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Coronavirusinfektion 

 Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, 
som nok er den mest frygtede infektion blandt 
racekatte. Navnet! 

 Hvorfor? 
– Rammer spontant-sporadiske tilfælde 

 Risikofaktorer – populationstæthed, smittetryk?, stress? 

– Diagnose er vanskelig at stille 
– Oftest unge dyr der lige er kommet fra opdrætter 
– Der findes ingen effektiv kur-aflivning! 

 
 
 



Coronavirusinfektion 

 Coronavirus (FCoV): 
 Harmløst tarmvirus 
 Giver forbipasserende diarré, feber, øvre 

luftvejsinfektionstegn i nogle tilfælde 
– Aldrig isoleret i DK 
– Smitter katte i alle aldre 

 85-90% renser sig umiddelbart, men kan reinficeres 
 10-15% renser sig langsommere enkelte kan blive permanent 

inficerede 
 Under 1% er i fare for at udvikle FIP – killinger! 



Coronavirusinfektion 

 Forekomst i Danmark (antistoffer) : 
 Type af kat Antal 

undersøgt 
%positive 

Vildtlevende katte 104 22.0 

Hus/have katte 229 9.1 

Lejlighedskatte 118 18.1 

Katterikatte 96 73.0 

Ukendt 28 39.0 



Coronavirusinfektion 

 Smitte: 
– Udskilles af permanent smittebærer 
– Smitter via afføring 

 Sjældnere spyt, aerosoler 

– Kattebakker! 
– Størrelsen af kattegruppen afgørende for smitte 

 Max. 5-6 katte pr. gruppe 

– Nogle typer grus mindsker smitte 
 www.dr-addie.com/preventionS 

– Modtagelighed aldersrelateret 
 



Smitsom Bughindebetændelse 

 Udvikling af sygdom: 
– FCoV muterer i tarmen, og får evnen til at 

inficere andre celler (makrofager). 
– Dermed kan virus spredes til alle væv 
– Sygdom skyldes dannelse af 

betændelsesreaktioner i væv (pyogranulomer) 
– Den våde form skyldes karbetændelse 

(vasculitis) (karrene bliver utætte) 



Smitsom Bughindebetændelse 

 Genetisk prædisponering? 
– Racedisponering? 
 Hellig Birma 
 Perser 

 Forskellige strains 
– Hot strains 

 



Smitsom Bughindebetændelse 
 Kliniske tegn 

– 2 sygdomsbilleder med samme patologi 
– Våd form udgør 80 - 90%: 

 Ophobning af væske i bughule og/eller brysthule 
– Strågult, pusflager, koagulerer ved henstand, højt indhold af 

protein, lavt celleindhold 
 Svingende feber (antibiotika uvirksomt) 
 Nedsat til ophørt ædelyst/vægttab udtalt 
 Nedstemthed 
 Besværet vejrtrækning 
 Blege/gullige/smudsige slimhinder 
 Udvikler sig hurtigt 

 



Smitsom Bughindebetændelse 
– Tør form udgør mellem 10 og 20%: 
 Almene tegn 

– Svingende feber (antibiotika uvirksomt) 
– Nedsat ædelyst 
– Nedstemthed 

 
 Organspecifikke tegn 

– Lever – gullige slimhinder, opkastninger, vægttab, etc. 
– CNS – nedstemthed, depressiv, kramper 
– Øje – udfældninger i øjenkamre 
– Tarmsystem – varierende, ofte almene, som våd 
– Brysthuleorganer - vejrtrækningsproblemer 



Coronavirusinfektion 

 Kliniske tegn ved tør og våd FIP: 
 

Våd FIP, kliniske tegn fra: Antal katte 
Bughulen 
Bughulen og brysthulen 
Brysthulen 
Bughulen og øjne 
Bughulen og CNS 
Bughulen, brysthulen og CNS 
Bughulen, brysthulen og øjne 
Bughule, CNS og øjne 

62 
24 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
 

Total 107 



Coronavirusinfektion 
Tør FIP, kliniske tegn fra: Antal katte 

Bughulen 
CNS 
Øjne 
CNS og øjne 
Bughule og øjne 
Bughule og brysthule 
Bughule, brysthule og CNS 
Bughule, brysthule og øjne 
Bughule, CNS og øjne 
Brysthulen 
Brysthulen, CNS og øjne 

30 
22 
14 
8 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

Total 94 



Felin infektiøs peritonitis (FIP) 

 Smitsom bughindebetændelse 
 Diagnosen skal stilles ( en af dyrlægens 

udfordringer): 
– 100% diagnose kun på 2 måder: 
 1. Karakteristiske histopatologiske forandringer i 

væv. 
 2. Påvisning af FCoV i celler (makrofager) i væske 

fra bug eller brysthule. 
 



FIP 

 Diagnosen er et ”puslespil”: 
– Værdien af parametre varierer! 
 Anamnese – ”den rigtige kat” 

– Alder: 6 måneder til 2 år (3) 
– Fra katteri eller andet sted med mange katte 
– Kliniske tegn matcher 

 

 
 



FIP 
 Undersøgelse af væske (effusioner) vigtigst: 
 Er der effusioner? 

