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„kocikatar”
diagnostykapatogenówmetodąpCr

Tzw.„kocikatar”jestzespołemobjawów, z którymi lekarz weterynariimaczęstodoczynienia,jednak
przez długi czas nie poświęcano
mu szczególnej uwagi. W związku
zzaobserwowanyminiedawnociężkimi, a nawet śmiertelnymi przypadkamiorazzaktualnądyskusją
na temat szczepionki choroba ponownieznalazłasięwcentrumzainteresowania.

Mimo iż obraz kliniczny z reguły jest
jednolity,stoizanimcałyszeregdrobnoustrojów wywołujących, a przynajmniejkomplikującychprzebiegchoroby,
coczęstoutrudniadziałaniadiagnostyczne i leczenie. W badaniu przeprowadzonymzudziałem68kotówwykazującychobjawyklinicznepobranowymazy
ze spojówek i z gardła, które poddano
analiziemetodąPCRnaobecnośćwirusówFHViFCVorazbakteriiChlamydophilafelis,BartonellahenselaeiMycoplasma
felis. Celem badania było stwierdzenie,
który z drobnoustrojów przeważa i jak
przedstawia się udział poszczególnych
drobnoustrojównatleogólnejliczbyinfekcjimieszanych.
Herpeswiruskotów(FHV)
Toherpeswirus αzgenetycznegopunktu
widzeniajeststosunkowohomogeniczny,
gdyżwystępujetylkowjednymserotypie.Wjegoprzypadkumamydoczynieniagłówniezobjawamizestronyukładuoddechowego,takimijaknieżytnosa
czyzapaleniezatokpołączonezwypływem z oczu i z nosa. Dochodzi także
dozapaleniaspojówek,aczęstorównież
doowrzodzeńrogówki.
Zregułyobjawyteustępująwstosunkowokrótkimczasie,leczinfekcjaprzechodzi w stan latencji i pod wpływem
stresumożesięwkażdejchwiliuaktyw-
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nić. Za główne miejsce latencji wirusa
uważasięzwójnerwutrójdzielnego.
Kaliciwiruskotów(FCV)
Jestonbezotoczkowymwirusemzgrupy RNA i wykazuje znaczną oporność
na czynniki zewnętrzne. Istnieją liczne
szczepy tego wirusa wykazujące jedynieniewielkiezmianyserologiczne,natomiastsilniezróżnicowanązjadliwość,
wwynikuczegoobserwujesięsilnezróżnicowaniegenetyczne.Wpraktyceoznaczato,żerównieżzwierzętaszczepione
potencjalniemogąmiećkontaktzwirusem,wobecktóregowykazująniedostateczną odporności lub też jej całkowity
brak. Objawy kliniczne mogą być bardzozróżnicowane–od zapaleniadziąsełijamyustnejdobólustawówimięśni.Podtypyowysokiejzjadliwościmogą
wywoływać ciężkie infekcje ustrojowe
o przebiegu śmiertelnym. U części kotów dochodzi do infekcji przetrwałej,
a wirus wydalany jest w przerywanych
odstępachczasu.
Chlamydophilafelis
Jest wewnątrzkomórkowym patogenem
Gram-ujemnym,którynieposiadazdolności samodzielnego namnażania, lecz
zdanyjestnadziałanieenzymówkomórkibędącejjegożywicielem.Infekcjatym
drobnoustrojemstanowiukotówjedną
zgłównychprzyczynzapaleniaspojówek,
możejednakwywoływaćrównieżgorączkę,stanyletargoweiparaliż.
Patogen przenoszony jest przez bezpośrednikontaktzwydzielinąspojówki.
Możliwesąrównieżinfekcjeprzetrwałe,
a u niektórych zwierząt mogą pojawić
się utrzymujące się tygodniami objawy
zestronyukładuoddechowego.
Mykoplazmy
Sąpatogenamiprokariotycznymi.Można
wyróżnićichpostaćhemotroficzną(Mycoplasmahaemofelis/Mycoplasmahaemominutum/„CandidatusMycoplasmaturicensis)

orazpostaćniehemotroficzną(Mycoplasma felis). Poza ustrojem mykoplazmy
sąbardzonietrwałe.Występująnabłonach śluzowych układu oddechowego
imoczowo-płciowego,gdzieprzezdługi
czasniewywołująreakcjiimmunologicznejuzainfekowanegoosobnika.Stosunkoworzadkowywołująschorzeniagórnychdrógoddechowych.
Donajczęstszychobjawówklinicznych
należązapaleniespojówekinieżytnosa.
Po2-4tygodniachmożenastąpićspontaniczne samowyleczenie. Do tej pory
nieudałosięwyjaśnić,czymykoplazmy
są patogenem o działaniu pierwotnym,
czyjedyniewtórnym.
Bartonella
TobakteriaGram-ujemnamogącapasożytowaćwewnątrzkomórek.Przenoszonajestprzezpchłyikleszcze.Uważasię,
iż jest odpowiedzialna za „chorobę kociegopazura”uludzi.Ukotówzakażenierzadkowywołujechorobę,możenatomiastwywoływaćgorączkę,bolesność
mięśni, lokalne powiększenie węzłów
chłonnych,sporadycznierównieżobjawyneurologiczne,któreustępująpokilkudniach,aczasempokilkutygodniach.
Ostatnioprzedmiotemdyskusjijestcoraz
częstszyudziałpałeczkiBartonellahenselaewzapaleniudziąsełijamyustnej.

