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Mačja infekciozna anemija je izraz, ki se uporablja za opisovanje bolezni, ki jih povzročajo bakterije, katere 
napadajo rdeče krvne celice, imenovane Hemoplazme. Hemoplazme živijo na površini rdečih krvnih celic. Če se 
rdeče krvne celice poškodujejo, zaradi delovanja bakterij, to lahko privede do nastanka anemije. Ravno tako, 
lahko sam mačji imunski sistem poškoduje rdeče krvne celice, saj se  bori proti parazitom, ki so pritrjeni nanje. 
Klinični znaki se pogosto odražajo z nastankom anemije. Mačke, ki so bile okužene s hemoplazmo, lahko osta-
nejo doživljenjski prenašalci parazita.

Vrste hemoplazem:
Poznamo tri različne vrste hemoplazem: Mycoplasma hae-
mofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum ter Myco-
plasma turicensis. Zelo pomembno je, da se zavedamo razlik 
med temi tremi vrstami mikoplazem, saj imajo le te različne 
posledice na mačke. M. Haemofelis (včasih imenovana tudi 
veliki madež) ima, kot končen rezultat resno anemijo, med-
tem, ko Candidatus Mycoplasma haemominutum (včasih 
imenovana tudi mali madež) pogosto ne povzroča nobenih 
kliničnih znakov. Pomembnost Mycoplasmae turicensis je še 
neraziskana.

Kdo je v nevarnosti? 
M.haemofelis je zelo redka pri mačkah v Združenem kra-
ljestvu (1,4% prisotnost pri mačkah po nedavnih raziska-
vah), medtem, ko je infekcija s Candidatus M. Haemominu-
tum okrog 17%. Starejši, samci, nerodovniški mački so zelo 
podvrženi infekciji, saj je pretepanje med njimi eden izmed 
najbolj verjetnih vzrokov za prenos parazita med mačkoni. 
Mačke, ki imajo bolhe, so ravno tako v potencialni nevarno-
sti, saj se infekcija lahko prenaša tudi preko njih. M. Hae-
mofelis lahko povzroči anemijo pri povsem zdravih mačkah. 
Candidatus M. haemominutum je lahko pogojno patogen, in 
povzroči izbruh bolezni pri mačkah, ki so pod stresom ali 
bolne zaradi katere druge bolezni. Ugotovili so, da mačke, 
ki zbolijo za mačjim levkemija virusom (FeLV) ali virusom 
mačje imunodeficience (FIV), lahko razvijejo anemijo zaradi 
infekcije z Candidatus M haemominutum. 

Znaki in simptomi:
Fia, posebno M. Haemofelis, povzroča anemijo skupaj z vro-
čino in zgodnjimi oblikami infekcije. Klinični znaki anemije 
so utrujenost, depresija, zmanjšan apetit ter blede dlesni. 
Nastopi lahko tudi izguba teže. Nekatere mačke kažejo tudi 
respiratorne težave. Takšne klinične znake, lahko povzroči 
veliko število obolenj, ki imajo kot rezultat anemijo ter niso 
specifične za FIA. Ostali klinični znaki so še lahko: povečanje 
vranice ter bezgavk. 

Diagnostika:
Najboljši diagnostičen test za dokazovanje hemoplazme je 
PCR (polimerazna verižna reakcija), saj je zelo občutljiva 
tehnika, katera omogoči zaznavo zelo majhnih količin DNA, 
ki pripada točno določenim organizmom, kot je npr. mačja 
hemoplazma. PCR ravno tako omogoči diferenciacijo med 
vsemi tremi obstoječimi vrstami mačje hemoplazme ter nam 
natančno pokaže, ali je naš muc okužen z eno ali drugo vrsto 
hemoplazme, ali pa mogoče kar z vsemi tremi. 

