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Summary

The goal of the work was to prove that a common cause of feline anemia may be Mycoplasma haemofelis
infections. Rarely diagnosed in routine diagnosis and generally underestimated, they may be detećted in an
erythrocytes §mear using May-Griinwald Gyms staining, or modified Diff-Quick staining.In this study smears
taken from patients suspected of having Mycoplasma haemofelis infections were fixated using acetoneo stained
alcidine orange and examined under a fluorescent microscope. The study was carried out on the blOod of 15
cats having symptoms of anemia. The presence of primary hemobartonellose is manifested by macrocytic,
regenerative anemia, with anisocytosis, polichromatónna and a decrease of MCIIC. This type of anemia ma;,
be also be confirmed by the appearance of autoaglutination. Amongst the 15 cats examined in the study 5 were
diagnosed with having Mycoplasma haemofelis infections which may be a major cause of feline anernia in
Poland.
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Zakaźna ni e dokrwi

ć kotow, op i sywana wc ze śako eperytrozoo noza, p ożniej hemobartonelloza
kotow, wyłvoĘrvan a j est przez drobnoustrój My c op l a s ma haemofelis (15, I9-2I). W obrębie rzędu Ricettsiales zaltczano ją jako Haemobartonella felis do rodziny Anapl asmataceae. Szczegółowe badania genu
1 6 S rRNA w ykazaŁy bliższe p okrewi eń s tw o z r o dziną
Mycoplasmataceae, co doprowadziło do reklasyfikacji drobnoustroju (I, 7, I 5, 19, 23), Drobnoustroj j est
wielkości 0,3-0,8 pm. Cykl rozwojowy trwa 3-8 tygodni, ale opisano przypadkt występowania w postaci
podklinicznej przez wiele lat, wtedy jest znajdowany
w maĘch ilościachna krwinkach czerwonych i powoduj e nieznacznąanemię (2, 5, 9). Zakażonę erytro cyty s ą fago cytowane pT zez makro fagi śledziony, wątroby i płuc (9, I4).Zakażenie moze odbywać sięprzez
ukąszenia krwiop tj nymi ektop as ożytami (p chĘ kle szcze) lub walki kotów (kontakt zkwią), często występuje łącznię zFILY, szczegolnte u kocurow wychodzących i walczący ch ze sobą (9, 16, 24),
My c o p l as m a h a em ofe l i s można stwierdzić na krwinkach czerwonych przy zwykĘm barwieniu rozmazu
krwi metodą May- Grtinwalda Gi emsy lub zmo dyfiko wanym szybkim barwieniem metodą Diff-Quick ( 1 7).
W metodzie tej Mycoplasma haemofelis barwi się na
kolor ciemnoniebieski, Występują one parami lub
w postaci łańcuszków jako paŁeczkowate lub okrągłe
twory (ziarenka), często z ciemniejsząotoczkąt jaśniejszym wnętrzem (3,9,7ż,18). Bakterie te, umiejni ej j

sto

ś

scowione na otoczkach erytrocytów mogą stanowić
an§geny, stymuluj ące powstawanie przeciwciał skierowanych przeciwko nim, wywołujących anemię autohemo liĘ czną (2 5). Potwi erdzeni em tej anemii maże
być wystąp ieni e auto aglutynacj i (AA), czylt zlepiania
się krwinek czerwonych. W kropli krwiz EDTA nałozonej na szkiełko podstawowe pojawiają się w krotkim czasie grudki erytrocy.tów widoczne przy przechylaniu szkiełka. Nalezy je odróżnić od rulonizacji, która znlka po dodaniu 0,9% NaCl i występuje mtędzy

