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A

case of feline infectious peritonitis in Foland
There was described the first case of feline infectious
peritonitis in Poland. Diagnosis was made on the basis of
fibroascites, peritonitis, necrotic foci and inflammatory grantrlomas in internal organs. Direct and indirect imńunofluorescent tests play a significant role making possible
to reveal specific antibodies against FIP virus. TIre level
of antibodies should, however, be evaluated jn the contex
of clinical course of the disease,

Zakaźne zapalenie oirzelvnej kotól,v
infectious peritonitis) jest chorobą o c
ostrym lub przewlekłym, w przebiegu
c1o gromadzenia się wysięku włoknikowego w obrębie
jam ciała, a zwłaszcza lv jamie brzusznej (fibroascites).
Po raz pierwszy FIP zostało opisane w 1963 r, w USA
(5, B), ale dopiero Wolfe i Griesmer (40) wyodrę}:.nili je
rł, 1966 r. jako oddzielną jednostkę chorobolvą o charakterze zakażnyrn. W Europie FIP zdiagnozowano w
1968 r, w Wielkiej Brytanii (14), a następnie w Holandii (9, 24), Szr,vajcarii (31), RFN (32, 37) i Austrii (?).
Opisano je także w Australii (36) oraz Kanadzie (6).
Oprócz kotów domowych na FIP chorują rownież koiorvate z ZOO (26, 32).

hiperbilirubinemię (1?,

- jest z reguły chorobą 1B).
FIP
por,vodującą zejścieśmiertelne i występuje głównie u zwierząt młodych, od 3
mies. do 2 lat życia (7l0lo przypadków), u obu płci rółr,-

nomiernie. Zakażenie naturalne rvirusem przebiega rv
dwoch fazach. Na początku obserwuje się surowiczy
wyciek z nosa lub oczu, który mija samoistnie po kilkr-r
dniach lub tygodniach, a następnie u nielicznej tylko
populacji kotow rozwija się druga fortrra, typowa dla
F'IP. W zakażeniach sztucznych (per os, donosowo, dotchawiczo) obserwuje się rozlvoj wirusa w koinórkach
nabłonka górnych dróg oddechowych oraz \\/ enterocytach (6). Po przełamaniu bariery immunologicznej
tych nabłonków wirus moze przedostać się do monoc
tów i makrofagow, zaburzając w nich syntezę lóżny
składowych komplementu (6, 23), Jednocześnie makrofagi produkują interleukinę stymulującą limfocyty B
i T oraz powodującą efekt pirogenny w ustloju (6). Na
powierzchni makrofagów dochodzi do prezentacji antygenu wirusor,vego i poprzez stymulację komórek B i T
tworzone są przeciwciała antywirusowe. Przeciwciała
te wiążą ,wolne antygeny wirusowe, co pobudza syntezę
komplementu, powodując uwolnienie anafilatoksyn i następową J,izę zakażonych komórek. Z tak uszkodzon
komórek uwalniany jest wirus, który zakaża nowe
mórki lub jest fagocytowany jako kompleks immuno]cgiczny. W ten sposób tworzy się w procesie zakazenia
FIP ,,circulus vitiosus" (37).

munokompleksy aktywują rozpad dopełniacza i mogą
być m.in. powodem glomerulopatii (16).
W obrazie sekcyjnym obserwuje się płyn surowiczo-

m,unof]uorescencyjnym do wykrywania przeciwciał antvFIPV (fetine infectious peritonitis virus)
(2, 3, 17, Ig,
21).
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chudzenie, wzrost temp. ciała (39,B 1oC) oraz wzmożone
pragnienie przy zachowanym apetycie. Leczenie antybiotykami było nieskuteczne. Po wykonaniu laparotomii diagnostycznej stwierdzono w jamie brzusznej ok. 400 cm8 płynu bulsztynowego, obfite, kożuchowate złogi włóknika Ieżąee na powierzchni narządów miąższowych i jetit, włóknikowe zapalenie otrzewnej oraz serowate guzki w obrębie
sieci, wielkościziarna pszenicy. Po kilku dniach obserwacji
u dwóch kotów wystąpiła uogótniona żółlaczka, a u pozostałych spadek temp. ciała do 38oC, apatia, utrata apetytu
oraz postępujące wychudzenie zwietząt. Koty poddano eutanaz]l.

