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Uita! infections in cats in Wtocław city
Summary

The increased interest in cat breeding has seen an outbreak in new infectious diseases in cats. As a result of
this a total of 550 examinations were performed in the Wroclaw city area to determine such infectious diseases
as: feline |eukaemia (FeLV), feline immunodeficiency virus (FIV), feline coronavirus (FCoV), feline herpes
virus (FHV) and feline panleucopaenia virus (FPV). The percentage of serogically positive FeLV tests was 7.5
and the presence of FIV antibodies was found in 1.5'/o of the cats examined. Coronavirus infections were
diagnosed in 12.10ń of the animals and specific antibodies were reported in 61 cases. The occurrence of FCV
and FIIV were detected using indirect methods in 11.2oń of the cats and FPV infections in 23.5o/o of the
population tested.
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Ostatnie lata przyntosły wzrost zainteresowania
utr zy myw an i e m ko tó w j ako zw ier ząt tow arzy s zący ch
człowiekowi. W efekcie tego pojawiły się i rozprze-
strzeniły w populacji tego gatunku nowe choroby za-
kaźne, jak:białaczka kotów (FeLV), zespoł nabytego
niedoboru immunologicznego (FIV), zespół kataru
kociego (FCV i FHV), zakażne zapalenle otrzewnej
(FIP) oraz znane od wielu latzakażęnia parwowiruso-
we (FPV).

Zakażęnia kotów wywoĘwanę przęz wirusy z ro-
dziny Retroviridae stanowią ważny problem eplzo-
oĘczny whodowlach kotów i sąszeroko rozpowszech-
nione na świecie, choć odsetekzakażettnie jest wyso-
ki. Wśrod kotowatych najbardziej znanymi przedsta-
wicielami z tej rodziny są wirus białaczki kotów
(FeLV) oraz wirus niedoboru immunologicznego ko-
tów (FIV), ktory jest typowym lentiwirusem wykazu-
jącym podobieństwo do wirusa niedoboru immunolo-
gicznego ludzi- HIV (8, l7).

Koci koronawirus (FCoV) wywołujący FIP, ze
względu na wysoką patogenność i trudności diagno-
styczne u zakażonych zwierzątjest ważnym czynni-
kiem chorobotwórczym w populacji kotoq u ktorych
rozwój procesu chorobowego zwlązany jest z aktyw-
nością enzymów proteolityc zny ch oraz wspomnianą
zjadliwością wirusa (1). Natomiast stany chorobowe
u kotów w obrębie nosa, gardła oraz spojowek opisa-
ne zostały jako katar koci, u którego podstaw Ieży lo-
kalny ploces chorobowy obejmujący błonę śluzową
układu oddechowego i spojowek. Czynnikami etiolo-

gicznymi opisanych objawów są FHV-1 (Feline her-
pesvirus typ l) orazFCY (Feline calicivirus) (6).

Wirus panleukopenii kotow (FPV) powoduje wy-
soce zarażIiwą chorobę kotów domowych oraz innych
kotów zrodziny Felidae,któraopisana była jako pierw-
sza zakażna chorob a wirus owa kotów. Wy s oka zakaż-
ność wirusa panleukopenii w populacji kotow ograni-
czana jest przez szczepienia ochronne, ale przy tch
braku stwierdza się endemiczne występowanie zaka-
zeń, warunkowane szerokim rozprzestrzenieniem się
wirusa w środowisku (7, l8).

Celem badań było określenie stopni a rozprzestrze-
nienia i częstotliwości występowania zakażeh wiru-
sowych w populacji kotów utrzymywanych na terenie
Wrocławia.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono u 373 kotów pochodzących

z terenu Wrocławia. Łącznie wykonano 550 badań, z cze-
go w kierunku zakazenia FeLV 92, FeLV i FIV 133
oraz FCoV/FIP l02. Ponadto 88 badań dotyczyło zaka-
żeń FCV i FHV a 34 - FPV.