Ryc. 1. Rozmaz krwi kota zabarwiony oranżem akrydyno-
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MCV) i niedobarwliwych (spadek MCHC), o znacznym nasileniu erytropoezy. Koty te wykazywaĘ też
ziomy mocznika i kreatyniny oraz aktywność enzymow
anizocytozę i polichromatof,rlię oraz znaczną erytrowątrobowych AspAt i AlAt. U wszystkichzwierzątwykoblastozę, co świadczyo silnym pobudzeniu szpiku (3,
nano testy immunologiczne metodąElisa w celu wykrycia
4 ). Je st to obr az c z erwonokrwinkowy, char aktery sĘ czzakażęniaFlV i FeLV. U 1 kota wykazującego dodatni test ny dla hemobartonellozy pierwotnej (10, 25), Licznę
FIV i megapĘtkl oraz anemię aplastycznąwykonano biop- ciałka Jowell-Holly'ego byĘ potwierdzeniem anemii
sję i rozmaz szpiku kostnego. Wykonywano równiez test
hemolitycznej (2, 18). U kotów do I)Yo tych ciałek
aglutynacji szkiełkowej (w celu wykazania aglutynacji).
stanowi ących re s ztki r o zp adły chj ąder komórkowych,
Wszystkie rozmazy krwi kotów podejrzanych o infekcję
uważanę jest za tzw. endogenne ciałka ftzjologiczne
Mycoplasma haemofelis bar-wiono oranzem akrydynowym
(3, 9). Stwierdzono równiez sferocyĘjako wynik częśpo uprzednim utrwaleniu preparatów acetonem i oglądano
ciowego znlszczenla błony komórkowej erytrocytow
je w mikroskopie fluorescencyjnym przy powiększeniu
przęz makrofagi, co obserwowane jest w anemiach
1 000 x. Rutynowe barwienie me todą Giemsy pozwala wyhemolitycmych ( 1 a). Obr az białokrwinkowy przedstakryć zakażenie u 50% kotów, natomiast wykazanie bakte- wiał neutrofiltęzprzesunięciem w lewo i monocytozę
rliprzy uzyciu oranżl akrydynowego daje wyniki zgodne
różnego stopnia. Kot nr 3 miał dodatkowo podwyżz testem immunofluorescencji. Przy barwieniu oranzem
szone aktywności enzymów wątrobowych. ParameĘ
akrydynowym drobnoustroj e są koloru pomarańczowo-żół- te często wzrastaj w anemiach spowodow anych rozą
tego, intensy.wnie świecące, o średnicy0,3-0,4 pm. Mogą
padem erytrocytów (9), Ęlko u jednego z pacjentów
one układać się pojedynczo, paTami w łańcuszkach albo
(kot nr 3) w obrazie usg stwierdzono powiększenie
w gniazdach (18, 19).
śledziony.
Obraz krwi kotów 4,5 i 6 różnił się od poprzedWyniki iomówienie
ntch, gdyż Mycoplasma haemofelis wystąpiła u nich
Objawy chorobowe dotyczyĘ głownie występują- wtórnie, jako powikłaniebtałaczki (kot 5 t6) orazbtacej u zwierząt anemit, której objawami byĘ: bladość łaczki i panleukopenii (kot nr 4). U kota nr 4 zaobser|ttb zażołcenie błon śluzowych, osłabienie, tachykarwowano przede wszystkim kliniczne objawy panleudia, tachypnoe, spadek apetytu, u 2 kotów wystąpiła kop enii, p ołączonej z p anclĄop enią i mikro cyto zą sp o biegunka. Zapalentejamy ustnej wystąpiło u kotów,
wodowaną prawdopodobnie uszkodzeniem szpiku (5,
u ktorych stwierdzono póżniej dodatni test FeLV.