U kotów

wykonano punkcję jamy otrzewnowej, badania
sekcyjne, histopatologiczne oIaz immunofluorescencyjne.
Badania immunofluorescencji (1F) pośredniej i bezpośredniej są metodą z wyboru w rozpoznawaniu FIP, ze względu
na znaczr7e trudności w izolacji i namnażaniu koronawirusa. Podstawą pośredniej IF stanowi heterologiczny system,
składający się z hodowanych w butelkach Roux pierwotnych komórek tarczycy, zakażonydn następnie koronawirusem (w min 500/o,). Komórki po namnożeniu przenoszono na
szkiełka podstawowe f-my H. Hólzel (pokryte czarną folią
z 6 ofl(rągłyrni okierlkarnri
Po utrwailerriu acetonern
- ryc. 2),
przechowywano je do momentu
badania w temp. -20oC.
Materiał do badań stanowiły surowice 23 z:wietząt (koty
chore na FIP i zdrowe) oraz wysięk z jamy otrzewnowej
kotów chorych (5 sztuk). Przed badaniem szkiełka rozmrażano przy jednoczesnym nawilżaniu kroplą PBS, Po osuszeniu folii ograniczającej nakraplano 50 pl badanej surowicy w 4 rozcieńczeniach, tj. 1:10, 1:100, 1:400 oTaz

1:1600 w czterech kolejnych okienkach oraz dodatnią
ujemną surowicę kontrolną w dwu pozostałych. Inkubowano 30 min przy 37oC w ciemnej komorze wilgotnej, po
czym preparat płukano jednokrotnie PBS przy użyciu pipety

i

oraz dwukrotnie PBS w kuwetach (1-2 min). Po osuszeniu

Za wynlk dodatni

uznawano takie rozcieńczenie badanej
surowicy, przy którym był wyraźna i swoista fluorescencja. Przy zachowaniu iden cznej procedury badano obecnośćprzeciwciał anty-FIPV w wysięku z jamy otrzewno-

weJ.

Odczyn IF bezpośredniej, dla wykazania obecności koronawirusa, wykonano na szkiełkach podstawowych. W tym
celu pobrano 20 cm3 wysięku z jamy brzusznej, który odwirowano przy 2000 8, po czym z osadu komórkowego wykonano rozmaz, utrwalono w acetonie i po osuszeniu nakraplano konjugat, tj. surowicę anty-FIPV znakowaną fluFIP). Da]sze postępowanie przeoreSceiną (FITC/AS
prowadzono podobnie jak przy IF poŚredniej.

Wyniki

i omówienie

Treśćpunktatów z jamy otrzewnowej kotów z objawami klinicznymi FIP, stanowił mętny płyn, barwy jasnozołtej, ze złogarni włóknika o gęstościwzględnej
1037 glI, liczbie leukocytów wynoszącej 8000 w pl, erytrocytow 112 w pl i zawartości białka całkowitego
45,2 rngalo. Badaniem cytologicznym płynu wysiękowego wykryto obecnośćlicznych makrofagów i neutrofi1ów, pojedynczych eozynofilów, obfitych złogów włóknika i bardzo drobnych kryształkow cholestero]u.
U kotów z objawami klinicznymi FIP stwierdzono
w odczynie IF pośredniej, zarówno w suTowicy, jak
i w wysięku z jamy brzusznej, obecnośćprzeciwciał
anty-FIPV. We wszystkich przypadkach miana wynosiły 100. U pozostałych w hodowli kotów (klinicznie zdro\Ą,ych) wykazano, u 6 z nich brak mian przeciwciał, u 9
miano 10, natomiast u jednego kota miano 400. Z kolei
w odczynie IF bezpośredniej u kotów, od których pobrano wysięk z jamy brzusznej stwierdzono w komórkach pochodzących z osadu punktatu, obfitą ilośćwiIuSa.

