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Feline immune-deficiency vitus (FlV| infections in the Warsaw area

Summary

The sera of 651 healthy and sick domestic cats were co|Iected in veterinary clinics in Warsaw and its sub-
urbs and tested to detect antibodies against feline immune-deficiency virus (FIV) using a commercial enzyme
linked immunosorbent assay (Pet Check Anti-FIY IDEXX USA). Antibodies against FIV lvere found in 46
animals out of the 651 tested (7.06%). More than twice as many males were infected as females (9.ż9oń -
33/355, anrJ 4.39o/o - 131296, respectively) and this difference was statistically significant (p<0.05). No statisti-
cal differences were found in the occurrence of antibodies against FtV in cats from a big city (Warsaw) com-
pared to those from a small one (Łomianki). The prevalence of antibodies against FIV was significantly higher
in the group of intact males (13.130^ -261198) comparing to castrated ones (4.450ń -71157) (p<0.01). There
was no statistically significant difference between the prevalence of antibodies against FIV in the group of
sterilized females compared to intact ones (4.547o and, 4.34"ń). Cats bought from breeders were infected
significantly less often (2.920/" - 7 lI57) compared to animals provided by friends (12.7 6% - 1ż194) (p<0.01).
Animals coming from sing|e cat households and not leaving the house were infected significantly less fre-
quently cornpared to those having contacts with other cats (respectively 2.5oń - 3ll20 and 8.097o - 431531)
(p<0.05). Among the 46 seropositive animals 40 showed various clinical symptoms, and 6 were c|inically health1,.
The reported history of illness in FIV seropositive cats included episodes of: anorexia, diarrhea, lethargy,
weight |oss, skin disorders, lymphadenopathy, gingivitis and stomatitis. The average age of FIV seropositive
cats was 5 years and 1.5 months and was higher than the average age of the non-infected animals which was
3 years and 6 months. The study also revealed that 30.42oh (l4l46) of the FIV seropositive cats contained the
feline leukemia virus (FeLV) antigen in their b|ood.
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W ostatnich latach nastąpił na świecie, takze w Pol-
sce, wyraźny wzrost zainteresowania hodowlą kotow.
W ślad zatymbardzo dynamicznie rozwija się wiedza
z zakr e su pro fi l aktyki cho rob i l e cz eni a ty ch zw ier ząt.
Wśrod zakażnych chorób kotów niektóre przysparza-
ją lekarzom weterynarii szczegolnie duzo trudności
w rozpoznawaniu i leczeniu. Bez wątpienia nałeżą do
ni ch : b i ałac zka, zakażenie wirus em ni edob oru immu-
nologicznego oraz zakaźne zapalente otrzewnej (4).
Wys t ęp o wa niu b jałac zki p o ś wi ęc o na była p oprz e dni a
publikacja (5). Niniejsze opracowanie dotyczy drugiej
ważnej infekcji retrowirusowej - zakażenia wirusem
niedoboru immunologicznego kotów (FIV - feline
immunode fi ciency virus), inaczej zw ane go FAID S (fe -
line acquired immunodeficiency syndrome). Jest to
nieuleczalna choroba przebiegająca ze spadkiem od-
porności, bardzo podobnym w skutkach do zakażenia
człowieka wirusem niedoboru immunologicznego lu-
dzi (HIV) wywołującym AIDS.

Zakażenie FIV występuje w wielu krajach Amery-
ki, Azji, Europy i Afryki orazw Australii. Courchamp

i Pontier (2) przeanalizowali wyniki 59 prac z wielu
krajow dotyczących występowania FIV i okazało się,
ze wśród 85 529 przebadanych kotów l1,04%o było
serododatnich. lnfekcja ta występuje rownież w Pol-
sce, na co wskazują pojedyncze doniesienia - obec-
ność przeciwciał anty-FIV w surowicach 13 spośród
81 przebadanych we Wrocławiu kotów (7) oraz opis
przypadku chorobowego (3). Informacje dotyczące
rozpowszechnienia tej infekcji w naszym kraju sąwięc
bardzo skąpe, nieznane są też czynniki ryzyka tego
zakażęnta.

