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Warunkiem dobrego zdrowia i rozwoju prosiąt ose-
skówjest niezakłócone pobieranie dobrej jakości sia-
ry, a poźniej mleka matki. Produkcja mleka będąca
j edną z w ażniejszych cech uzytkowo ści rozpłodowej
loch wpływa istotnie na wyniki odchowu prosiąt.
Główną prz y czy nąznaczący ch, b o s i ę gaj ąc y ch 1 2 - 3 )Yo
padnięć prosiąt w pierwszym okresie życia,jest ich
niedożywienie, związane z hypo- lub agalakcją loch
or az przy gnie c eni e słabych, mało ruchliwych o se sków
(20, 4I, 44, 82). Następstwem hypogalakcji loch jest
także niski stan odporności biernej noworodków i
zwięks zona wrazliwo ść na zakażęnia drobnoustroj a-
mi warunkowo patogennymi (25, 32, 56, J6, 17). W
efekcie obnizona mleczność tbęzmlecznośó może byc
pr zy czyną ok. 50% wszystkich padnięć pro siąt pr zed
odsadzeniem (4, 44, 53,82).

U loch w okresie poporodowym zespół chorobowy
o etiologii bakteryjnej jest przyczyną hypo- lub aga-
lakcji. Oprócz zaburzęń w mleczności samic stwier-
dza się równocześnie zapalenie gruczofu mlecznego i
macicy. Schorzenie to od 1960 r. znane jestpodnazwą
MMA - Mastitis-Metritis-Agal actia (61). W latach 80-
-tych zaproponowano dla zespołu o podanych obja-
wach nazwę coliform mastitis (CM) (]3,76). Wyniki
prac innych autorów uzasadniły jejprzyjęcie (63,19).

Prrycryny zabulzeń w laktacj i, pato ge neza, obiawy

Przyczyny zabutzęiw laktacji u loch mogąbycroż-
ne (42,51). Schorzenia te mogąwynikac zntevrykształ-
cenia tkanki gruczołowej wymienia (30) htb z zabl-
rzeń neurohorrnonalnych (67) uwidaczniających się
dośó często u ras wysoko uszlachetnionych, mięsnych
(73). Częstotliwość zacholowań na zespół CM oraz

nasilenie o.bjawow chorobowych zwiększa sięwraz z
pogorszeniem warunków utrzymania i wzrostem in-
tensywności eksploatacji macior w stadzie. Schorze-
niem tym może być dotkniętych 30-50% do70Yopro-
szących się macior (44,73).

Etiologia zaburzeń mleczności i syndromu CM u
loch jest zrożnicowana (38, 42), a bezpośrednie czyn-
niki je warunkujące to,. zakażenia bakteryjne i myko-
plazmatyczne podczas porodu i laktacji, infekcje i
schorzenia innych organów z objawami ogólnymi -
zapalenie dróg oddechowych, choroby zakaźne, atak-
że uz1 ad|twianie s ię drobnou stroj ów warunkowo cho -
robotwórczych, szczegóIntę Escherichii coli oraz tn-
toksykacj a z pr zew o dupokarmowe go, układu mo czo -
wego lub gruczoŁu mlekowego; sposób żywtenia, a
zwłaszcza błędy popełniane w okresie okołoporodo-
wym o charaktęrzę ilościowym i jakościowym, m.in.
zbyt niski udział włókna w paszy, brak lub niedosta-
tek w niej makro i mikroelementów, witamin i amino-
kwasów; niewłaściwy system chowu, błędy w utrzy-
maniu macior ciężarnych, brak ruchu, złe warunki śro-
dowiskowe, mikroklimatyczne i higieniczne, nagłe
niekorzy stn e zmiany tych warunków ; zabur zęnia hor -
monalne, choroby metaboliczne, czynniki dziędzicz-
ne, stres towarzyszący porodowi, rozchwianie home-
ostazy organizmu wpływające na obnizenie odporno-
ści, wszystkie wymienione czynniki łącznlq. a takżę
pr ze dfużaj ące się p oro dy sp owo dowane niedowładem
macicy, nieprawidłowo wykształconymi płodami lub
ich złym ułozeniem; wiek samic; pory roku. Pośred-
nio wpływają: czynnlki ftzyczne - uszkodzenia gru-
czołu mlekowego na tle mechanicznym lub tęrml,cz-
n}Ąn - silne ochłodzenie, promieniowanie; chemiczne



- chemikal ta, jady, środki farmakologlczne:.biologicz-
ne - pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby.