Materiał diagnostyczny stanowiły: krew, surowica krwi
i płyn przesiękowy z jamy otrzewnowej. Kr-ew do badań
pobierano z v. cephalica antebrachii Lub v, .fbnloralis do
probówek typLr Eppendorf o pojemności 1,5 ml (Medlab,
Warszawa). Badanie w kierunku FeLV wykonano w prób-
kach krwi pełnej lub surowicy zużyciem testu WITNESS
FeLV (Synbiotics Co., Francja), który pozwala na identy-
fikację białka p27 wirusa białaczki kotow. Zakażenie ko-
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Tab. 1. Występowanie zakażeń wirusowych u kotów w zależności od płci, rasy, wieku oraz systemu utrzl,mania
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Objaśnienia: n - liczb badanych zwierząt; * wyniki dodatnie na podstawie badania pĘnu otrzęwnowego i miana surowic powyżej l : 400;
wyżej I :20

tów FIV określano testem serologicznym WITNESS FIV
(Synbiotics Co., Francja) pozwalaja.cym wykryc przeciw-
ciała anty-gpz4FIY. Badanie w kierunku FCV i FHV oraz
FPV i FCoV wykonano testem pośredniej fluorescencji
zużyciem swoistych przectwctal anty-IgG (VMRD, Pull-
man, USA).

Przy podejrzeniu formy wysiękowej FIP obecność
wirusa wykrywano w płynie przesiękowynr pobranym
podczas punkcji jamy brzusznej w ilości około l5-20 ml
wykorzystując test immunofl uorescencji bezpośredniej
z koniugateln anty-FIP (VMRD, Pullman, USA). Wynik
badania odczytywano w mikroskopie fluorescerrcyjnym
JenaMed ll (Zeiss, Jena, Nierncy),

Wyniki iomówienie
Szczegółowe dane dotyczące płci, wieku oraz wa-

runków utrzymania i rasy badanych zwierząt przed-
stawiono w tab. 1, Dodatni wynik badania serologicz-
nego na obecnoŚĆ przeciwciał anty-FelV uzyskano
u 7 ,5Yo badanych kotów, z czego trzykrotnie częściej
wynikdodatni stwierdzano u samców (71,4%) nizu sa-
mtc (28,6%o). Koty, u ktorych uzyskano dodatnie wy-

Tab.2. Zakres mian swoistych przecirł,ciał w surowicy krwi kotów badanych lv kierunku
FrĘ FPV FHV i FCv

n i ki, b yĘ zw ier zętami ni e ra s owy mi, utr zy ml,łv anym i
pojedynczo i mającymi kontakt z innymi kotami.
W 98,2Yo były to zwierzęta w wieku powyżej pierw-
szego roku zycia. W jednym tylko przypadku stwier-
dzono przeciwciała anty-FIV (I,5%). U kota tego wy-
kryto równ ież przeciwciała anty-F eLV.

Obecność zakażehkoronawirusowych stwierdzono
u lZ,IYo badanych kotow i dotyczyĘ one w 69,3Yo
s amc ów i 3 0,7 o^ samic. Spo śród zakażony ch zw ier ząt
wszystkie byĘ mieszańcami, w 92jYo powyzej pierw-
szego roku zycia, utrzymywanymi grupowo (30,7oń).

Spośrod I0] badań wykonanych w kierunku zaka-
żenia FCoV IFIP, z ktorych 61 opartych było na okreś-
leniu obecności swoisĘch przeciwciał (tab. 2),w 36Yo
probek poziom przeciwciał nie przekraczał miana
I : 20 przy równoczesnym braku objawów klinicznych.
Tylko w 4,9oń probek uzyskano miano 1 : 400, azwię-
rzęta, odktorych one pochodziĘ wykazywały objawy
kliniczne choroby.

Obecność przeciwciń anty-FCV i FHV stwierdzo-
no u Wszystkich badanych Zwlęrząt, Przy tym miano
przeciwciał wskazującę na zakażenie i postępujący

proces chorobowy wykazano
u 77,2oń badanych zwterząt,
wśród ktorych dominowały
samce (64.7%\ i koty nieraso-
we (75%) (tab.I i2).

Badanie w kierunku zakaże-
nia parwowirusowego kotów
wykonano u34 zwierząt, u któ-
rych na podstawie danych
wywiadu i objawów klinicz-
nych istniało podejrzenie pan-
lukopenii. Wynik dodatni uzys-
kano u ż3,5oń zwierząt, spo-
śród których 8],5oń było kota-
ml nlerasowyml, poWyZeJ
pierwszego roku zycia i ńrzy-
mywanymi grupowo (62,5%)
(tab.l i2).
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Objaśnienia: n -llczba badanych surowic
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Obj awy kliniczne białaczki, będącej nowotworo-
wym procesem układu limfatycznego, uwidaczniaj ą się
po wielu miesiącach, a nawet latach. Istotą zakażęnta
j est immunosupresj a upośledzaj ąca funkcj ę limfocy-
tów T i B, doprowadzająca do zejścia śmiertelnego
z powodu innych, towarzyszących zakażeń. Podobny
przebieg mazakażęnie kotów wirusem niedoboru im-
munologicznego, w którego przebiegu dochodzi do
uszko dz eni a gr asiczoza|eżny ch limfo cytow T, limfa-
denopatii oraz deplecji układu odpomościowego, a tak-
że zakażeń oportunistycznych (3).