Celem badań było określenie częstości zakażenia
FIV u kotów, pacjentow lecznic w Warszawie i okoli-
cach oraz zwlązkow pomiędzy płcią kastracją wie-
kiem, pochodzeniem i warunkami bytowania kotów,
a występowaniem tej infekcji. Poniewaz na obraz kli-
nlczny FAIDS rzutująw duzym stopniu wtornezaka-
żęnia i inwazje, ktorych charakter może byc regional-
nle zr óżnicowany, postanowio no także przeana|izow ac
najczęstsze objawy zakażenta FIV, aby ułatwić leka-
rzom diagnostykę.



Mateilał imetody
Badantaprzeprowadzono na 65 1 kotach domowych, pa-

cjentach klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
orazlecznic położonych w Warszawie (557 zwlerząt) i w
Łomiankach (94 koty), Było to ogółem 335 samców, w tym
l57 kastrowanych, oraz 296 samic, w tym 66 kastrowa-
nych. W czasie pobierania krui 434 koty były chore, a 217
klinicznie zdrowych. Wiek badanych zwierzal wynosił od
miesiąca do l9 lat. W tej grupie było: 495 kotów europej-
skich lub ich krzyzówek, l l9 kotów perskich, 14 syjam-
skich, 6 brytyjskich krótkowłosych, 6 - rosyjskich nie-
bieskich, 4 - egzotyczne krótkowłose, 2 koty maine coon,
2 orientalne krótkowłose i po jednym kafiuskim, butmań-
skim oraz norweskim leśnym. Niewiadomego pochodze-
nia było 386 kotów l7l właściciele zakupili od hodow-
ców, a 94 otrzymali od znajomych. Wśród przebadanych
zwierząt l20 nie kontaktowało się z innymi kotami, 257
stykało się tylko w domu, a2J 4 kontaktowały się nie tylko
w domu (wychodziły swobodnie na dwór),

Od zdrowych zwierząt krew pobieran o przy okazji szcze-
pienia, kastracjl, odrobaczania i innych zabiegów profilak-
tycznych. Surowice badano komercyjnymi zestawami EL[-
SA wykrywającymi przeciwciała anty-FIV (PetCheck anty-
FrV IDEXX USA). Test wykonywano ściśle według wska-
zań producenta.

Każdy kot był badany klinicznie, a uzyskane infomacje
oraz dane z wywiadu umieszczano w specjalnie plzygoto-
wanych fotmularzach, Zbierano w nich informacje o płci,
rasie, wieku, maści, kastracji, pochodzeniu zwierzęcia,
kontaktach z innymi kotami, przebytych chorobach, aktu-
alnym stanie zdrowia i ewentualnych objawach orazo szcze-
pieniach. Umieszczono tam tęż wynik badania wirusolo-
glcznego w kierunku białaczki testem ELISA (PetCheck
FeLV IDEXX USA). Uzyskane infomacje i wynik badania
serologicznego na obecnośc przeciwciał anty-FIV wprowa-
dzono do arkusza kalkulacyjnego Excel, a następnie pod-
dano analizie statystycznej za pomocą testu chi kwadrat.

Wyniki iomówienie
Użyty w badaniach test ELISA wykrywa w suro-

wicy kota przeciwciała przeciw FIV. Czułość takich
testów wynosi około 93oń, a swoistość 98% (8). Test
ten, podobnie jak wszystkie metody serologiczne, da-
wacmoże wyniki fałszyłvie dodatnie, a ponadto - fał-
szyrvie ujemne. Wyniki fałszywie dodatnie wynikają
przedę wszystkim ze stosunkowo niskiego rozpow-
szechnienia infekcji w populacji i są często skutkiem
nieswoistych reakcji l<rzyż9wych (13). Wyniki fałszy-
wie ujemne są najczęściej skutkiem zaawansowanej
immunosupresji i zbyt niskiego poziomu przeciwciał
anty-FIV w surowicy (13). Mimo tych ograniczeń test
ELISA znalazł powszechne zastosowanie w rutyno-
wej diagnostycezakażeńFIV (4,8, 11, 13) orazwba-
daniach przeglądowych (11, 13), gdyż inne metody
(technika immunoflurorescencj i, Westem blot, PCR)
są jeszcze zbyt drogie do powszechnej diagnostyki,
aprzy tymteż nie pozbawione pewnych wad.

