
Očkovanie, áno alebo
nie?

Vakcína je k dispozícii asi 10 
rokov. Podáva sa intrana
zálne, kde spúšťa lokálnu 
slizničnú imunitu. Účinnosť 
tejto vakcíny je však veľmi 
individuálne variabilná. 
Očkované by mali byť len 

mačky s negatívnym titrom  
protilátok, a to až po  
dosiahnutí veku šestnástich 
týždňov. Hladina protilátok 
by mala byť vyšetrená tesne 
pred podaním vakcíny. Štúdie 
ukázali, že vakcína neposky
tuje ochranu u zvierat, ktoré 
už boli v kontakte s korona
vírusom.

Infekčná peritonitída
mačiek

Najčastejšie otázky a odpovede

Je možné spoľahlivo 
diagnostikovať FIP?
Podľa nedávnych zistení 
je možné rozlíšiť neškodné 
a mutované (FIP) kmene 
koronavírusov.

Je FIP nákazlivá?
Nie –  ochorenie FIP samo 
o sebe nie je nákazlivé.

Ako je možné dosiahnuť 
koronavírus prostý 
chov?
Dodržiavaním prísnych 
hygienických opatrení, 
identifikáciou a následnou 
separáciou vylučovateľov 
koronavírusov.

Očkovanie, áno alebo nie?
Účinnosť je veľmi individuál
ne variabilná.

FIP
Infekčná peritonitída 
mačiek

Čo je FIP a ako vzniká?
Mutovaný koronavírus je
pôvodcom smrteľného 
ochorenia mačiek.

Ako sa prenášajú 
koronavírusy?
Predovšetkým prostred
níctvom výkalov infiko
vaných mačiek.

Ako je možné obmedziť 
riziko vzniku FIP?
Dodržiavaním prísnych 
hygienických opatrení, 
identifikáciou a následnou 
separáciou chronických 
vylučovateľov koronavíru
sov.

Rýchly prehľad:

Možnosti molekulárne – biologickej diagnostiky FIP v Labokline
chronickí vylučovatelia 

koronavírusu:
podozrenie na FIP: 

vzorka trusu z troch dní
každá veľkosti orieška

výpotok (vlhká forma)
krv (suchá forma)
mozgomiešny mok (pri nervo
vých príznakoch)

opakované vyšetrenie trusu 
pomocou PCR metódy - priamy 
dôkaz pôvodcu

odporučenie: 4x v odstupe 
jedného týždňa

jednorazové vyšetrenie 
pomocou PCR metódy – priamy 
dôkaz pôvodcu s možnosťou 
preukázania popísanej FIP 
relevantnej mutácie
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Čo je FIP a ako vzniká?

Infekčná peritonitída mačiek 
(FIP) je smrteľne prebiehajúce 
ochorenie mačiek spôsobené 
mutovaným mačacím koro
navírusom. Efektívna liečba 
zatiaľ neexistuje. Doteraz 
využívaná terapia môže len 
spomaliť priebeh ochorenia.  
Mačací koronavírus je 
rozšírený na celom svete 
a primárne sa považuje za  
pôvodcu hnačiek. V niektorých 
chovateľských staniciach sa 
séroprevalencia pohybuje až 
okolo 80 %. Za určitých okol
ností dochádza po nakazení 
neškodným mačacím korona
vírusom k mutácii a rozvoju 
smrteľného ochorenia – FIP. 
Ťažké klinické príznaky spre
vádzajúce toto ochorenie 
nespôsobuje vírus sám, ale 
ide o reakciu imunitného sys
tému na prítomnosť vírusu. 
Klinicky sa FIP prejavuje v 
dvoch formách, ktoré sa však 
môžu prelínať. Častejšia „vlh
ká“ forma je charakterizovaná 
prítomnosťou tekutiny v telo
vých dutinách, hlavne v dutine 
brušnej. Pri „suchej“ forme 
nepozorujeme prítomnosť vý

potku, ale zápalové granulo
matózne zmeny na orgánoch,
ako sú napr. pečeň a obličky. 
Mačky, ktoré majú FIP, často 
chudnú, majú horúčku,  
anémiu a žltačku. Ďalšími 
príznakmi sú postihnutie CNS 
a uveitída.

Ako sa prenášajú 
koronavírusy?

Nezmutované koronavírusy 
sa prenášajú výkalmi  infi
kovaných mačiek. Zviera
tá sa najčastejšie nakazia 
používaním spoločných mi
siek a toaliet s infikovanými 
mačkami. Nepriamo môže 
prenášať vírus  aj majiteľ pros
tredníctvom svojho oblečenia.

Ako je možné obmedziť 
riziko ochorenia FIP?

