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orazpostaćniehemotroficzną(Mycopla-
sma felis). Poza ustrojem mykoplazmy
sąbardzonietrwałe.Występująnabło-
nach śluzowych układu oddechowego
imoczowo-płciowego,gdzieprzezdługi
czasniewywołująreakcjiimmunologicz-
nejuzainfekowanegoosobnika.Stosun-
koworzadkowywołująschorzeniagór-
nychdrógoddechowych.

Donajczęstszychobjawówklinicznych
należązapaleniespojówekinieżytnosa.
Po2-4tygodniachmożenastąpićspon-
taniczne samowyleczenie. Do tej pory
nieudałosięwyjaśnić,czymykoplazmy
są patogenem o działaniu pierwotnym,
czyjedyniewtórnym.

Bartonella
TobakteriaGram-ujemnamogącapaso-
żytowaćwewnątrzkomórek.Przenoszo-
najestprzezpchłyikleszcze.Uważasię,
iż jestodpowiedzialna za „chorobęko-
ciegopazura”u ludzi.Ukotówzakaże-
nierzadkowywołujechorobę,możena-
tomiastwywoływaćgorączkę,bolesność
mięśni, lokalne powiększenie węzłów
chłonnych,sporadycznierównieżobja-
wyneurologiczne,któreustępująpokil-
kudniach,aczasempokilkutygodniach.
Ostatnioprzedmiotemdyskusjijestcoraz
częstszyudziałpałeczkiBartonellahense-
laewzapaleniudziąsełijamyustnej.

Materiałdiagnostyczny
iMetodyka
Koty
Próbkipozyskanezostaływramachpro-
jektusterylizacjiwolnożyjącychkotów
wNiemczech.Wtymceluzwierzętazo-
stałyzłapane,wysterylizowane,anastęp-
niepoddaneleczeniu.

Dodatkowo od każdego kota z obja-
wami kociego kataru pobrano wyma-
zyzespojówekizgardła.Sporządzone
z wymazów próbki zostały umieszczo-
newspecjalnymtransporterzeidocza-
sudalszej analizyprzechowywanebyły
wtemperaturze+4°C.

Mimo iż obraz kliniczny z reguły jest
jednolity,stoizanimcałyszeregdrob-
noustrojów wywołujących, a przynaj-
mniejkomplikującychprzebiegchoroby,
coczęstoutrudniadziałaniadiagnostycz-
ne i leczenie. W badaniu przeprowa-
dzonymzudziałem68kotówwykazują-
cychobjawyklinicznepobranowymazy
ze spojówek i z gardła, które poddano
analiziemetodąPCRnaobecnośćwiru-
sówFHViFCVorazbakteriiChlamydo-
philafelis,BartonellahenselaeiMycoplasma
felis. Celem badania było stwierdzenie,
który z drobnoustrojów przeważa i jak
przedstawia się udział poszczególnych
drobnoustrojównatleogólnejliczbyin-
fekcjimieszanych.

Herpeswiruskotów(FHV)
Toherpeswirus αzgenetycznegopunktu
widzeniajeststosunkowohomogeniczny,
gdyżwystępuje tylkow jednymseroty-
pie.Wjegoprzypadkumamydoczynie-
niagłówniezobjawamizestronyukła-
duoddechowego,takimijaknieżytnosa
czyzapaleniezatokpołączonezwypły-
wem z oczu i z nosa. Dochodzi także
dozapaleniaspojówek,aczęstorównież
doowrzodzeńrogówki.

Zregułyobjawyteustępująwstosun-
kowokrótkimczasie,leczinfekcjaprze-
chodzi w stan latencji i pod wpływem
stresumożesięwkażdejchwiliuaktyw-
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„kocikatar”
diagnostykapatogenówmetodąpCr

nić. Za główne miejsce latencji wirusa
uważasięzwójnerwutrójdzielnego.