Niedobory białkowe i witaminowe (19), niewystar-
czające żyrvienie ilościowe i jakościowe, głównie brak
aminokwasów - lizyny i metioniny (18, 30) orazma-
kro i mikroelementów (49), niedobór włókna surowe-
go w paszy (39), przekarmienie, przy którym następu-
j e zachw ianie równowagi mikrofl ory przewo du pokar-
mowego (coli/lacto) (68) oraz zaburzęnia w odruchu
,,let down", tj. podciąganie i zastoj mleka w gruczole
(34) mogąujemnie wpływać naprzebteglaktacji i ogól-
ny stan zdrowialoch w okresie okołoporodowym. Błę-
dy żywieniowe i brak ruchu macior w czasie ctĘy i
po porodzi e (3,2I, ż6,35, 42, 5ż), zmiany hormonal-
ne i stres porodowy (42), wskutek którego zwlększa
się wydzielanie adrenaliny blokującej beta receptory
mogą przyczynic się do zablrzeń w funkcjonowaniu
przewodu pokarmowego - zmniejszonego napięcia
mięśni gładkich, atonii jelit i macicy (64) powodują-
cych zaparcia i wydłużenie akcji porodowej. Fizjo1o-
giczne p o dwyższenie tempera tury wewn ętr znej ciała
nawet o ok. 1,5oC dodatkowo sprzyja namnażaniu się
fl ory b akteryj nej warunkowo chorob otw or czej - b ak-
tęrli E. coli. Produkowana przez Escherichie coli ęn-
terotoksyna lszkadza macicę t gruczoł mlekowy (2).

Niski poziom higieny pomieszczeń wpływa ujem-
nie na stan zdrowotny loch w okresie okołoporodo-
wym (52). Usposabiająco działają nagłe zmiany wa-
runków środowiskowych (4): zmienne temperatury w
chlewni sprzyj aj ą p r zeziębtentom, nadmi erna wil got-
ność powietrza t ściołki powoduje obniżenie odpor-
ności ogólnej samic i miejscowej gruczołu mlekowe-
go (34,42).

Wielkośó stada wpływa na częstotliwość występo-
wania CM, zachorowalność rośnie w stadach więk-
szych (3). Łączenie w porodówce samic z różnych
pomlęszczęń sprzyja większej częstotliwości zacho-
rowań loch z objawami bezmleczności (16). Często-
tliwość występowania zespołu b ęzmlęczno ści popo-
rodowej bywa również wysoka wśród loszek remon-
towych wybieranychz grupy tuczników (55).

Przeprowadzono Iicznę place badaw cze doty czące
infekcyjnych czynników etiologii syndromu (30, 63).
Wykazały one, że czynnikiem b akteryj nym w rozwo -
ju tego schorzenia były najczęściej pałeczki okrężnicy
(I7, 47, 54, J3,78), w ok. 600ń przypadków (7, 8).
Stwierdzono również występowanię zakażęi miesza-
nych w których obokE. coli występowały Streptococ-
cus agalactiae, Staphylococcus aLreLts, Bacterium pro-
teus, i inne (7-9, 34), stanowią one ok. I2,Ioń ogółu
zakażei (7, 8). Znacznąrolę odgrywają infekcje pa-
ciorkowcow e - 23,3oń, C otyn e b ac t er ium - 4,2oń, S t a-
phylococcus - 3,8oń, Klebsiella - 0,3oń. Z gruczoŁu
mlecznego, kału oraz dróg rodnych izolowano rów-
nież bakterie z rodzajl Citrobacter, Enterobacter,
Pseudomonas i Proteus (62), Hypotonia i atonia mię-
śni gładkich przewodu pokatmowego, zwłaszcza jeltt

grubych, występująca wskutek wcześniej sygnalizo-
wanego przekarmienia w okresie okołoporodowym
(73), sprzyja rozwojowi flory bakteryjnej warunkowo
chorobotwórczej, przede wszystkim E. coli (5, 3 1, 3 6).
Zakńęnia maj ą mi ej s c e szcze gólnie c z ę sto pr zy pr ze d-
łużającym się porodzie i związanej ztymprzedhńo-
nej ekspozycj i macicy na zakażęnia z zewnątrz or az z
układu moczowego (57), w pomieszczęniacho niskim
poziomie higieny (I4, 15,29, 48). Stany zapalne pę-
cherzamoczowego i/lub neręk natle E. coli mogąbyc
również przyczynązapalenia macicy ( 1, 9- 1 1, 13).