II, I7). Anemia u tego kota miała charakter niedoU sześciu kotów zalważano też objawy wywołane krwisto ścimikrocytarnej i niedobarwliwej, tow arzy schorzeniami wątroby i nerek,
szącej chorobie przewlekłej . Z dwóch pozostałych
Wszystkie koĘ wykazywały różny stopień niedo- kotów, u pacjenta nr 5 stwierdzono anemię regenerakrwistości t różnę jej postacie. O anemii świadczy tywną makrocytarną niedobarwliwą natomiast u kota
obnizenie takich parametrów czerwonokrwinkowych,
nr 6 anemię nieregeneraĘwną mikrocytarną i normojak: hematokryt, ltczba erytrocy.tów i stężenie hemo- barwliwą. U kota nr 5 zdiagnozowano uszkodzenie
globiny. Anemia możę być regeneratywna z silną od- wątroby, natomiast u kota nr 6 niewydolność nerek
nową lub nieregeneratywna (retikulocytoza < 50 000/ (ab. 1 ). Podobne wyniki przy hemobartonellozie wtór/mcl). Retikulocytoza pojawia się po około 3 dniach
nej stwierdzalttęzinni autorzy (6, 8, 16, 20,22),U kota
(4,9,
13,
17).
Dla
krwinek
od rozpadu
w organizmte
nr 7 wystąpiła silna anemia pokrwotoczna, spowodookreślenia rodzaju anemii konieczne jest obliczenie
wana krwawieniem z wątroby. Była ona słabo regenewskażników MCY MCHC, MCH. Anemia regeneraratywna pomimo pojawienia się erytroblastów i protywna jest zawsze makrocytarna (4,9, 13, 17). Retierytroblastów we krwi. Liczba retikulocytów wynosikulocytoza powyzej 200 000/mcl oznacza zazvłyczaj ła 56 000/mc1. Koty nr 8 i 9 to przypadki niedokrwisanemię hemolityczną której tow arzy szy anizocytoza tościspowodowanej zakażeniemwirusem FIV. U kota
i polichromatofilia (17, 18).
nr 8 w rozmazię krwi zauważono Iicznę sferocyty,
KoĘ nr I,2,3 zakażonebyĘ Mycoplasma hąemo- megapĄrtki oraz pancytopenię świadczącąo aplazji
felis z ujemnym testem w kierunku FIV i FeLV oraz szpiku kostnego, co potwierdzono przez wykonanie
wykarywŃy dodatnią autoaglutynacj ę, wskazuj ącą na biopsji i rozmazu szpiku. Niedokrwistość u tego paanemię tła immunolo g lczne go ) c o stwierdz alt r ównież cj enta miaŁa charakter anemii niere generatywnej, mainni autorzy przy tym schorzeniu u kotów (2, I0, 18, kroclarnej i niedobarwliwej. Kot nr 9 zprzewlel<łym
25). W rozmazach krwi stwierdzono na krwinkach p l azmo cytamym zap aleniemj amy ustnej @ otwierdz o czerwonych mniej lub bardziej licznę Mycoplasma nym cytologtcznie w preparacie odciskowym), w bahaemofelis, których obecność potwierdzono w mikrodaniu morfo 1o gic znym krwi wyka zyw ał j e dynie aneskopie fluorescencyjnym, podobnie 1ak wykazali to mię niedobarwliwą na tle niedoborowym, spowodoSmall i Ristic (18). Liczba retikulocytow w mikroli- waną prawdopodobnie trudnościami w pobieraniu
pokarmu (4,9,I7).
trze wynosiła odpowiednio:325 000, 285 000, 292 000,
Koty nr 10, 11 i 12 zakażone byĘ v,ryłącznte wiruNiedokrwistośó Ęch kotów zakwalifikowano do grupy anemii regeneraĘwnych, makrocytarnych (wzrost
sem białaczki kociej. U jednego pacjenta (nr 10) stwierbarwiony