Kaliciwiruskotów(FCV)
Jestonbezotoczkowymwirusemzgru-
py RNA i wykazuje znaczną oporność
na czynniki zewnętrzne. Istnieją liczne
szczepy tego wirusa wykazujące jedy-
nieniewielkiezmianyserologiczne,na-
tomiastsilniezróżnicowanązjadliwość,
wwynikuczegoobserwujesięsilnezróż-
nicowaniegenetyczne.Wpraktyceozna-
czato,żerównieżzwierzętaszczepione
potencjalniemogąmiećkontaktzwiru-
sem,wobecktóregowykazująniedosta-
tecznąodporności lub też jej całkowity
brak. Objawy kliniczne mogą być bar-
dzozróżnicowane–odzapaleniadzią-
sełijamyustnejdobólustawówimię-
śni.Podtypyowysokiejzjadliwościmogą
wywoływać ciężkie infekcje ustrojowe
o przebiegu śmiertelnym. U części ko-
tów dochodzi do infekcji przetrwałej,
a wirus wydalany jest wprzerywanych
odstępachczasu.

Chlamydophilafelis
Jestwewnątrzkomórkowympatogenem
Gram-ujemnym,którynieposiadazdol-
ności samodzielnego namnażania, lecz
zdanyjestnadziałanieenzymówkomór-
kibędącejjegożywicielem.Infekcjatym
drobnoustrojemstanowiukotówjedną
zgłównychprzyczynzapaleniaspojówek,
możejednakwywoływaćrównieżgorącz-
kę,stanyletargoweiparaliż.

Patogen przenoszony jest przez bez-
pośrednikontaktzwydzielinąspojówki.
Możliwesąrównieżinfekcjeprzetrwałe,
a u niektórych zwierząt mogą pojawić
się utrzymujące się tygodniami objawy
zestronyukładuoddechowego.

Mykoplazmy
Sąpatogenamiprokariotycznymi.Można
wyróżnićichpostaćhemotroficzną(My-
coplasmahaemofelis/Mycoplasmahaemomi-
nutum/„CandidatusMycoplasmaturicensis)

Tzw.„kocikatar”jestzespołemob-
jawów, zktórymi lekarz weteryna-
riimaczęstodoczynienia, jednak
przez długi czas nie poświęcano
mu szczególnej uwagi. W związku
zzaobserwowanyminiedawnocięż-
kimi, a nawet śmiertelnymi przy-
padkamiorazzaktualnądyskusją
na temat szczepionki choroba po-
nownieznalazłasięwcentrumza-
interesowania.
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Badaniazzakresu
biologiimolekularnej
Ze wszystkich wymazów pobranych
zespojówekigardłaprzyużyciuzesta-
wudiagnostycznegoQIAampViralRNA
MiniKitfirmyQiagenGmbHzHilden
sporządzonoekstraktmateriaługenetycz-
negozawierającyDNAiRNAposzczegól-
nych patogenów. Ponieważ odstąpio-
no od wytrawienia materiału DNA-zą,
uzyskana ilość preparatu zawierała za-
równo RNA, jak i DNA. Badania PCR
w kierunku FHV wykonano w sposób
opisany przez Weiglera (Weigler et al.,
1997),wkierunkuFCVmetodąHelpsa
(Helpsetal.,2003)iTruyena(indywidu-
alnakonsultacja),wkierunkuMycopla-
smafelismetodąChalkera(Chalkeretal.,
2004),wkierunkuBartonellahenselaeme-
todą Margolisa (Margolis et al., 2003),
awkierunkuChlamydophilafelismetodą
Messnera(Messneretal.,1997).

Wyniki
Analizapróbekpobranychod68kotów
wykazującychobjawyklinicznepokaza-
ła,żewśródzwierząt,odktórychpobra-
no wymaz z gardła, 35,8% zainfekowa-
nych jestwirusemFCV.Udziałzwierząt
zainfekowanychMycoplasmafelisbyłwyż-
szyiwynosił46,3%.U9%kotówstwier-
dzonoinfekcjępałeczkąBartonellahenselae.
U10kotówstwierdzonopodwójnąinfek-
cjęMycoplasmafelis,audwóchpotrójną,
zdodatkowymudziałempałeczkiBartonel-
lahenselae.Wżadnejzpróbekniestwier-
dzonoobecnościwirusaFHV(ryc.1).

