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niach zywiciel-pasozyt. Są silnymi immunogenami,
pobudzającymi organtzm żywlciela do lokalnej i
Śystemowej odpowiedzi humoralnej i komórkowej.
Jedn akze j edynie nieliczne z nich w zbldzają odp or-
ność zabezpteczającą żywiciela przed ponowną in-
wazją. Są to w większości antygeny ,,zasłony d}-
mne.j" pozwalające nicieniowi uniknąć uszkodzeń
pruez mechanizmy efektorowe odpowiedzi immu-
nologicznej zywiciela,
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Infekcja koronawirusem kotów jest jednym z waż-
niej s zych problemów zakaźny ch te go gatunku zwie-
rząt. Zarazek jest bardzo fozpowszechniony w po-
pulacji kotów domowych, o czym śwtadczą prze-
Ćiwciała przeciw niemu obecne u kilkudziesięciu
procent osobników. Infekcja ta występuje równleż
w Polsce (6,7 , I1), stanowi ąc z jędlej strony bardzo
'trudny problem dla lekarzy weterynarii i właścicieli
zwierzą| a z drugtej - fascynujące i pod wieloma
względami nietypowe zjawisko biologiczne. Zaka-
zenie doty c zy p oczątkowo przew odu pokarmowe go,
możej ednak doprowadzić do cięzkiej, nieulec zalnej
choroby obejmującej wiele układów 1 narządów.
Jedną z takich postaci jest zakaźnę zapalęnle otrzew-
nej (feline infectious - FIP)
pięćdziesiątych nasz la. Zac
nie jest bardzo dlża, oroba t

niskach FIP przebiega enzootycznie, to znaczy zda-
rza się zazwyczaj jeden do kilku pfzypadków w
ciągu kilku miesięcy, po czymnastępuje długi okres'
bez nowych zachorowań. Choć w warunkach do-

miologiczne potwierdzIły, żeFIP zdarza się równie
częstow obiektach, w których nigdy nie występował,
jak i w tych ze znanymi w przeszłości zachorowa-
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niami (l). Wszystko to wytworzyło opinię, ze FIP
jest chorobą o zagadkowych, nieprzewidywalnych
drogach szetzenia się, atakującą więc zupełnie nie-
spodziewanie, a wśród hodowców spotyka się bardzo
emocj on aln ie wy r ażane obawy przed niespodziew a-
nym zachorowaniem swoich zwierząt i dramatyczne
apele do lekarzy weterynarii o pomoc (13). Do nie-
dawna lekarze byli prawie zupełnie bezradni wobec
tego problemu, a ponadto napotykali na ogromne
trudności diagnostyczne, dużo większe niż przy in-
nych infekcjach wirusowych. Ostatnio jednak do-
konał się pewien postęp w zrozlmieniu istoty FIP,
a w ślad za tym wypracowano pewne mozliwości
profilaktyki. Patogeneza i przebieg tej choroby zo-
stały obszernie opisane uprzednio (5, 6, 7), W ni-
niejszym artykule przedstawione zostaną nowe aspek-
ty epizootiologii zakażenia koronawirusem kotów

,, pozwalające nieco lepiej zrozumieć dotychczas za-
gadkowe aspekty występowania t szerzenia się tej
infekcji.

Skutki zakażenia koronawirusem kotów u tego
gatunku zwierząt mogą być rozmaite. Często jest
to infekcja bezobjawowa trwająca 7 miesięcy lub
dłużej, podczas których wirus wydalany jest z kałem
(3). Niektóre zwierzęta mogą przejściowo wykazy-
wać wypływ surowiczy z worków spojówkowych
i z nosa bądź częściej - objawy zapa\eniaprzewodu
pokarmowego, zazwyczaj o dość łagodnym prze-
biegu (postać jelitowa koronawirozy). Jedynie u nie-
licznych osobników rozwija się zakaźne zapalenie
otrzewnej (tzw. forma wysiękowa FIP) lub powstają
zi arn ini aki zap alne w narządach w ew nętrznyc h (tzw .