7

oń roztw orem

błękitu brylantowo-krezylowego

w celu obliczenia liczby retikulocytów. Określano takżepo-

Tab. 1. Wyniki badań morfologicznych i biochemicznych krwi badanych kotów

3

16

2,2

0,18

3,23

28

3,3

0,26

2,85

8,2

2,4

0,15

1,99

P8 N61 L20 E3 M6 liczne ciałka J-H,

78

1,12

(-)

(-)

(*)

7,20

P2 N71 L,l5 E2 M10 liczne erylroblasty,
anizocytoza polichromatofilia ciałka
J-H, Ml+

28,3

39,4

(-)

(-)

(+)

5,10

P9 N67 L22 M2 LlczNE
ERYTBOBLAsTY, anizocytoza
polichromalofilia, ciałka J-M.,

120

444

(-)

(-)

(+)

1,30

46

56

(+)

(-)

(*)

8,00

368

66

(+)

(-)

(*)

11 ,70

Ml+

Mt+

4

2,0

5,5

0,14

1,99

P20 N70 L10 Mf+

5

24

3,0

0,1 8

2,30

P11 s73 E4 L12 anizocytoza
polichromatolilia ciałka J-H,

6

22

3,1

0,1 0

2,09

P10 N76 L7 E2 M5 anizocytoza,
polichtomatolilia, Ml+

42

38,5

(*)

(-)

(*)

3,32

7

29

2,5

0,1 5

3,10

P6 N62 E8 L20 M4 erytroblasty
i proerytr. anizocyloza,
polichromatolilia, ciałka J-H

220

440

(-)

(-)

(*)

2,40

8

5,6

5,1

0,32

3,48

N76 L22 E2 poj. erylroblasty, cienie
krwinek, poi. slerocyty, megapłytki,
ciałka J-H

28,9

42

(-)

(+)

(*)

1,12

9

19

6,5

0,32

5,24

P20 N65 El2 L8 M5

32

48

(-)

(*)

(+)

2,78

10

9,6

6,8

0,31

5,36

112,6

155

(+)

(-)

(*)

2,50

11

12

5,0

0,43

5,34

P6 N76 L10

29

54

(*)

(-)

(+)

1,80

,l20

,l65

(*)

(-)

(+)

0,78

140

360

(-)

(-)

(-)

2,30

21

36

(-)

(-)

(+)

0,80

29,2

33,8

(-)

(-)

(-)

n/0

21 -56

20-107

12
,l3
14

Mf+

Pl5 N72 Ll2 Ml, ciałka J-H,
mega płytki

E8

anizocytoza

9,3

4,9

0,14

2,56

P6 N68 Ll2 E2 M12 anizocytoza,
polichromatolilia, ciałka J-H

6,3

3,1

0,14

1,86

P8 N54 L37

29

2,55

0,1

1,99

P12 N55 L22 E4 M7 liczne
erylroblasty i proeryirobl.

16

2,4

0,1 8

3,17

P18 N50 L24 E3 M5 anizocyloza,
polichromalotilia, ciałka J-H

6,5-19,5

5,5-1 0

30_44

4,96-9,31

Ml

anizocytoza

< 6,8

Objóśnienia: P forrnypałeczkowateneutrofili; N -neutrofile segmentowane; L limfocyty; E eozynofile; M-monocyty; ciałka
felis tta erytrocytach; kolorem niebieskim ozr7aczolo obnizenie; kolorem żółtym oznaczono podwyzszenie

dzono niedokrwistość nieregeneratywną norrnocytar-

ną niedobarwliwą niewydolnośćnerek i zwiększoną

aktywnoścenzymów wątrobowych. Anemię regeneratywną makf ocytamą ale niedobarwliwą wykazyw ał
kot nr 11, Najcięższy obraz chorobowy wystąpił u kota
nr 12, zaobserwowano u niego anemię nieregeneratywną mikrocytamą niedobarwliw ą oraz znacznęgo
stopnia uszkodzenie nerek i wątroby. Podobne objawy u kotów zakażonych wirusem FeLV opisali inni
autorzy (3 , 22). Kot nr 13 oprocz stfuszczenia wątroby potwierdzonego histopatolo gicznte wykazywał objawy niewydolności nerek, było to przyczynąanemii
nieregeneraĘwnej o charakterze normocytarnym r nledobarwliwym, tow arzy szącej chorobom przewlekĘm
(4,9,I]). U pacjenta nr 14 występowała anemia regeneratywna ze znaczfląerytroblastozą. We krwi stwierdzono ltcznę ekscentrocyty i pojedynczę ciałka Heinza. Badania USG i RTG nie wykazaĘ zmtan, postawiono więc podejrzenię anemii hemolitycznej z ciaŁkami Heinza. Jeden z kotów (nr 15) miał równieżane-