P ato geneza b ezmle c znoś c i p op o ro dowej l o ch prze d-
stawiona została w licznych opracowaniach (50, 69,
] 9). Z reguĘ obecne w przewodzie pokarmowym bak-
terie gramujemne i produkowaneprzęz nie endotok-
syny nie przedostają się do układu WĘenia, gdyżna-
potykają na barierę błony śluzowej jeltt oraz prawi-
dłowo funkcj onuj ący układ s iateczkowo - śró dbłonko -
wy.W razię zadziaŁania stresu, np. porodu, orazW-
mienionych uprzednio niekorzystnych czynników śro-
dowiskowych moze nastąpić obniżenie oporności i
odporności organizmu samic, ptzęz co stają się one
bardziej wrażliwe na zakażenia środowiskowe, oraz
zwiększeniellczby bakterii i wzrost poziomu wytwa-
r zany ch pr zez nie endotoksyn. Wys oki ich p o ziom pr zy
obnizonej odporności powoduj e przeniknięcie endo-
toksyn przęzbarierę błony śluzowej przewodu pokar-
mowego, dostanie się do układu krwionośnego 1za-
trucie organizmu (22, 50, 53, 69, 79).

Skutki schorzenia są natychmiastowe. W następ-
stwie zapaleń gruczołu mlekowego zmntejsza się ilość
wydzielanego mleka, następują równiez zmiany ilo-
ściowe j ego składn 1ków. Zmiany ilo ściowo-j ako ścio -
we mleka stają się przyczynąbiegunek, słabych przy-
rostóą a nawet padnięó całych miotów, Zmntejsza się
także dalsza produktywność loch, lochy mająwydłu-
zony okres międzyciĘowy (o ok. 10 dni), a ltczęb-
ność prosiąt w miotach przy następnych porodachulega
zmni ej szeniu. S tany zap alne grucz ołu mlekow e go 1 o ch
nasilająsię w miarę zaawansowania laktacji, a stopień
zaburzeńsekrecjiposzczegóInychsegmentówgruczołu
mlekowego uzależntony jest od ich lokalizacji (87).

Zmniejszenie produkcji mleka wynika z upośledze-
nia procesów metabol iczny ch, Poziom metabolizmu
wszystkich tkanek (za wyjątkiem tkanki nerwowej)
za\eży odwpływuhormonów i cytokin. Wyniki badań
dowodzą ze w okresie infekcji na tle bakteriologicz-
nym dochodzt do zmian zawarlości cytokin i hormo-
nów w wydzielinie gruczołu mlekowego w stopniu
za7eżnym od rodzaju patogenu wykrywanego w po-
s i ewach b akteri o 1o g iczny ch ml eka. Je dnym z c zynni-
ków odpowiedzialnych za zmniejszenie T, (trójjodo-
tyroniny) w mleku może byó zwiększonaIiczba i ak-
tywność leukocytów i makrofagów w stanach zapal-
nych gruczołll, gdyż posiadają one zdolność degrada-
cji jodotyronin. W stanach zapalnychnastępuje obni-
żęnie zawartości T, i IL-6 (interleukina) oraz wzrost



cytokiny TNFa. Towarzyszące stanowi zapalnemu
zmiany wyraźnie obniżająaktyłvnośc enzymów oraz
zawartość hormonów prolaktogennych w mleku (71).
W mleku stwierdza się również zmiany zawaft.ośct
chlorkóą Na, K, Ca,P otazlaktozy.Przy stanachza-
palnych występują zmlany we wskaznikach hemato-
logicznych (27) i biochemicznych krwi (28), a we-
wnętrzna temperatura ciaŁa loch ulega podwyższeniu
(38). W zespole CM stwierdza sięniekorzystnę zmia-
ny fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne mleka. W
początkowym przebiegll zapalenia mleko może być
makroskopowo nie zmienione ale ma podwyższone pH
> 1,0 (3 4, 5 8, 8 6). Zawięr a r ownięż zwiększoną liczbę
komórek somatycznych (powyżej 2 mln/ml) (34, 86).
Stanowią j e leukocyty oboj ętnochłonne polimorfonu-
kleame, komórki nabłonka imałaliczba limfocytów i
monocy,tów.