postać bezwysiękowa FIP). Tę róznorodność form
klinicznych tłumaczono różnicami w reaktywności
i mmun ol o g iczne1 p o szc ze góln ych z w i er ząt or az ist-
nieniem dwóch grup koronawirusów kotów - szcze-
pów enteropatogennych (feline enteric coronavirus -
- FECV) i szczepów wywołujących FIP (feline in-
fectious peritonitis virus - FIPV). Izo|aty obu tych
grup są nie do odróżnienia pod względem cech
morfolo gic zny ch, anty genow y ch czy genetycznych,
mają jednak zupełnie inną chorobotwórczość. Wy-
nika to z różnic w budowie powierzchniowych wy-
pustek wirusa. One to warunkują przyleganiezarazka
do odpowiednich komórek żywtctela, Wypustki
FECV pozwalają wirusowi wniknąć jedynie do en-
terocytów, przez co infekcja ogranicza się do na-
błonka przewodu pokarmowego. Natomiast FIPV
ma wypustki pozwalające na zakażenie także ma-
krofagów, skutkiem czego infekcja się uogólnia (4).
Innymi słowy FIPV jest wariantem (mutantem)
szczepu enteropatogennego, który zdołał w makro-
fagach opuścić jelita. Róznice w budowie wypustek
są na tyle subtelne, żenie ma mozliwości odróżnienia
FECV od FIPV metodami serologicznymi czy wiru-
sologicznymi (9, 14), co jest pierwszą z przyczyn
trudn ości diagnostyc zny ch, które szczegółowo opi-
sano uprzednio (7). Nadzieje na znalezienie marke-

rów patogenności koronawirusów kotów pokładano
w zastosowaniu metod biologii molekularnej, Oka-
zało się jednak, ze nawet najnowocześniejsze tech-
niki nie są w stanie określić, czy wyizolowany od
kota koronawirus jest niepatogenny bądź stosunko-
wo mało chorobotwórczy (enteropatogenny), czy
też zdolny jest wywołać śmiertelną chorobę, jaką
jest zawsze FIP. Niedawno pojawiła się w związku
ztym koncepcja, ze owo rozróżnienie jest w ogóle
niemozliwe ze względu na ogromną zmienność tych
zarazków (10). Wynika ona z dwóch czynników -
- z fakttl, iz wirusy te zawierają RNA oraz z wtel-
kości genomu. Jest rueczą znaną, że podczas repli-
kacji kwasów nukleinowych zdarzająsię błędy (mu-
tacje). Jeśli replikowany jest DNA, komórka dys-
ponuje szeregiem dość skutecznych mechanizmów
korygujących błędy. Jeśli zaś punktem wyjścia jest
RNA, możliwości naprawy błędów są bardzo ogra-
nlczone,przez co częstotliwość mutacji wzrasta wie-
lokrotnie. W efekcie podczas replikacji RNA-wiru-
sów zdarza się statystycznie jeden błąd na 10 000
nukleotydów. Poniewaz koronawirusy mają w ge-
nomie 30 000 nukleotydów (największy genom ze
wszystkich RNA-wirusów), każdy potomny wirion
rózni się od swojego poprzednika statystycznlę w
trzech miejscach łańcucha nukleotydowego. Takie
fozumowanie doprow adzlło do koncepcj i tzw . pseu-
dogatunków (quasispecies) (8), czylt do spojrzenia
na wirus nie jak na jednostkę biologiczną, ale jak
na ,,chmurę wariantów" nieustannie się zmieniają-
cych wokół pewnego wzoru nukleotydowego. Wiele
z zachodzących tam mutacji nie ma skutków bio-
logicznych, to znaczy zmiany sekwencji nukleoty-
dów dotyczą miejsc nieistotnych dla dalszej repli-
kacjt czy chorobotwórczości danego wariantu. Nie-
które są latentne t przerywają łańcuch replikacji
wirionów. Zdarzają się jednak i takie, które zmie-
ni aj ą ch orobotw órc zo ść, wytw ar zaląc w ariant zdo|-
ny wniknąć do makrofagów i spowodować FIP, W
my śl powy ższej koncepcj i chorobotwórczości koro-
nawirusów nie mozna traktować jako cechy stałej,
przypisanej do szczepu. Ich patogenność to raczej
przejściowy efekt konfiguracji genomu (sumy błę-
dów replikacji), który w procesie dalszej replikacji
wirusa zanlka, by potem kiedyś znów się pojawić.
Tak więc w populacji kotów bytuje w danej chwili
,,chmura wariantów" koronawirusa, których choro-
botwórczość podlega powszechnemu w biologii roz-
kładowi normalnemu - najwięcej jest wariantów
enteropatogennych, stosunkowo mało groźnych
(FECV). Na jednym natomiast skraju krzywej Gaus-
sa pojawiają się stosunkowo nieliczne warianty nie-
chorobotwórcze, na drugim zaś - wyjątkowo pato-
genne, wywołujące FIP zarazk|