Przeciwciała przeciw wirusowi niedoboru immuno-
logicznego stwierdzono u 7,06Yo badanych kotów

Tab. 1. Obecność przeciwciał anty-FIV w surołicach kotów
w zależności od płci
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355

296

651

33

13

46

9,29 *

4,39*

7,06

Objaśnienie: *p<0,05

(tab. 1). Nalezy podkreślić, że nte oznacza to prewa-
lencji serododatnich kotów w Warszawie i okolicach,
a jedynie częstość ich występowania wśród pacjentów
wybranych lęcznic. Warunkiem okre ś l eni a prewalen-
cji serododatnich osobników jest bowiem znajomość
liczebności populacji kotow (także bezpańskich)
i mo zliwo ś ó zb adanta wylo sowan y ch zw ier ząt (w tym
także dzlko żyjących). Są to warunki w praktyce nie
do spełnienia i stąd z konieczności badane są tylko
pewne części populacji kotów, często rozniące się
znacznie od siebie, Jedni autorzy badająwięc zwie-
rzęta wolno żyjące, inni skupiają się na pacjentach kli-
nik weterynaryjnych czy hodowlach, niektórzy zaś -
na schroniskach. Dlatego w piśmiennictwie spotyka
się duze rozpiętości w odsetku kotów zprzeciwciała-
mi anty-FIV. Ęm niemniej stwierdzony w badaniach
własnych odsetek okazał się zbliżony do opisy.wane-
go w wielu krajach europejskich. W Republice Czes-
kiej przeciwciała anty-FIV stwierdzono u 5,9ońbada-
nych kotow (6), Finlandit - u 6,60ń (12), północnych
Włoszech -l I2,5oń (9), Wielkiej Brytanii -u8,4%o,
Niemczech u 8,4%o, we Francji - u 15,4oń Q).

Obecność przeciwciał anty-FIV w surowicach ko-
tów w zależności od płci przedstawiono w tab. 1.

Wśro d zw ier ząt serododatnich więc ej było s amc ów niz
samic. Fakt ten moze się wtązaó z innym trybem życia
kocurów i kotek. Główną dro gązakażenia FIV są rany
kąsane (4). Kocury tocząwalki o terytorium oraz o sa-
mice i to moze tŁumaczyc zwiększone ryzyko ich in-
fekcji. W innych krajach także l samców częściej
sfwierdzano przeciwciała anĘ-FIV. We Francji wskaź-
nik serododatnich samców wynosił I9,5oń, a samic -
I0oń, w Niemczech odpowiednio: 11,0oń i 5,5oń,
w Wielkiej Brytanii: 16,00ń i 8,1% (1).

Obecność przeciwciał anty-FIV w surowicach sam-
ców niekastrowanych i kastrowanych przedstawiono
w tab. 2. O roli walk kotów w szęrzeniu się FIV po-

Tab. 2, Obecność przeciwciał anty-FIV w surowicach sam-
ców niekastrolvanych i kastrowanych

Objaśnienie: *p.0,0l



średnio świadczy istotnie wyższy odsetek serododat-
nichzwieruąt wśrod kocurów niekastrowanych w po-
równaniu z kastrowanymi. To właśnie one najaktyw-
niej walcząz innymi o terytorium i o kotki, szęrząc
przy tym FIV, Mozna więc wnioskować, ze kastrując
kocura nie Ęlko zmniejsza się ryzyko powstania ran
podczas walk, Iecz także istotnie obniza się niebez-
pieczeństwo zakażenta tym wirusem. Nie stwierdzo-
no natomiast takich różnic pomiędzy kastrowanymi
a niekastrowanymi samicami. Wśrod 296 niekastro-
wanych s amic przeciwciał a pr zeciw FIV wykry,to u 1 0,
co stanowi 4,340^. W grupie 66 kotek sterylizowanych
serododatnie były 3 rwterzęta. co stanowi 4,540ń. Kotki
sąznacznie mniej aktywne w obronie terytorium niz
kocury nie prowadząteżwalk o samców. Bywająjed-
nak kąsane przęz kocura podczas kopulacji, co moze
p rz en o s i ć infekcj ę. Z abie g kastr aĄi lwkonuj 9 s i ę zwy-
czajowo po pierwszej rui albo póżniej,nierzadko w cią-
ży, przez co badane kotki miały zapewne okazję do
zakażenia się przed kastracją od kocura lub inną dro-
gą. Z drugiej strony, jeśli kotka nie jest kastrowana,
nle oznacza to, że jest kryta. Większość właścicieli
takich zwterząt stosuje bowiem hormonalne środki
zapobtegające rui, a pTzęzto i kryciu lub izoluje je od
kocurów w okresie rui.