W populacji kotów stopień rozprzestrzenienia wi-
rusa białaczki kotów sięga 30ń populacji tych zwie-
rząt, zaś częstotliwość występowaniazakażęń FIV jest
zrożnl,cowana. Odsetek kotów zakażonych FeLV na
terenie Stanów Zjednoczonych sięga S,Z'ń, zaś FIV
2,3oń, przy tym częstotliwośc zakażenia FeLV w za-
leżności od płci wynosiła 4,9ońu samców i 3,8oZ u sa-
mic. Przy zakażęntu FIV odsetek ten wynoslł 6,30ń
u samców I I,5oń u samic (9). Badania wykonane na
terenie Sydney w Australii v,rykazały u2ońbadanych
kotów ob ecno ś ć pr ze ctw ciał anty-F eLV i ll 7,5oń pr ze -
ciwciała anty-FIV. Zakażenia FIV częściej obserwo-
wano wśrod kotów znajdujących się w centrum mia-
sta. W grupie kotów podejrzanych o zakażęnie FeLV
lub FI! od których pozyskiwano materiał do badań
diagno sĘcznych, o ds et ęk zakażeń dla F eLV i F IV wy-
nosił odpowiednio I,4oń i20,8Yo. Na uwagę zasługuje
fakt, żę u 5 0oń kotów zakażony ch wirus em ni e dob oru
immunolo g iczne go stw i erdzono nowotwór limfo s ar-
comą a korelacja między zakńeniem FIV a procesem
nowotworowym wynosiła od 0,004 do 0,09 (5, 13).

Na terenie Szwajcarii badania epizootiologiczne wy-
konane u kotów zdrowych i podejrzanych o zakażenie
FeLV i FIV wykazaĘ wyższy odsetek zakażeńw gru-
pie kotow podejrzanych, odpowiednio 13% i 3,4o/o.
Wśrod kotów klinicznie zdrowych odsetek zakażeń
wynosił 30ń i 0,7oń. Zakażenia dotyczyły w 73Yo sam-
ców powyżej drugiego roku życia ltrzymywanych
w warunkach domowych. Wśród kotów zakażonych

'.;;.;;1l, ,l.,'1,,l11;1l 
'1,1,,1;,, 

'l, ,,,,,lll,.,,,,,,,, ,..l:1,:,,,],;,;1] l,,'l,l848

FIV dominującymi objawami byĘ: ogólne osłabienie,
zmienna, często podwyższona wewnętrzna ciepłota
ciała, schorzenia dróg moczowych, zanik mięśni oraz
limfadenopatia. Z kolei u kotów na terenie Niemiec
obecność przeciwciał anty-FelV i anty-FIV wkaza-
no odpowiednio u I3,4Yo i 8,4Yo zwierząt. U 2,IYo
kotów odnotowano obecność przectwciał przeciwko
obu wirusom,Zakażenia częściej notowano u samców
i kotow powyżej szóstego roku zycia, utrzymywanych
w domu. Natomiast w populacji kotow w Wielkiej
B rytanii zakażęnia F IV di agnozowano u kotów doro s -

Ęch, płci męskiej, zaś zakażęnia FeLV przeważały
u kotów młodych. Odmiennie sytuacja epizooĘczna
przedstawiała się w Wietnamie, gdzie nie stwierdzo-
no obęcności przeciwciał anty-FeLV. Natomiast prze-
ciwciała anty-FIV notowano u 22oń zwierzątj edynie
na terenie Wietnamu północnego (4, 11, 15).

Częstotliwo śc zakażeńretrowiruso!\ych u kotów na
terenie Polski przedstawili Madej i wsp. (12). Obec-
ność wirusa blałaczki kotów wykazano u 13,60ń zwię-
rząt, gdzie materiałem badanym była surowica krwi
tu9,9oń, gdy badano łzy i ślinę. W cytowanych bada-
ni ach ods etek zw ietząt wykazuj ących ob ecno śó pr ze -
ciwciał anty-FIV wynosił I6,Ioń.