Analizawymazówspojówkowychwy-
kazała, że 1,5% przebadanych kotów
jest nosicielem wirusa FHV i że po-
dobna liczba zwierząt jest zakażona
bakterią Chlamydophila felis. Zakażenie
bakterią Mycoplasma felis stwierdzono

u4,5%zwierząt.Zdecydowanienajwięcej
wymazówspojówkowych,boaż44%,wy-
kazałoobecnośćwirusaFCV.Ujednego
zkotówstwierdzonojednoczesnąobec-
nośćFHViFCV,autrzechkotówzFCV
stwierdzonododatkowoinfekcjębakterią
Mycoplasmafelis(ryc.2).

Dyskusja
Dzięki klasycznym objawom diagnoza
klinicznakociegokatarujestprosta,lecz
z punktu widzenia leczenia i prognozy
bardzoważnejestpotwierdzenieobecno-
ściprzedmiotowychpatogenów.

Ze względu na działanie szczepion-
ki przeciwko kociemu katarowi wynik
wskazującynazakażeniewirusamiFHV
iFCV,uzyskanynapodstawieobecno-
ści przeciwciał, należy interpretować
zostrożnością.Dlategozalecanymroz-
wiązaniemdiagnostycznym jestbezpo-
średnie,wrażliwe,ajednocześnieniein-
wazyjne badanie metodą PCR. Analiza
wymazówzgardłapokazujejednoznacz-
nie,iżnajczęstszesązakażeniawirusem
FCV i bakterią Mycoplasma felis. Do tej
poryuważano,żeMycoplasmafelisjestje-
dyniepatogenemwtórnym,leczuzyska-
newynikiświadcząotym,iżwprzypad-
kuzapaleniadziąsełijamyustnejukota
patogen ten może być również czynni-
kiempierwotnym.Zadziwiające jest to,
iżnapodstawiewymazuzgardłaużad-
negozezwierzątniestwierdzonowiru-
sa FHV. Możliwe jest, że FHV jest ra-
czej ogólnym problemem dotyczącym
układuoddechowegoiniejestodpowie-
dzialnyzaprocesylokalne,takiejakze-
spółzapaleniadziąsełijamyustnejuko-
tów.PałeczkiBartonellahenselaestanowiły
w9%przypadków infekcjępojedynczą,
a w 2,9%przypadków infekcję miesza-
ną.Potwierdza towyniki innychbadań

dotyczącychudziałuB.henselaewscho-
rzeniachjamyustnej.

Wśródwymazówspojówkowychudział
próbek pozytywnych w kierunku FHV
iChlamydiabyłstosunkowoniski,wyż-
szybyłnatomiastudziałpróbekwykazu-
jącychobecność,wynoszący4,5%,przy
czymutrzechkotówstwierdzonoinfek-
cję podwójną z dodatkowym udziałem
wirusaFCV.Uwagęzwracatu(wprze-
ciwieństwie do innych badań) jedno-
znacznaobecnośćwirusaFCVwprawie
połowie przebadanych wymazów spo-
jówkowych.Wporównaniuzczęstością
występowaniawirusaFHVjest todość
nieoczekiwanywynik.Potencjalnąprzy-
czyną może być generalnie przetrwała
infekcja wirusem FCV, w odróżnieniu
odprzebiegającejraczejwformieutajo-
nejinfekcjiwirusemFHV.Próbkapobra-
na wcześniej mogłaby ewentualnie do-
starczyćinnychwyników.

Porównującwymazyspojówkowezwy-
mazamizgardła,stwierdzono,żeinfekcje
wielokrotnewystępujągłówniewwyma-
zachzgardła(12/4),zczegomożnawy-
wnioskować,iżinfekcjeoftalmologiczne
wywołuje najczęściej pojedynczy pato-
gen. q
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Ryc.1.Liczbawymazówzgardłan=68 Ryc.2.Liczbawymazówspojówkowychn=68
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