Interpretacja mian przeciłvciałanty-FIPV jest trudna

i powinna być ściśIepowiązana z obrazem klinicznym
choroby. U kotów plzeciwciała pojawiają się w 7-10

dniu po zakażeniu w mianach od 10 do 100 (3). Maksy3-5 tygodnia po zakażeniu,
które w przypadku wyzdrowienia ponownie spada ją.
W zakażeniach przewlekłych jelit miana przeciwciał są
,wyższe (400 do 1600) i utrzymują się dłużej. W postaci
wysiękowej FIP wartości tych mian są niższe w porównaniu z postacią suchą i wynoszą od 100 do 400, przy
czym spadek ich obse.rwuje się na krotko przed śmiercią
do wartości 10 lub poniżej. Natomiast powolny rozwój
postaci suchej FIP prowadzi do powstania wyższych
400 do 1600 (11).
mian przeciwciał
Ryc. 1. Wodobrzusze znaczrrego stopnia
W obrazie sekcyjnym obserwowano uogóInioną żółtaczkę (u dwóch kotow) i wychudzenie zwierząt, okcło
400-500 cm8 płynu koloru jasnożołtego z obecnością
dużej ilościwłóknika w jamie brzusznej, włóknikowe
naloty na obu otrzewnych, sieci i krezce, nieżytowo-włóknikowe zapalenie otrzewnych oraz błony surowiczej pęcherza moczowego, obrzęk wątroby i nerek, nieżytowe zapalenie żołądkai jelit na całej długościoraz
zmatowienie i przekrwienie opon mózgowych. Płuca
były powiększone z drobnymi ogniskami nieżytowymi,
a mięsień sercowy wykazywał cechy zwyrodnienia
Ryc. 2. Szkiełko podstawowe f-my H. Hó'lzel pokryte czarmiąższow e go. W obrazie histopatolo gicznym obserwowa pośredną folią z 6 okrągłymi okienkami stosowane w IF
no w wątrobie nalot włóknikowy na tolebce G]issona,
nreJ
ma]ne miana stwierdza się
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naciek zapalny w obrębie wymienionej torebki, a także
pod nią, złożonyz licznycll limfocytow, histiocytów oraz
plazmocybów zmieszanych z nitkami włoknika (ryc. 3).
W miąższu narządu obserwowano liczne, drobne zi.arniniaki zapa,lne zbudowane z wy:m. komórek (ryc. 4),
a lv centrum detritus komorkowy, jako wynik rozległej
martwicy kariorektycznej. W niektorych ziarniniakach
dochodziło do odczynu naplawczego, fibroplastycznego.
Wokół naczyń krwionośnychnotowano gromadzenie się
płynu obrzękowego, płaszczowaty naciek komórek limfo-histiocytarnych, rozluźnienie oraz obrzęk lub obumieranie śródbłonkanaczyniowego. W innyclt naczyniach tkwiły drobne zakrzepy szkliste lub zakrzepy
tnieszane. W śIedzionie obserwowano podobny obraz
morfologiczny jak w wątrobie z jednoczesnym wyraźnym namnożeniem się megakariocytów, co świadczy
o pewnej mobilizacji szpiku kostnego. W nerkach notorvano nieropne limf o-histiocytarne zapalenie kłębków,
a ponadto obserwowano nieżytowo-włoknikowe zapalenie pęcherza moczowego. W płucach stwierdzono ogniskorve śródmiąższowe zapalenie limfohistiocytarne oraz
duże zakrzepy w świetle tozszetzonych naczyń kapilarnych (ryc. 4). W przewodzie pokarmowym, tj. w clwunastnicy, jelicie czczyrfl, biodrowym oraz ślepyrnspot}.kanc ogniska zapalne w błonie surowiczej i mięśnio-