0cena stanów zapa!nyoh, ich ptofilaktyka
i podstawy leczenia

Właściwa i szybka diagnoza schorzenia jest pod-
stawą skutecznego leczenia. Jest ona trudna z lwagi
na występowanie zakażęń utajonych, stanów podkli-
nicznych, klinicznych i zapaleń niespecyficznych, W
klinicznym przebie gu b ęzmlęczno ś ci poporo dowej
v,ryróżnia się postacie: ostrą podostrą i podkliniczną
(I7,24,]3,16).

Postać ostra występuje jako zakażenię ogólne lub
zatructe organizmu,rozwlja się bardzo szybko. Postać
po socznico w a (s ep t i c aemi a pu erp er al i s) charaktery-
zuje się ciężkim stanem zwterzęcia, podwyższoną do
ok. 4 1 "C temperaturą wewnętrzną. Maciory leżą wy -
stępuje zaparcie (atonia jelit), cuchnący wypływ z po-
chwy, zapalenie części lub całego gruczołu mlekowe-
go. Postać podostra rozwija się stopniowo. temp. nie
przekracza 40,5"C,ltrata apetytu jest niewielka, wy-
stępuj ą obrzęki lub stwardnienia częściwymienia oraz
wypływ surowiczo-krwawy z drog rodnych t zapar-
cia. W postaci podklinicznej stan ogólny jest dobry
apeĄrt pozostaje zachowany. O schorzeniu lochy świad-
czy gło d pro s i ąt i nieznac zni e p o dwyż s zona temp er a -

tlra ciała maciory - do 39,8'C.
U macior może również występować samoistne,

pierwotne zapalenie wymienia (m as t it is s utm). Etio -
logia, drogt zakażenia i patogeneza schorzenia nie są
w pełni poznane (73). Z mleka i tkanek zapalnte zmie-
nionych gruczołow mlecznych oraz dtóg moczowo-
-płciowych wyosobnić można odpowiedziaInę za to
schorzenie p ńeczki okrężnicy, paciorkowce i gronkow-
ce, Niekiedy schorzenie jest bezobjawowe, a dowo-
dem na jego istnienie jest zwiększonaliczba komórek
somatycznych w mleku oraz obecność bakterii Esche-
richia coli, Staphylococcus sp. i Streptococcus sp.Przy-
p adki c iężkie char aktery zuj ą s ię wy r aźnąb ole sno ś ci ą
i obrzękiem grlczołu mlekowego. Schorzeniu towa-
r zy szą zmi any anatomop ato l o gic zne i hi sto lo gi czne.

W r o zp o znawaniu zabur zęń wydzi e lani a mlęka or az
p o dkliniczne go i klini c znę go przewlekłe go zap alenta
gruczoŁu mlekowego u loch należy stosować jedno-
cześnie następujące badania laboratoryjne mleka: okre-
ślenie pH, odczynu komórkowego zpłynem Mastera-
pid, ocenę cytologiczną oraz badanie bakteriologicz-
ne. P omo cne s ą równi e ż p omiary aktywno ś ci katalazy
- do 4-5 tygodnia po porodzie (65). W celu wykrycia
mastitis u loch proponuje się: badanie kliniczne opar-
te na oglądaniu i palpacji tkanki gruczołowej, ocenę
makro skopową mleka, badanie bakteriolo giczne mle-
ka umo ż l iw i aj ąc e zr o żntc ow anie pr zy c zy n zabur zęi
sekrecji, badanie cytologiczne, które w oparciu o
zwiększoną ltczbęleukocytów lub komórek somatycz-
nych w mleku, dość dokładnie informuje o stanie zdro-
wotnym gruczołu, metody szybkie takie jak TOK, test
Whiteside'a i próbę bromotymolową(86). Na podsta-
wie oceny klinicznej tkanki gruczołowej poszczegóI-
nych segmentów wymienia loch, cech makroskopo-
wych i b adani a cyto 1o gi c znę go, wy r ożnić można cztery
grupy mleka (86): 1. nie zmieniony wygląd makrosko-
powy, segmenty nie wykazuj ące zmian chorobowych,
Iiczba komórek somatycznych w 1 ml od 250 000 do
1 700 000; 2. przy stosowaniu 3 prób szybkich przy-
najmniej 2 odczyny słabo dodatnie lub 1 dodatni, tkan-
ka gruczołowa segmentów bez zmian, ltczba komó-
rek somatycznych w 1 ml mleka od 1 700 000 do
4 000 000; 3. mleko z segmentów bez wyraźnych
zmtanklinicznych, ale o odczynie dodatnim lub silnie
dodatnim, liczba komórek w 1 ml mleka od 4 000 000
do 6 000 000; 4. mleko pobrane z gruczoŁow zmie-
nionych klinicznie z obecnościązmianmleka - mleko
z segmentów chorych, ltczba komórek somaĘcznych
w 1 ml mleka wyższa od 6 000 000 do niepoliczalnej.
Zdania na temat przydatności rożnych metod służą-
cych wykrywaniu stanów zapalnych wymienia loch
m.in. subklinicznych są podzielone. Na przykład są
zwolennicy i przeciwnicy wykorzystania TOK i testu
White s i de' a mimo, że niektor zy autor zy wykazali dużą
zgodność wyników obu testów z liczbąkomórek so-
matycznych w mleku (86),