Zakażęnie FCoV wśrod kotow domowych jest sze-
roko rozpowszechnione, jednakże objawy kliniczne
choroby notowane są sporadycznię, Na przestrzeni
piętnastoletnich badań prowadzonych w Cornell Uni-
versity, obej muj ący ch 3 0 7 99 kotów kliniczną postać
FIP stwierdzono u 269 kotów, z częgo w 59,Iońbyły
to koty domowe. Wiek zakażonych kotów wahał się
w przedziale od 6 miesięcy do 2lat. Diagnostykę za-
każeń FCoV u kotów utrudniają zakażęniakoronawi-
nrsem psim (CCV), świńskim (TGE) i niepatogenymi
koronawirusami kocimi. Ponadto fałszywie dodatnie
wyniki w kierunku zakażęh FCoV można uzyskać
w 3-4 miesiące po szczepieniach, w ktorych do namna-
zania wirusa wykorzystuje się surowicę bydlęcą (2, 1 9).

Zakażenia FCoV w populacji kotów w Szwajcarii
wyno siĘ 2Ioń w śr od kotow zdrowych i 3 6,20ń wśród
podejrzanych o zakażenie (1 1). Podobne badania pro-
wadzone na terenie Wielkiej Brytanii wykazaĘ obec-
nośó wysokich mian przeciwciał anty-FCoY l24%o
kotów, głównie powyżej 2 roku życia (I4). Wyższy
odsetek kotów (35%) z przeciwciałami anty-FCoV
notowano w USA w stanie Oklahoma (16).

Schorzenia zakażne górnych dróg oddechowych
obserwowane są głównie u kotów młodych, wiosną
lub jesienią (6). W przebiegu zakażęnia dominują ob-
jawy ze strony gornych drog oddechowych oraz częs-
to tow arzy s ząc e temu zakażęnia drob nou stroj ami w a -
runkowo chorobotworczymi. W badaniach epizo-
otiologicznych uwzględniaj ących środowisko bytowa-
nia kotów wykazano obecność przeciwciał anty-FCV
lt 80ń zwterząt utrzymywanych w warunkach domo-
wych, u 2 40ń kotów wys tawowy ch i 4 Ioń kotów utrzy-
myłvanych grupowo. Odsetek kotów, u których wyka-
zano obecność przeciwciał anty-FHV-1 wynosił od-
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Uzyskane Ęmiki badah wskazują na zlralzne roz-
przestrzenlęntę zakażęń wirusowych u kotów przeby-
wających na terenie Wrocławia. Wśród badanych jed-
no stek chorobowych dominow aĘ zakażenia : wirus a-
mi kataru kociego (FCV i FHV) u 77,2Yo badanych
kotów, wirusem panleukopenii (23 ,5oń) i koronawiru-
s em (I 2, Io/o) . Z de cy dow ani e r zadziej notowano zaka-
zenia wirusembtałaczki kotów (7,5%) oraz wirusem
niedoboru immunolo g iczne go (I,5%).
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Ostatnio ukazało się drugie wydanie tego zdecydowanie interesującego oplacowa-
nia ksiaźkowego (I wydano -2002 r.). Jest to opracowanie zespołowe 21 autorów pod
redakcją wyjątkowej w swej aktywności naukowej i lekarskiej prof. dr hab. Danuty
Prokopowicz, kierownika Kliniki Obserwacyjno-Zakażnel AM w BiaĘmstoku, Na treść
ksiązki składa się opis patogeniczny i kliniczny 98 zakażnychjednostek chorobowych
głównie \udzi, z których szereg z nich to zoonozy. Każda z chorób j est treściowo opisa-
na w nader przejrzystej formie: oprócz nazwy polskiej i fachowej podano występowa-
nie i charakter patogenu, jego inkubację i przebieg choroby, rozpoznanię i leczenie. Na
końcu każdego rozdziałllpodane jest piśmiennictwo, w tym szereg pozycji z ,,Medycy-
ny Wet." - warto posiadać tę ksiązkę i poznać jej treść. Wysyłkową sprzedaż prowadzi
Księgarnia EkoPress, ul. Brukowa 28, 15-889 BiaĘstok.
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