Kolejnym etapem badań było porównanie odsetka
serododatnich kotów w dużym mieście (Warszawa)
i maĘm (Łomianki). Częściej przeciwciała przeciw
FIV stwier dzano u zwterząt z W arszawy (u 4 1 na 5 57

- 7,360ń), w stosunku do kotów zŁomianęk (u 5 na
94 5,3Io^), różntca ta jednak nie była statystycznie
istotna. W Łomiankach jest prawie wyłącznie zabu-
dowa willowa i prawie wszystkie koty wychodząna
dwór, gdzie swobodnie kontaktują się z innymi. Jed-
nakże i w duzych miastach j est duzo bezpańskich kotow
byfujących w piwnicachiprzy śmietnikach. One to sta-
nowią częste żródło kotów trzymanych następnie
w mieszkaniach, o czym świadczy fakt, iż większość
badanych przez nas zwierząt było niewiadomego po-
chodzenia (386 na 651 tab. 3), co w praktyce zręgu-
Ę o znac zał o pT zy garnięcle b e zp ań ski e g o ko ta. C z ę ś ć
znichnastępnie także swobodnie wychodziła na dwór.
Zapewne wszystkie te okoliczności sprawiĘ, że u w ar-
szawskich kotow odsetek seroreagentów nie rożnił się
od tego u zwierząt z terenu małego miasta.

Tab. 3. Obecność przeciwciał anty-FlV w surowicach kotów
różnego pochodzenia

N astępni e pr ze analtzow ano, c zy p o cho dz eni e kotów
miało wpŁyw na obecnośó przeciwciał anty-FIV w ich
surowicy (tab. 3), Okazało się, ze kotyurodzone w ho-
dowli miaĘ znacznje rzadziej w surowicy przeciw-
ciałaanĘ-FIYntżzwierzętaniewiadomegopochodze-
niaczy otrzymane od znajomych, Prawdopodobnie jest
to wynikiem dbałości hodowców o stan zdrowia swo-
lchzwterząt i ewentualnej eliminacji nosicieli zaraz-
ków zagrażających hodowli. Zwterzęta te, jako bar-
dzo wartościowe, nie sąna ogół wypuszczanę z domu
t maj ąpr zez to b ar dzo o graniczone kontakty z ob cymi
kotami. P r zy szli właś ciciele kotow mo gą więc zmni ej -

szyc ryzyko nabycia nosiciela FIV, kupując zwrcrzę
z hodowli.

W dalszej części badafi przeanalizowano wpływ
kontaktów z innymi kotami na obecność przeciwctał
anty-FIV w surowicy (tab. a). Istotny wpĘ,w naryzy-
ko zakażenia FIV ma bowiem fakt utrzymyłvanlaprzęz
zwierzę kontaktów z innymi kotami. U kotow nie kon-
taktujących się z innymi osobnikami tego gatunku
stwierdzon o znacznie rzadziej przectw ciała anty-FIV
niż u zlv ięrz ąt sw ob o dni e wypu s zc zany ch na dwor. N i e

było natomiast istotnych statystycznie rożnic w częs-
to ś ci zakażeń p o mi ędz y zw i er zętam i kontaktuj ącymi
się z innymi kotami tylko w domu oraz tymi, które
stykają się takze poza nim.