Mówiąc obrazowo w populacji kotów (a takze w
zakażonym osobniku) obraca się stale ,,ruletka ge-
netyczna" koronawirusa. Kazdy potomny wirion jest
genetycznie nieco inny niż jego poprzednik. Co
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jakiś czas pojawia się wariant zabójczy. Statysty-
cznie, jak wspomniano, jeden kot na 5000 pada
jego ofiarą i to w sposób nieprzewidywalny, jak to
w ruletce bywa. Dla klinicysty wazną konsekwencją
tego stanu rzeczy jest mozliwość zachorowania kota
nie tylko na skutek kontaktu (bezpośredniego bądź
pośredniego) ze zwierzęciem chorym na FIP, ale
też na skutek mutacji wirusa niepatogennego bądź
enteropato gennego u nosiciela zar azka, Zwłaszcza
ta ostatnia sytuacja - niespodziewany przypadek
FIP w hodowli kotów nie mających nawet pośrednich
kontaktów z chorymi zwierzętami - budzi sporo
emocji wśród hodowców. Na szczęście, jak wspo-
mniano, potomkowie patogennego wirusa szybko
tracą chorobotwórczość i w efekcie nawet w sku-
piskach kotów zachorowalność na FIP jest niewielka
(ponizej 5Vo, niekiedy wfęcz sporadyczne przypadki).

Jakie wnioski praktyczne wypływają z powyższe-
go spojrzenia na epizootiologię FIP? Lekarz wete-
rynarii musi mieć świadomość, że niechorobotwór-
czy bądź enteropatogenny koronawirus jest poten-
cjalnie tak samo groźny jak zarazek, który zwykli-
śmy nazywać FIPV. Kota wychodzącego na dwór
bądź stykającego się w innych okolicznościach z
kotami (hodowle, wystawy, krycie itp.) nie jesteśmy
w stan ie uchronić pr zed zakażentem koron awirus em.
Co natomiast mozna i trzeba zroblć, to dołozyć
starań, by ta infekcja nastąpiła jak najpóźniej w
życiu zwierzęcia. Na FIP chorują bowiem głównie
koty młode - w wieku od sześciu miesięcy do 3-4
lat. Prawdopodobnie wiele z nich zakażanych jest
w pierwszych tygodniach życta przez matkę lub
innych bezobjawowych siewców zarazka. Niedopu-
szczenie do tego radykalnie obniza ryzyko zacho-
rowania na FIP (2). Jeśli kocięta są odsadzane
najpóźniej w wieku 5-6 tygodni, to matka-nosicielka
koronawirusa ich nię zakazi, gdyż do tego czasu
chronią je przeciwciała od niej otrzymane. Natomiast
zapobiec infekcji w tym czasie przez inne koty
mozna ptzez absolutną izo|ację matki z jej miotem.
Addie (2) badała w latach 1988-1996 czynniki ry-
zyka zakażeni a koron aw i ru s e m ana|izuj ąc oko ło 6 00
kociąt w róznych brytyjskich hodowlach. Okazało
się, ze takie czynniki jak: wiek matek, kolejna ciąża,
rasa, a nawet poziom przectwciał przeciwwiruso-
wych u matek nie wpływały na częstość zakażenia
ich potomstwa tym zarazkiem. Jeśli hodowcy od-
sadzali kocięta w wieku do 5-6 tygodni, alę bez
lzolacli od innych kotów w tym czasię, to około
507o potomstwa było zakażonych koronawirusem
(z czego prawie I)Vo zachorowało potem na FIP).
Natomiast jeśli właściciele izolowali matkę z mio-,
tem, ale odsadzali później niż w 5-6 tygodniu -
3OVo kociąt było zakażonych. Jeśli zaś hodowca był
w stanie zapewntć i wczesny odsad i absolutną izo-
lację od innych niżmatkakotów w czasie 5-6 tygodni
od porodu to żadne z kociąt nie zostało zakażone
koronawirusem i nie wystąpił u nich ani jeden przy-