h e m o ity c zną z clałkaml Hetnza, re g eneratylvną
makrocytarną i niedobarwliwą spowodowaną zatruciem błękitem metylenowym.

mi ę

1

Wnioski
1 . Stwierdzenie obecn ościMy coplas ma haemofelis
na kr-winkach czetwonych w rozmazię krwi barwionym metodą Diff-Quick u kotów z anemią stanowi
wskazanie do rozpoczęcia leczenia w tym kierunku.
2. P otwierdzeniem r ozp oznania w przyp adku hemobartonellozy pierwotnej jest wystąpienie anemii regeneratyłvnej, makrocytamej. zę znaczną anizocytozą
polichromatofilią i obnizeniem MCHC,
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(Outbreak of Nematodirus battus infection in calves). Vet. Rec. 154, 3]0-37I,2004, (I2)
Zachororvania wystą)iły 2l u cieląt w krł,ietniu 2002

r.

W połowie kwietnia

l1 cieląt w wieku około 6 niesięcy wyszło tla pastwisko. Po 2 tyg następnych
l0 ciela.t w rł,ieku około 4 mies poszło na wypas. Na początku tlraja właściciel
stada zauważyłspadek masy ciała i biegunkę o niewielkjnr nasileniu Iniekcja

amoksycyliny

o przedłużonym działaniu przyniosła krótka popl,awę stanu zdro-

wia Następnego tygodnia

u starszych cie]ąt wystą)iła silna biegunka i obniże-

W kale
stwierdzono obecnośc jaj Nenlatodirus ballus w liczbie 7800 jaj/g kału Jedno
cie|ę, u którego leczenie nie dało efektu poddano ubojowi i badaniu par-azytologiczncmu W jelicie cienkim stwierdzono 2 l 8 000 pasożytów i 9800 jaj pasożytalg kafu. Fatmer zastosował u wszystkich cieląt netobimin. Leczenie było skunie masy ciała. Zastosowano donofloksacynę oraz iwenrrektynę w iniekcji.

tec7ne-
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KEUSER v., ESPEJO-SERRANO J., SCFIrNTS R,
GEORGIN J. P., THIRY E.: Izolowanie herpeswirusa kÓz typ 1 w Hiszpanii. (Isolation of caprine
herpesvirus type 1in Spain). Vet. Rec. I54,395-399,
2004 (I3)
Wyizolowano 2 szczepy helpeswirusa kóz typ 1 (CpHV- l ) od dwóch seropozytyłvnych kóz u, Hiszpanii po reaktywacji. podając przez 6 kolejnych dni deksametazon w dawcc 2,5 mg/kg w irriekoji doźylnej. Wyrnazy z pochwy i nosa
pobierano przez 14 dni Wirus wyosobniono z pochwy jednej ou,cy w okesie od
2 do 7 dni po styrrrulacji deksametazonen, zaś jego najwyższe miatro w lvydzielinie pochrł,y wynosiło 4,5x l0a pflu/ml. Od drugiej owcy wirus wyizolowano po
6 i 7 dniach po zastosowaniu deksalTletazonu, a maksytnalne miano wirusa stwierdzone 7 dnia wynosiło 10] pfu/ml. Wirusa nie izolowano z wymazótv z jamy
nosowej nawet po 3 pasażu na hodowli MDK Analiza genomu wirusa wykazała
istnienie ścisłegopokrewieństwa pomiędzy izolatami, można je z łatlvościąodróżnić od szczepów referencyjnych.
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