FIP sa častejšie vyskytuje tam, 
kde sa chová naraz viacero 
mačiek na relatívne malom 
priestore (napr. chovateľské 
stanice, útulky). Zvieratá sa 
opakovane infikujú naka
zeným trusom. Následkom je 
zvýšená miera rozmnožovania 

vírusu a tým aj zvýšené  
riziko vzniku nebezpečnej 
mutácie a FIP. Koronavírusy  
môžu v suchých výkaloch 
prežiť až 7 týždňov. Dôkladné  
dodržiavanie hygieny má  
preto rozhodujúci význam pre  
zníženie rizika ochorenia FIP. 
V domácnosti by mal byť k 
dispozícii o jeden záchod 
viac, ako je počet mačiek. 
Výkaly by sa mali z neho 
odstraňovať čo najrýchlejšie 
a samozrejmosťou je aj denné 
čistenie, príp. aj dezinfikovanie  
toalety. Tiež nie je vhodné mať 
v jednej miestnosti mačacie 
toalety a misky. Misky by sa 
tiež mali každodenne umývať. 
Okrem toho by v skupine  
chovaných mačiek nemali byť 
viac ako 3 jedince a celkový 
počet mačiek v domácnosti 
by nemal prekročiť 10 kusov. 
(Odporúčanie prof. Dr. K. Hart-
manna, Klinika malých zvierat 
na univerzite v Mníchove).

Je možné spoľahlivo 
diagnostikovať FIP?

Priama diagnostika FIP je 
zatiaľ obmedzená, ale k  
diagnóze môže pomôcť kom
binácia niekoľkých nálezov. 

Napr. pozitívny titer protilátok  
vypovedá len o tom, že sa 
mačka stretla s koronavíru
som. To je však bežné u 
väčšiny dospelých mačiek a 
vysoké titre protilátok nezna
menajú, že mačka trpí na FIP. 
Avšak u titrov protilátok 1: 400 
a viac vychádzame z toho, že 
mačka vylučuje nemutovanú 
formu koronavírusu trusom, a
tak predstavuje riziko pre ostat-
né mačky. U mačiek chorých 
na FIP často nachádzame 
nízke až negatívne titre pro
tilátok, nakoľko sa tieto viažu 
do imunokomplexov a nie 
sú už potom detegovateľné.  
Nedávno boli odhalené 2  
mutácie, ktoré s rozvojom FIP 
priamo súvisia. Konečne je 
teda možné pomocou PCR 
(polymerázová reťazová reak
cia) rozlíšiť  neškodné kmene 
koronavírusu od mutovaných 
kmeňov vedúcich k FIP. PCR 
je molekulárna metóda, po
mocou ktorej sme schopní 
detegovať genetický materiál 
(DNA) pôvodcu. Preto, ak 
pri vlhkej forme vo výpotku, 
alebo pri suchej forme v krvi 
dokážeme pomocou PCR  
jednu zo spomínaných mu
tácií, môžeme spoľahlivo 
vysloviť diagnózu „FIP“. 

Avšak, keď nezachytíme 
žiadnu z popísaných mutácií, 
ochorenie nemôžeme úplne 
vylúčiť.

Je FIP nákazlivá?

Ochorenie FIP samo o sebe 
nákazlivé nie je. Koronavírusy  
vylučované stolicou totiž ne
vykazujú mutáciu spôsobu
júcu FIP, preto prenos zmu
tovaných vírusov stolicou 
môžeme vylúčiť.  V dôsled
ku toho nie je oddeľovanie 
chorých mačiek v domác
nosti, ktoré už predtým 
boli v kontakte s ostatnými 
mačkami, bezpodmienečne 
nutné. Hoci sa mutovaný 
vírus nevyskytuje v životnom 
prostredí nakazených zvierat, 
nemali by  v tejto dobe byť 
do domácnosti alebo chovu 
zaradené nové mačky. Mohli 
by sa nakaziť nemutovaným 
koronavírusom. U samostat
ne chovaných mačiek s FIP, 
ktoré uhynuli, je nevyhnutné 
dôkladne umyť a dezinfikovať, 
príp. úplne odstrániť použité 
mačacie toalety, misky a 
všetky predmety používané 
týmto zvieraťom. Po ďalších  
dvoch mesiacoch sa môže 
priniesť do domácnosti ďalšia 
mačka.

Ako je možné 
dosiahnuť chov 
prostý koronavírusu?

Odstránenie koronavírusu z 
mačacej populácie predsta
vuje časovo veľmi náročný 
a nákladný proces. Niekedy, 
ako napr. v útulkoch, to ani nie 
je možné. Prvým krokom je 
pomocou opakovaných PCR 
vyšetrení trusu identifikovať 
vylučovateľov koronavírusu a 
tých potom fyzicky oddeliť od 
ostatných mačiek. Vzhľadom 
na to, že mačatá sa môžu 
nakaziť od svojich matiek 
hneď, ako prestanú byť chrá
nené materskými protilátka
mi, odporúča sa tzv. včasný 
odstav v šiestich týždňoch. 
V tomto prípade to znamená 
úplné priestorové oddelenie 
mačiat od ich matiek. Rozho
dujúci vplyv na elimináciu ví-
rusu z mačacej populácie má 
dodržiavanie hygienických 
podmienok, ku ktorým pat
rí pravidelné denné čistenie 
mačacích toaliet a misiek. 
Všetky osoby, pohybujúce sa 
medzi mačkami, by si mali po 
kontakte s koronavírus po
zitívnymi mačkami umyť ruky 
a prezliecť oblečenie.
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