĘ na uściślenie
stosowanych metod diagnostyc zny ch i wprowadzenie
swo i sĘch te stów lab oratoryj nych. W r ozp oznaw anlu
brany jest pod uwagę wywiad epidemiologiczny, ob-
jawy kliniczne choroby i wyniki testów laboratoryj-
nych.

Badania wykazaĘ,że właściwie nie ma jednej, uni-
wersalnej metody laboratoryjnej do diagnostyki
wszystkich postaci klinicznych, gdyż w zależności od
przebiegu choroby, stanu układu odpornościowego
chorego czy gafunku lub serotypu Bartonella powo-
dującego chorobę uzyskuje się rózne wyniki różnymi
metodami (27). U chorych z BA, ktore najczęściej
występuje u osób zHIY, badania serologiczne mają
niską wartość diagnostyczną podczas gdy u pacjen-
tów z e n d o c ar d i ti s czy klasy czną chorob ą ko ci e go p a-
zur a czuło ść immuno fl uore s c encj i p o średniej o c eni a
się na 90-97% (27). Specyficznośó testu immunoflu-
orescencj i pośredniej z anĘ genami R. hens el ae i R. qu-
intana, do wykrywania przeciwciał klasy IgM i IgG
(przy lżyciu zestawow produkowanych przęz firmy
z USA) oceniono na99.0oń (14). Opisano jednak 5-16%
przypadków uj emnych wyników serolo gicznych (im-
munofluorescencji pośredniej) z antygenem B. hense-
lae u pacjentow zę stwierdzonąklinicznte chorobą
kociego pazula,z dodatnimi wynikami posiewow bak-
teriologicznych. Przypadki takie prawdopodobnie
mogą mieć miejsce wtedy, gdy badania serologiczne
s ą wykonan e zbyt wcze śnie, w p o czątkowej fazie cho -
roby, kiedy nie wytworzyły się jeszcze przeciwctała,
lub gdy choroba była spowodowana innym gafunkiem
Bartonellaniż B. henselae np.B. clarridgeiae (I9,2I,
26), czy teżwczęśniej rozpoznanym A. felis (rola tego
drobnoustroju w etiopatologii choroby nie zostałacał-
kowicie wyjaśniona) albo innym drobnoustrojem jesz-
czenlęwykrytym.



Bakterie zrodzaju Bartonella to drobnoustroje wy-
bredne, wolno rosnące (średnio od I2-I4 nawet do 45
dni), wymagają do wzrostu odpowiednich podłoży
wzbogaconych krwią (baranią końską czy WóIiczą)
z W m, że nie powoduj ą j ej hemolizy. Wymagaj ą takze
obecności dwutlenku węgla w atmosferze, Optymal-
na temperatura hodowli to 35-37"C. Bartonellatobak-
terie Gram-ujemne, oksydazo- i katalazoujemne, nie
r o zkładaj ące mo cznika, w ytw ar zając e indo 1 (2 7 ).

Okazało się, ze stopień trudności hodowli bakterii
jest rózny i zależy m.in. od gafunku (np. B. quintana
jest łatwiejsza w hodowli niż B. henselae), czy od
materiału biologiczne go z jakiego są izolowane. Naj-
trudniej wyizolować je ze zmienionych węzłów chłon-
nych od pacjentów z chorobą kociego pazura, nato-
miast są stosunkowo łatwe w hodowli zkrwt chorych
z endocarditis, cry zę zmian skornych pacjentow zBA.
Łatwe sąrówniez do tzolacji zkrwi kotów zbakterię-
mią(27). Byc może trudności hodowlane były przy-
czyną,żetak długo czynnIk etiologiczny choroby ko-
ciego pazura nie byłzidentyfikowany. W diagnostyce
laboratoryjnej wykorzystywane mogą być równiez
techniki PCR. W badaniach prowadzonych wśród 78
osób z chorobąkociego pazura,u69 stwierdzono obec-
ność przeciwciał anty-B. henselae na wysokim pozio-
mie, u 22 wykazano specyficzne DNA, a tylko w 3
przypadkach udało się wyizolować bakterie B. hense-
lae,zktorych dwa należaĘ do serotypu Marseille (2I,
27).Do rutynowej diagnostyki choroby kociego pazu-
ra polecany jest test immunofluorescencji pośredniej
z określeniem klasy przeciwciał IgM i IgG.