Tab. 4. Obecność przeciwciał anty-FIV w surowicach w za-
leżności od kontaktów z innymi kotami

Objaśnienie: *p<0,05

Stan zdrowta przebadanych kotow przedstwiono
w tab. 5. Spośród badanych zwterząt większość (40)
maj ących w surowicy przeciwc iała anty-FIV v,rykazy -

wała objawy chorobowe, a jedynie 6 kotów serodo-
datnich było klinicmie zdrowych, j ednak rózn ica w za-
chorowalno ści zw ierząt serodo datnich i s erouj emnych

Tab. 5. Stan zdrowia kotów seroujemnych oraz mających
przeciwciała anty-FIV w surowicy
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Tab. 6. Najczęstsze objawy kliniczne u 40 chorych kotów
z przeciwciałami antv-FIV łl,surowicy (na podstawie wywia-
du i badania klinicznego)

Brak apetytu

B ieg u nka

Apalia

Wych u dzen ie

Zmiany skórne

Powiększenie węzłów chłonnych

Bladość błon śluzowych

Zapalenie jamy ustnej

G orączka

Wymioty

Zabarzenia ze strony układu oddechowego

0dwodnienie

Zaburzenia n e uro lo g iczne

17 (42,5|

15 (37,5)

14 (35,5)

12 (30,0)

12 (30,0)

11 (27,5)

s (22,5|

8 (20,0)

i (17,5)

7 (17,5)

6 (15,0)

4 (10,0)

1(2,50)

nie była statys§cznie istotna, co potwierdza,żew prze-
biegu zakażenia FIV istnieje długi czasem wielolet-
ni okres bezobjawowego nosicielstwa (2).

Naj częsts ze obj awy kliniczne u zw ierząt z pr ze ciw -
ciałami anty-FIV zebrano w tab. 6. Dane te stanowią
potwierdzenie znanego faktu, że obraz kliniczny kota
chorego na FAIDS jest bardzo róznorodny i mało cha-
rakterys§czny. Dominuje brak apeĘtu, biegunka, apa-
tia, wyniszQzenle, a częste sątakze nawrotowe zmla-
ny skome i powiększenie węzłów chłonnych oraznię-
dokrwistość. Stwierdzenie Ęch (ale i innych) objawów
u przewlekle chorego kota powinno budzić podejrze-
nie FAIDS, zwŁaszcza u niekastrowanego kocura
w wieku przynajmniej kilku lat.

Tab.7. Obecność przeciwciał antv-FIV w surowicach kotów
w różnym wieku

Srednia wieku kotow badanych wynosiła 3 lata i 11

miesięcy, podczas gdy zwterzęta serododatnie miaĘ
średnio 5 lat i 1,5 miesiąca. Częstość zakażęńFIY
wzrastabowiem z wiekiem, co potwierdzlĘ przepro-
wadzonę badania - najwięcej serododatnich kotow
było w szóstym i siodmym roku zycia (tab. 7). U pra-
wie jednej trzeciej (30,42%) kotów zprzeciwciałami
anty-FIV stwierdzono w surowicy także obecność wi-
rusa białaczki kotow, co potwierdza przypuszczenia,
że prowadzące do spadku odporności zakażenie jed-
nymz §ch wirusow ułatwia infekcję drugim.

W podsumowaniu można stwierdzić, że wśród ko-
tow trafiających w Warszawie i okolicach do lecznic
7 ,060ń ma w surowicy przeciwciałaprzeciw wirusowi
niedoboru immunologicznego kotów. Ponad dw a razy
więcej jest kocurów z przeciwciałami anty-FIV niż
kotek. U kocurów niekastrowanych trzykrotnie częś-
ciej stwierdza się przeciwciała anty-FIV niż u kastro-
wanych. U kotow nabYych z hodowli kilkakrotnie rza-
dziej występują w surowicach przeciwciała anty-FIV
niż u zw i erz ąt p o cho d zący ch z inny ch źr ó dęł, U o s ob -

nikow kontakfujących sięz innymi kotami ponadtTzy-
krotnie częściej stwierdza się przeciwciała anty-FIV
w p oró wn a nlu zę zw ter zętami bytuj ąc ym i p oj e dync z o
w izolacji.
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Grupa wiekowa 0 dseteł
sercdodatnich

Pierwszy rok życia

Drugi i trzeci rok życia

Gzwarty i piąty rok życia

Szósty i siódmy lok życia

Ósmy i dziewiąty rok życia

10 lat lub więcej

Wiek nieznany

Baze m

116

232

131

58

44

63

7

651

2

12

9

11

4

8

0

46

1,7

5,2

6,9

19,0-

9,1

12,7

0,0

7,1