wej z Jicznyrni okołonaczyniowymi naciekami złożonymi
z 1irnf ocyiow, histiocytów, piankowatych makrof agów
i pojedynczych plaz ocytow. Obserwowano także zapalenie włókien mięśnwych i zwyrodnienie wodniczkowe
splotów Auer
ewnej ściennej
(ryc. 6) oraz
włóknikowego
zapalenia ora
ięśniachszkieletolvych jamy brzusznej, jak również tworzyły się tu
drobne ogniska martwicy, względnie włokienka mięśnio_
we ulegały jedynie miolizie. Ziarniniaki zapalne spotykano także w sieci, krezce i węzłach chłonnych krezkowych. Opony mózgowe ulegały obrzękowi, a wokół
naczyń krwionośnych gromadziły się nieliczne komórki

1imf o-histiocytarne.

Zapalenia otrzewnej rnogą być wywołane przez bakterie, kwasy żołciowe,enzymy trzustkowe, złogi kwasu
moczowego (dna otrzewnowa), ciała obce, pasozyty,
grzyby, czynniki alergiczne, kolagenozy naczyniowe oraz
nowotwory i torbiele jamy brzusznej (33). Typowym
przykładem włóknikowego zapalenia otrzewnej jest urazowe zapalenie czepca u bydła i następowe przeniesienie się go na jamę brzuszną. Włóknikowo-surowicze za*
palenie otrzewnej obserwuje się takze w chorobie
Gldssera u prosiąt, zapaleniu błon surowiczyclt u ka-

w świettetozszerzonych naczyń kapilarnych płuc. Barw. H l E, pow. ok. 360 X

Ryc. 5. Zakrzepy
Ryc. 3, Nalot włóknikowy na torebce Glissona oraz naciek
zapalny w jej obrębie i w miąższu wątroby. Barw. H * E,
pow. ok, 220 X

Il:

Ryc

1. Ziarniniak zapalny w miąższu wątroby.
H łE, pow. ok. 360 X

Barw.

Ryc. 6. Włóknikowe zapalenie otrzewnej ściennej.Barw.
H + E, pow. ok. 220 X
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czek na tle PfeifJerella anatipestifer, u kur rv związku
z zapaleniem jajowodu oTaz u ślvj.nekmorskich jako

zapalenie enzootyczne

(33).

Jak wynika z piśmiennictwa (1-4, 'l , 72-14, l72B-3ż, 36-40) oraz obserrł,acji rvlasnych przyczy-25,
ną włóknikowego zapalenia otrzewnej u kotow jest koronawirus. Świadczą o tym wynik,i obu przeprowadzonych testów immunofluorescencyjnych, tj. IF pośredniej i bezpośredniej, wyraźnie wskazujące na związek

1992

nu. Z czasem zmiany o charakterze wysiękowyrn ulegały regresji na rzecz odczynu fibroplastycznego.
W pracy opisano pierwszy przypadek zakażnego zapalenia otrzewnej (FIP) u kotow w Polsce, Rozpoznanie
FIP należy przede wszystkim oprzeć na typowym obr:r-

zie fibroclscites, możli,,vym do zdiagnozowania przy pomocy badania punktatu z jamy otrzewnowej oraz baCa.niach anatomo-patologicznydn. l,{orfologicznym wykładnikiem FIP, poza r,vodobrzuszem, jest włóknikowe zapaprzyczynowy między zakażeniem koronawi.rusem kotów lenie otrzewnej ściennej i narządolł.ej, ogniska martrvia występowaniem objawow chorobowych charakterys- cy oIaz charakterystyczne ziarniniaki zapal.ne w narządach miąższowych. Rozstrzygającym badanietrr, zwłasztycznych dla FIP.
Patomechanizrn znlian morfologicznych w zakaźnym cza w diagnozie różnicowej, są testy immunofluorescenzapaleniu otrzewnej u kotów jest złożonyi do końca cyjne (IF' bezpośrednia i pośrednia),umożIirviające r,vynie rvyjaśniony, Prawdopodobnie bierze on swój począ- kazanie obecności przeciwciał anty-FIPV i wirusa rv