Materiałdiagnostyczny
iMetodyka

Koty
Próbkipozyskanezostaływramachprojektusterylizacjiwolnożyjącychkotów
wNiemczech.Wtymceluzwierzętazostałyzłapane,wysterylizowane,anastępniepoddaneleczeniu.
Dodatkowo od każdego kota z objawami kociego kataru pobrano wymazyzespojówekizgardła.Sporządzone
z wymazów próbki zostały umieszczonewspecjalnymtransporterzeidoczasu dalszej analizy przechowywane były
wtemperaturze+4°C.
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Badaniazzakresu
biologiimolekularnej
Ze wszystkich wymazów pobranych
zespojówekigardłaprzyużyciuzestawudiagnostycznegoQIAampViralRNA
MiniKitfirmyQiagenGmbHzHilden
sporządzonoekstraktmateriaługenetycznegozawierającyDNAiRNAposzczególnych patogenów. Ponieważ odstąpiono od wytrawienia materiału DNA-zą,
uzyskana ilość preparatu zawierała zarówno RNA, jak i DNA. Badania PCR
w kierunku FHV wykonano w sposób
opisany przez Weiglera (Weigler et al.,
1997),wkierunkuFCVmetodąHelpsa
(Helpsetal.,2003)iTruyena(indywidualna konsultacja), w kierunkuMycoplasmafelismetodąChalkera(Chalkeretal.,
2004),wkierunkuBartonellahenselaemetodą Margolisa (Margolis et al., 2003),
awkierunkuChlamydophilafelismetodą
Messnera(Messneretal.,1997).
Wyniki
Analiza próbek pobranych od 68 kotów
wykazujących objawy kliniczne pokazała,żewśródzwierząt,odktórychpobrano wymaz z gardła, 35,8% zainfekowanychjestwirusemFCV.Udziałzwierząt
zainfekowanychMycoplasmafelisbyłwyższyiwynosił46,3%.U9%kotówstwierdzonoinfekcjępałeczkąBartonellahenselae.
U10kotówstwierdzonopodwójnąinfekcjęMycoplasmafelis,audwóchpotrójną,
zdodatkowymudziałempałeczkiBartonellahenselae.WżadnejzpróbekniestwierdzonoobecnościwirusaFHV(ryc.1).
Analizawymazówspojówkowychwykazała, że 1,5% przebadanych kotów
jest nosicielem wirusa FHV i że podobna liczba zwierząt jest zakażona
bakterią Chlamydophila felis. Zakażenie
bakterią Mycoplasma felis stwierdzono

100%

u4,5%zwierząt.Zdecydowanienajwięcej
wymazówspojówkowych,boaż44%,wykazałoobecnośćwirusaFCV.Ujednego
zkotówstwierdzonojednoczesnąobecnośćFHViFCV,autrzechkotówzFCV
stwierdzonododatkowoinfekcjębakterią
Mycoplasmafelis(ryc.2).
Dyskusja
Dzięki klasycznym objawom diagnoza
klinicznakociegokatarujestprosta,lecz
z punktu widzenia leczenia i prognozy
bardzoważnejestpotwierdzenieobecnościprzedmiotowychpatogenów.
Ze względu na działanie szczepionki przeciwko kociemu katarowi wynik
wskazującynazakażeniewirusamiFHV
iFCV,uzyskanynapodstawieobecności przeciwciał, należy interpretować
zostrożnością.Dlategozalecanymrozwiązaniem diagnostycznym jest bezpośrednie,wrażliwe,ajednocześnienieinwazyjne badanie metodą PCR. Analiza
wymazówzgardłapokazujejednoznacznie,iżnajczęstszesązakażeniawirusem
FCV i bakterią Mycoplasma felis. Do tej
poryuważano,żeMycoplasmafelisjestjedyniepatogenemwtórnym,leczuzyskanewynikiświadcząotym,iżwprzypadkuzapaleniadziąsełijamyustnejukota
patogen ten może być również czynnikiem pierwotnym. Zadziwiające jest to,
iżnapodstawiewymazuzgardłaużadnegozezwierzątniestwierdzonowirusa FHV. Możliwe jest, że FHV jest raczej ogólnym problemem dotyczącym
układuoddechowegoiniejestodpowiedzialnyzaprocesylokalne,takiejakzespółzapaleniadziąsełijamyustnejukotów.PałeczkiBartonellahenselaestanowiły
w 9% przypadków infekcję pojedynczą,
a w 2,9% przypadków infekcję mieszaną. Potwierdza to wyniki innych badań
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Wśródwymazówspojówkowychudział
próbek pozytywnych w kierunku FHV
iChlamydiabyłstosunkowoniski,wyższybyłnatomiastudziałpróbekwykazującychobecność,wynoszący4,5%,przy
czymutrzechkotówstwierdzonoinfekcję podwójną z dodatkowym udziałem
wirusaFCV.Uwagęzwracatu(wprzeciwieństwie do innych badań) jednoznacznaobecnośćwirusaFCVwprawie
połowie przebadanych wymazów spojówkowych.Wporównaniuzczęstością
występowaniawirusaFHVjesttodość
nieoczekiwanywynik.Potencjalnąprzyczyną może być generalnie przetrwała
infekcja wirusem FCV, w odróżnieniu
odprzebiegającejraczejwformieutajonejinfekcjiwirusemFHV.Próbkapobrana wcześniej mogłaby ewentualnie dostarczyćinnychwyników.
Porównującwymazyspojówkowezwymazamizgardła,stwierdzono,żeinfekcje
wielokrotnewystępujągłówniewwymazachzgardła(12/4),zczegomożnawywnioskować,iżinfekcjeoftalmologiczne
wywołuje najczęściej pojedynczy patogen.
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