– Røntgen/Scanning 

 Karakteristika: 
– Karakteristisk strågult med udfældninger (fibrin) 
– Sterilt 
– Celler der tyder på en ikke specifik betændelsestilstand 

 Neutrofile, lymfocytter i mindre antal. 
– Immuncytologi – påvisning af FCoV i celler 

 Stærkt indikativ ved positiv test, negativ test? 
– PCR test 

 For følsom! 
– AGP – værdi? 

 



Smitsom Bughindebetændelse 



FIP 

 Hvor mange brikker har vi fået lagt? 
– Tør form  - ingen? 
 Blodundersøgelser: 

– Tilstedeværelse af betændelsesceller (neutrofile) i forhøjet 
antal 

– Andre celler i nedsat antal (lymfocytter) 
– Forhøjet globulin, især gamma-globuliner, lavt albumin 
– Albumin/globulin ratio under 0.5, 0.6  
– AGP – test 
– Ikke regenerativ anæmi 
– Forhøjede levertal (ALT, bilirubin) 
– PCR 



FIP 

 Har ”fjolset” glemt antistofbestemmelse 
(”FIP-titer”)? 
– Nej, nej da, de duer bare ikke! 
– Antistofbestemmelse er for FCoV 
– Antistofniveau fortæller ikke noget om sygdom 
– Kan mangle ved klinisk FIP – ups! 
 







FIP 

 Der er sammenhæng mellem titerstørrelse 
og udskillelse af virus i afføring: 
 
– Kan bruges til at afgøre om en kat skal ud af 

katteriet? 
– 2 gange med 2-3 måneders interval 
 

 



FIP 

 Udsagn: 
 ”PCR på afføring med positivt resultat 2 

gange med 3 måneders mellemrum betyder 
at katten vil blive syg af infektionen!” 
 
 Fy, fy skamme, skamme! 



Smitsom Bughindebetændelse 



FIP 

 Behandling: 
– Ingen!  Kun lindrende. Udsætter blot aflivning! 
 Immunsuppression 

– Prednisolon 
– Cyclofosfamid 

 
 Felint interferon 

– Meget blandede resultater 
 Kan uden tvivl forlænge liv 
 Skal vi det? 

– Kræver yderligere undersøgelser 



FCoV 

 Forebyggelse: 
– Tidlig fravænning og isolation 
 Isolation af hunkat 3 uger inden fødsel 

– Udskillelse fra hunkat mindskes/ophører 
– Udsættes ikke for reinfektion 

 Killinger fravænnes ved 4-6 uger 
– Moderens antistoffer holder til 6-7 uger 
– Isoleres helt efter fravænning 
– Meget vanskeligt projekt 
– Etik og moral? 

 



FCoV 

 Forebyggelse (fortsat): 
– Antal katte i huset/gruppen 
 5-6 maksimum 
 ”vandtætte skodder” mellem grupperne 

– Kattebakkerne: 
 Antal. 1 pr. kat! 
 Hyppige skift 
 Rigtige grus – viruseffektivt 
 Væk fra foder 
 Rensning af bakker med chlorprodukter 
 

 



FCoV 

 Forebyggelse (fortsat): 
– Nye katte ind i katteriet (hvis fri for FCoV): 
 Antistof negativ 
 Isolation i 3-4 uger 
 Retest om mistanke om problemer 

– Parring ind og ud kun til FCoV negative katte 
– Ingen udstillinger 
– Frihed for FCoV i længere tid mulig????? 

 



FIP 

 Vaccination 
– Primucell FIP, intranasal vaccine 
 Ikke tilgængelig i DK 

– Ej heller efter ansøgning 

 Effekt omdiskuteret 
 Mistænkt for at give sygdom 
 

 



 There is a small  chance your cat 
gets FIP –  

If it does there is no chance 
 
Reklameslogan for Primucell vaccinen i USA 



Cases 
 Iris: 

– 5 mdr. gammel british shorthair.  Blevet mere 
stille over et par måneder.  Ædelyst gået ned. 
Vil ikke lege med andre katte.  Sover det meste 
af dagen.  Undersøgt ved egen dyrlæge.  Stor 
blodprofil udtaget.  Ingen fund.  Behandlet i 2 
omgange med antibiotika. 
 



– Undersøgelse 
 meget mager kat, temp: 40.3 (er stadig i ab-beh.) 
 slimhinder smudsige, moderat dehydreret, 

vejrtrækning anstrengt 
 Ved undersøgelse af bughulen føles mindre 

fortætninger/knuder. 
   Mistanke om tør FIP  









Case 

 Zarina 
– 1 år gammel Maine Coon.  Intakt hunkat.  Parret 

2 gange uden held.  Sidste uger blevet 
tiltagende besværet, bughule stor og tung.  
Sover hele tiden 

– Feber 40.1, gullige slimhinder, ikterus, stor 
pendulerende abdomen. 

– Strågul, uklar væske kan udtages. 













Smitsom Bughindebetændelse 
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