tek od zmian przypominających zespół wykrzepiania
lr,er,vnątrznaczyniowego (DIC
disseminated intravascu- kotólv, chorych na FIP.
1ar coagulation). U badanych

obserrvowano bowiem wyraźne zmiany angiopatyczne,
podobne do opisanych wcześniej przez Heider (7), Lutza
i rvsp. (22), Tucha i wsp. (32) oraz Weissa i Scotta (37)
i określane przez nidn mianetn uasculitżs i periuasculżtżs. Przyczyną DlC rnogą być bowiem niektóre wirusy

replikujące się w komorkach śródbłonkanaczyniorł,ego, np. wirus ospy prawdzi-"vej i ospy rvietrznej u ludzi, czy wirus HCC (hepcLtitżs contctgżosu crrnżs) u psó,,r,
(.3

B).

Mechanizm powstawania DIC polega na aktyl,vacji

tvewnątrznaczyniowego układu krzepnięcia, zapoczątkorvujący agregację płytek krwi, aktywacji pozanaczyniol,ego krzepnięcia, zainicjowanego przez tromboplastyny
tkankor,ve i bezpośrednie przejście protrombiny w trombinę pod wpływem enzymórv proteolitycznych, dostających się do krwiobiegu (33). Mechanizmy te mogą się
uzupełniać, np. wskutek uszkodzenia śródbłonkai ściany
naczynia uwalnia się tromboplastyna, a na odsłoniętych

rr,łókienkach kolagenu trombocyty ulegają agregacji,
z jednoczesnym wytrącaniem się włoknika. W patomeci,ianizmie DIC główną rolą odgrywa nie tyle niedobor
fibrynogenu, ile obniżenie się ilościprotrombiny i brombiny. Należy także dodać, że dużą rolę w procesie rr.,y-

krzepiania wewnątrznaczyniorvego przypisuje się kompleksom immunologicznym, ktore aktywują dopełniacz
oraz upośledzonemu wydzielaniu przez u,ątrobę czynnikórv krzepnięcia krwi (22).
Charakterystyczny obraz zespołu -,vykrzepiania rverr,.nątrznaczyniowego obsettł,owano w naczyniach krwionośnychpłuc i rvątroby u badanych pTzez rLas kotór,v,
chorych na FIP oraz następowe zaburzenia mikrokrążenia, manifestu jące się rvzrostem przepuszczalności naczyń, wysiękiem surowiczy7,fi, a następnie włóknikowym.
Z początku wysięk był widoczny tylko wokół drobnych
naczyń krwionośnych, a później także w jamie otrzer,vnowej. Oprócz płynnego wysięku fibrynogenu, zestalajacego się następnie do włóknika w obrębie jamy brzusznej. przenikały tam także komórki fagocytarne, na zasadzie chemotaksji do fibryny, czyll tzw, aktywowane
,makrofagi i neutrofile
zawierające enzymy o charakterze fibrynolitycznym. - Zmianom tym towarzyszyło pojarłlienie się na obu otrzewnych oraz w narządach rniąższowych licznych, drobnych ziarniniaków zapalnych,
W ogniskach tych notowano jednocześniewystępowanie
procesu zapalnego, pod postacią wysięku włoknikowego
i komorkowego, pTocesu naprawczego z tworzeniem się
tkanki łącznej, czyli odczynu wytwórc.zeEo o cechach
libroplastycznydn oraz procesu degeneracyjnego, co 1Ttanifestowało się martwicą elementólv opisanego odczy-

komórkach, przy czym interpretacja wysokości rnian
przeciwciał powinna być ściślepor,viązana z przebiegiem
klinicznym choroby.
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