Zapobieganie

Wrażliwo ść na zakażęni e bakteriam i B a r t o n e l l a j est
powszechna. Ponieważ główny rezęrwuLar tych drob-
noustrojów stanowią koty, do osób szczególnie nara-
zonych na infekcje należądziect (zuwagl na ich czę-
ste kontakty z kotami) oraz hodowcy tych zwterząt.
Nie stwierdzono równoczes nego zakażęnia kotów
B. henselae i B. quintana (27), co nie wyklucza, że
takie zjawisko moze mieć miejsce, gdyż wykazano
wspołinfekcjęB. henselae t B, clarridgeiae (19). Bak-
teriemia u kotów przebiega bezobjawowo. W celach
pro fi l aktyc zny ch należałoby przeprowadzać wśró d
kotów regularne akcje odpchlania, celowe byłoby tak-
że przeprowadzęnię okresowych badań tych zwierząt
w kierunku obecności pałęczękBąrtonella. Koty z bak-
teriemią należałoby poddawać antybiotykoterapii. Być
może celowe byłoby takze stosowanie u kotow szczę-
pień profilaktycznych ( 1 8).

W związku z pojawieniem się w kraju od kilku lat
zj awiska bezdomności, narastaj ącym problemem może
być tzw. miejska gorączka okopowa powodowana
przęz B. quintana, stwierdzana wśród ludzi bezdom-
nych i alkoholikow w krajach, w których takie bada-
nia przeprowadzono (10). Problemem moze byc także
bacillary angiomatosls stwierdzane wśród pacjentow
zakażony ch ludzkim wirus em up o ś l edzeni a o dp omo -

ści. Z danych Państwowego Zakładu Higieny i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego wynika, żę odwdrożenta
w kraju w 1985 r. badań w kierunku infekcji HIV do
lutego 2002 r. zakażente tym wirusem stwierdzono
l7407 obywateli polskich, Na AIDS zachorowało
1128 osób, zktorych 560 zmarło (29). Zarówno świa-
towe statystyki, jak i polskie mowią o wzrastającej
(w niektorychkrajach lawinowo) ltczbie infekcji HIV
u ludzi. Brakjest rozpoznanla,jakt odsetek przypad-
kow niezdiagnozowanej gorączki wśród osób zakażo-
nych HI! j e st wywoła ny przez bakterie z r o dzaju B ar -
tonella. Takie rozeznanie pozwoliłoby na skuteczne
Ieczęnie i mogłoby zapobiec przypadkom śmierci
wśrod tych pacjentów

C h orob a ko c i e g o p azut a i inne wywo łane pr zez b ak-
tęrte Bartonella wymagają dalszych wielokierunko-
wych badań. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie
wszystkie gatunki Bartonella sąjuz poznane. Nie wia-
domo, czy znane są wszystkie objawy chorob przez
nie wylvoĘwanych. Nie wiadomo równiez, czy istnieje
subkliniczna postac infekcji, co moze sugerować nie-
wielki odsetek dodatnich odczynów serologicznych
z antygenami Bartonellawśrod zdrowych ludziz gru-
py kontrolnej.

Nie wyjaśniono równieżcąl różne objawy CKP i BA
sązwiązane z infekcją rożnymi szczepami Bartonel-
la,czy tez sąwynikiemróżnej dawki zakażającej, drogi
zakażęnia i aktualnego statusu immunologicznego
chorego, a także jakie są powody różnej odpowiedzi
na antybiotykoterapię u leczonych pacjentow. Row-
nież biologia tych drobnoustrojów nie jest do końca
poznana.Nieznanesąpr^]cTynyzrożnicowanegodzia-
łania antybioĘków na te drobnoustroje w organizmie
chorego oraz in vitro. Wyjaśnienia wymaga również
rola kleszczy w WĘeniu tych drobnoustrojow w śro-
dowisku.
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