Z e w zgIędu na zło żonąeti o 1 o gi ę s cho rz eni a, wydaj ą
s i ę być uzas adnione wi e lokierunkowe dztałanta pro fi -
laktyczne (4, 14,24,26,73,84). Powinny one obej-
mować następujące elementy: właściwy dobór i od-
chów loszek przeznaczonych do krycia oraz krycie
loszek po uzyskaniu pełnej dojrzałości rozpłodowej
tzn. przy masie ok. 120 kg i w wieku ok.240 dni (27 ,

28); prawidłowe postępowanie z lochami ciężarnymi
przed i z lochami karmiącymi po porodzie (25,]4),
obejmuje ono odrobaczanlę,mycie i dezynfekcję loch,
ograniczonąpodażpasz w okresie ciąży niskiej, umiar-
kowanąw ciązy wysokiej i ad libitum,w czasie lakta-
cji, a w okresie okołoporodowym zywienie ograniczo-
ne z równoczesnym znaczącym zastąpieniem paszy
pełnodawkowej otrębami pszennymi; optymallzację
warunków środowiskowych w okresie okołoporodo-



wym w zakresie mikroklimatu i higieny oraz zapobte-
ganie stresom, a także przemieszczęnie macior pro-
śnych do pomieszczeń porodowych dokładnie odka-
żonych, ok. 5-7 dni do 14 dni przed porodem (4,23,
29, 74); żywienie dawkami zbilansowanymi pod
wz glę dem ener gety czno -b i ałkowym o optym aLnej za-
wartości włókna zgodnie z zapotrzebowaniem loch
(24, 33, 59, 6 6, 84). Pasza powinna zaw ięr ac właściwą
zawartośc makro i mikroelementów, witamin oraz
aminokwasów (81, 85); uodpornienie loch poprzez
podanie szczepionek i autoszczepionek (I2, 6I, 8I);
przerwanie łańcucha infekcyjnego przęz zastosowa-
nie antybiotyków i chemioterapeutyków do paszy (.4,

4I,43,60), np. Ridzol Ę Ridzowet, Ftalmet, Linco-
spectin premiks lub pozajelitowo (38, 45, 70,72,8ż,
83); próby selekcji stada w kierunku uzyskania popu-
lacji o genetycznie uwarunkowanym braku recepto-
row jelitowych dla antygenów adhezyjnych E. coli z
uwagi na istnienie odmian fenotypowych prosiąt o roż-
nym stopniu wrażliwości na antygen K88 (43),