padek FIP, Powyzsze obserwacje pokazują, iz ist-
nieją skuteczne sposoby ograniczeniaryzyka FIP u
kotów hodowlanych. Trzeba jednak podkreślić, ze
izolacja matki z miotem musi być rygorystyczna i
uniemozliwiać nie tylko bezpośrednie stykanie się
z innymi kotami, ale też wyk|uczać pośrednie prze-
niesienie zarazka (np. na rękach, ubraniu, obuwiu,
sprzętach), co w warunkach hodowli jest niełatwe
do spełnienia.
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GOMES I., RAMALHO A. K., DE MELLO A. P.:
Badania nad zakaźnością wirusa pryszczycy: zaka-
żenie kontaktowe pomiędzy bawołami (Bubalus bu-
balis) i bydłem w€ wczesnym okresie zakażenia.
(Infectivity assays of foot-and-mouth disease yirus:
contact transmission between cattle and buffalo (Bł-
balus bubałs) in the early stage of infection). Vet.
Rec. 140, 43-47, 1991 (ż)

Badania przeprowadzone na bawołach afrykaliskich (Syncerus caf-

fer) wykazały, że są one wrażliwe na zakażente w,irusem pryszczycy
oraz żę ten gatunek bawołów może być przez długi okres czasu no-

sicielem wirusa. Badania porównawcze wykonano na 6 krowach w

wieku 15 i 18 miesięcy ina 6 bawołach indyjskich (Bubalus bubalis)
zakażonych doświadcza]nie do jamy nosowej 2,5 ml zawieslny za-

wierającej l04 ID_so wirusa pryszczycy selotyp Ot Zakażone szfuki
przebywały z niezŃażonymi w dwóch izolatorach. W jednym były
dwie zakażone i jedna niezakażona krowa oraz trzy niezakażone ba-

woły, w drugim izolatorze przebywały dwa zakażone i jeden nieza-
każony bawół oraztrzy niezakażone krowy. Nie występowały różnice '
pomiędzy krowami i bawołami w czasie wystąpienia wiremii, repli-
kacji wirusa w regionie gardzieli w ostrej fazie choroby, Bawoły,
podobnie jak krowy, były siewcami wirusa pryszczycy jeszcze przed
wystąpieniem klinicznych objawów choroby, Zakażenie przenosiło

się w obydwu kierunkach w ostrej fazie choroby. U bydła i bawołów
nie występowały jednak typowe dla pryszczycy zmiany na języku.

Przeciwciała zobojętniające wirus pojawiały się w tym samym okresie
po zakażeniu zarówno u krów jak i u bawołów.

G.