PCR je mogoče izvesti z zelo 
majhno količino krvnega vzor-
ca. Za mikroskopski pregled 
površine rdečih krvnih celic, 
lahko naredimo tudi obar-
van razmaz krvi. Vendar je 
ta metoda zelo nezanesljiva, 
saj parazit ni vedno viden na 
obarvanem krvnem razmazu 
okuženih mačk, kajti v krvi se 
pojavlja v valovih in ni vedno 
zato prisoten v krvi. Poleg tega, pa je v krvi lahko veliko ar-
tefaktov, katere lahko narobe interpretiramo, kot madeže na 
rdečih krvnih celicah. 

Anemija povzročena s strani mačje hemoplazme je navadno 
regenerativnega tipa. To pomeni, da je mačka sposobna od-
govoriti na nastalo anemijo s produkcijo novih rdečih krvnih 
celic, ki so vidne v krvnem obtoku. Včasih se lahko zgodi, da 
mačka kljub infekciji s hemoplazmo ne postane anemična, 
to pa zato, ker so asimptomatični prenašalci ali pa zato, ker 
so okužene s Candidatus M. haemominutum, pri kateri se ne 
vedno pokažejo klinični znaki. Ker je FIA (navadno pri okužbi 
z Candidatus M. Haemominutum) lahko le pogojna infekcija 
bi morale biti prizadete mačke pregledane na prisotnost dru-
gih bolezni, kot sta FeLV ali FIV, saj imata ti bolezni lahko za 
posledico poslabšanje FIA. 

Zdravljenje:
Za zdravljenje FIA se uporabljajo antibiotiki. Doksiciklin je 
najbolj pogosto uporabljen antibiotik, s katerim zdravimo 
pacienta tri do štiri tedne. Zdravilo lahko povzroči draženje 
požiralnika, če tableta ni bila popolnoma pogoltnjena. V ta-
kem primeru, damo muci od 3 – 5 ml vode v usta, s pomo-
čjo brizge ali pa, da muci, neposredno po aplikaciji tablete 
ponudimo hrano. 

Za zdravljenje FIA se uporablja tudi enrofloksacin, vendar 
ga zelo odsvetujemo saj lahko povzroči odstop mrežnice in s 
tem slepoto. Ravno tako, se lahko uporabljajo za zdravljenje 
kortikosteroidi skupaj z antibiotiki, da zavremo imunsko po-
gojeno uničevanje rdečih krvnih celic. 
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PCR lahko uporabimo tudi za opazovanje napredovanja 
zdravljenja. Mačkam, ki imajo močno anemijo, moramo dati 
transfuzijo. Podporna terapija, za spodbujanje mačke k zau-
živanju hrane, ter rehidracija pri dehidriranih mačkah je tudi 
zelo pomembna. 

Prenašalci:
Dokazano je bilo, da so antibiotiki zelo učinkoviti pri zdra-
vljenju anemije, vendar tudi oni  vedno ne pozdravijo infek-
cije in mačke ostanejo tako kronični prenašalci še zelo dolgo 
časa. Mačke prenašalke lahko delujejo zdrave, brez kliničnih 
znakov, vendar lahko bolezen ponovno izbruhne, kadar je 
mačka izpostavljena stresu.

Prenašanje infekcije:
Še vedno ni povsem znano kako se mačja hemoplazma širi 

med mačkami. Zelo mlade mucke, se lahko okužijo z verti-
kalno okužbo preko matere (preko posteljice). Kot že zgo-
raj omenjeno, se lahko hemoplazma prenaša tudi s pretepi 
mačk ter preko bolh. S slino in urinom, naj se hemoplazma 
ne bi prenašala, saj pri sobivanju obolele in zdrave mačke 
v dolgem časovnem obdobju, je bilo število prenosov zane-
marljivo. Mačji ugriz ali transfuzija okužene krvi sta lahko 
tudi vzroka za prenos bolezni.

Preventiva:
Ker so možni načini okužbe s hemoplazmo, še ne povsem 
raziskani, je težko svetovati kako preprečiti infekcijo. Kar pa 
vemo do sedaj, je modro priporočati, da poskrbite za to, 
da vaše mačke niso okužene z bolhami, ter da preprečite 
agresijo med mačkami doma. Inficirane mačke naj ne bi bile 
krvodajalci.