Lę częnie ze sp ołu b ezmleczno ś ci p op orodowej p o -
winno być z uwagi na złożoną etiologię dziaŁantęm
kompleksowym (33, 40,42,60,73,75, 80). Przy Ie-
częniu c o l ifo rm m a s t i t i s prop onowane s ą następuj ąc e
dziaŁania: podanie chemioterapeuĘków, ukierunkowa-
nych po uprzednim wykonaniu antybiogramu na bak-
terie gramujemne i gramdodatnie, np. Metrisanu AN
(45, 46). Wykazano, że z 80 szczepów izolowanych
od loch zCMwszystkie były wrażliwe na trimetoprim
z sulfamataksazolem, polimyksynę i gentamycynę,
9 50ń na neomycynę, chloramfenikol i amp icylinę, 20oń
na streptomycynę i tetracyklinę,50ń na sulfadymidy-
nę. Wrazliwość bakterii na streptomycynę i gentamy-
cynę nie uległa zmianie, na inne antybiotyki zmniej-
szyła się aż o 20-50% (I2). Ostatnio dobre efekty w
leczeniu CM uzyskiwane sąpo podaniu Amoksiklavu
(43). Zdania na temat stosowania preparatów przeciw-
zap alny ch s ą p o dzi e lone, ob ok zalec ęnia p o dawania
prednisolonu (61) zalęcanajest ostrożność w stoso-
waniu glikokortykosterydów (79). Zaleca się także
opróżnienie przewodu pokarmowego z zalegającej
karmy, poprzęz podanie środków pobudzających pe-
rystaltykę przewodu pokatmowego (np. Natrium sul-
furicum) (26); pobudzenie wydzielania mleka (Oxy-
tocyna lub hypofizyna, Biolactin, propranolol) (28, 43,
57, J5,82); płukanie dróg rodnych (Vagothyl, Lota-
gen, Etakrydyna, sulfonamidy, inne preparaty tonizu-
jące mięśniówkę macicy) (5, 6, I7,33, 57,75,82);
immunomodulację odporności organizmu (Lydium
KLP) (43).

podsumowanie

Zesp oł b ezmlęczności poporodowej loch j est cho-
rob ą p o 1 i e ti o l o gi c zną aIę zaw sze zw lązanąz udziałęm
czynników bakteryjnych. Schorzenie to jest główną
pr zy czy ną znaczący ch p adni ę ć w śró d pro s i ąt. O grani -
czenię strat uzasadnia celowość stosowania komplek-

sowej profilaktyki w zakresie poprawy warunków śro-
dowiskowych wpływaj ących na zdrowotność macior
oraz immunoprofilaktyki w stadach gdzie coliform
mastitis jest dużym problemem. Wskazane jest rów-
niez prowadzęnię badań gruczołu mlekowego i mleka
w celu szybkiego tozpoznawania i poprawnego dia-
gno zowani a zabur zęń wydzi e l ani a mleka, a następni e
kompleksowego i skutecznego leczenia. Dążenie do
produkcj i tzw.,,zdr owej zywno śc 7" zachęca do stoso-
wania niekonwencjonalnych dodatków - probioĘków,
preparatów ziołowych oraz podawania środków im-
munomodulacyjnych.
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Adres autora: dr inż, Anna Rekiel, ul. Pustola 25 m. 43, 01-107 Warszawa

STAN Z,ARAŹLIWYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według zgłoszenia Głównego lnspektoratu Weterynarii

do Międzynarodowego Biura Epizootii - OlE
za okres 1-3O kwietnia 1999 r.

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 3 wojewodztwach (w nawiasach podano
liczbę zapowietzonych zagród) a mianowicie: kujawsko-pomorskim (3), podlaskim (2), warmińsko-
-mazurskim (3). Wściekliznę stwierdzono u 2 psów, 5 kotów i I szt, bydła.

2) Wścieklizna zwierząl dzakach - wystąpiła w 9 wojewodztwach: kujawsko-pomorskim (13),
lubelskim (1), łódzkim (1), mazowieckim (10), podkarpackim (3), podlaskim (17), pomorskim (1),

warmińsko-mazurskim (20), wielkopolskim (5). Zanotowano jąu 54 lisów, 14 jenotów, I nietoperza,
1wilkai 1kuny,

3) Choroba Aujeszkyego - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1).

4) Leptosplroza bydła wystą)iła w województwie podkarpackim (1).

5) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1).

6) Bruceloza owiec - wystą)iła w województwie wielkopolskim (1).

7) Salmoneloza drobiu - wystą)iła w 13 wojewodztwach: dolnośląskim (3), kujawsko-pomor-
skim (1),lubelskim (2),lubuskim (15), łódzkim (2),mazowieckim (25), podkarpackim (1), podlaskim
(3), pomorskim (15), śląskim (2), świętokrzyskim (8), wielkopolskim (48),zachodnio-pomorskim (10).

8) Zgnilec amerykański-wystąpił w 3 wojewodztwach: śląskim (1), warmińsko-mazurskim (1),

wielkopolskim (2).
9) Zgnilec europeiski wystąpił w województwtę lubelskim (1).

10) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w 3 wojewódz-
twach: pomorskim (2), warmińsko-mazurskim ( 1 ), zachodnio-pomorskim (3).


