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Zaraza płucna bydła (zpb) (pleuropneumonia con-
tagiosa bovum PCB) jest wysoce zarażIiwą ostrą
podostrą lub przewlekłą chorob ąby dŁa wywoĘwaną
przęzmykoplazmy, szeroko rozpowszechnioną w kra-
jach aĘkańskich i azjaĘckich. W związku zmiędzy-
naro dowym obrotem zw ier ząt oraz endemicznym wy-
stępowaniem tej choroby w krajach południowo-za-
chodniej Europy problem ten jest równtężważny dla
państw członkowskich Unii Europejskiej, a także aspi-
rujących do niej, w tym Polski. Zaraza płucna bydŁa
znajduje się wykazie A Office International des Epi-
zooties (O. I. E.) t zaliczanajest do chorób zwalcza-
nychzurzędu. Dlatego teżwydaje się celowe, bliższe
zapoznanlę się z charakterem i problematykązwiąza-
ną z tą jedno stką chorobową.

W kontekście charakterysĘczny ch zmian klinicz-
nych i anatomopatologicznych zaraza płucna bydła
przebie ga w postaci włóknikow e go zapalenia pfu c i su-
rowi c zo -włóknikowe g o zap alenia opłucnej zę znacz-
nym pogrubieniem przegród międzypłacikowych
z r ozr ostęm tkanki śródmiązs zowej (marmurkowaty
wygląd pŁac) oruz obecnościątzw sekwestrow (mar-
twakow) - otorbionych, wypełnionych wysiękiem
ognisk nekrotycznych tkanki płucnej, w ktorych stwier-
dza się obecność patogenu, Natomiast u młodych osob-
ników zpbmoże manifestować się stanami zapalnymi
stawow, głównie koiczyn Qloly arthritis).

Etiologia

Czynnikiem etiologicznym tej jednostki chorobo-
wej jest bydlęcy biotyp SC (small colonies) Mycoplas-
ma mycoides ssp, mycoides (MmmSC) zaliczany wg
Stona do rodzaju,,mycoides complex" (14). Historycz-
nie biorąc, mykoplasma jako czynnik wywołujący za-
r azępŁucnąby dła zo stał wyo s obni ony już 1 8 9 8 r, przęz
Nocarda i Roux (7). Od tego czasu wszystkie myko-
plazmy okre ś lane s ą niekiedy mianem,,zar azków grupy
PPLO" (pleuropneumonia like organisms). Nazwa ro-
dzaj ow a My c o p l a s m a zo stała natomiast zaprop onowa-
na przez p olskiego badacza Jana Nowaka ( 1 8 6 5 - 1 94 6),
ktory przyczynił się do poznania właściwości morfo-
logicznych Mycoplasma mycoides ssp. mycoides (7).

Antygenowo pokrewne szczepy M. mycoides ssp.
mycoides, które określa się mianem LC (large colo-
ni e s ), uw ażanę b yĘ dotyc h c zas za p atog enne wyłąc z -
nie dla owiec tkoz(zakaźnabęzmleczność owiec, ar-
thritis, zapalenie płuc); ostatnie dane weryfikują jed-
nak ten pogląd(2,14). Stwierdzono bowiem występo-
wanie stanów zapalnych stawów i spojowek u cieląt
oraz mastitls u krow na tle zakażeń MmmLC. Formę
SC można odrożnió od formy LC na podstawie właś-
ciwości biochemicznych oraz charakteru wzrostu ich
kolonii napodŁożach stĄch. Rosną one bowiem w pos-
tacibardzo maĘch kolonii, widocznych wyraznie do-
piero pod mikroskopem przy powiększeniu 30-100x
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z typowym dla mykoplazm wyglądem ,,sadzonego
jaja" (7). Mycoplasma mycoides ssp. mycoides jest
drobnoustrojem polimorficznym, z przewagą form
owalnych i okrągĘch, wielkości 0,2-0,8 pm (nazywa-
ne kiedyś konidioidami) obserwowanych głównie
w starych hodowlach. W młodych hodowlach M. my-
coides wytwarza długie, rozgałęione nitki dochodzą-
ce do 150-240 pm o średnicy 0,075 pffi, w których
pojawiają się liczne ctałka elementarne, uwalniane do
środowiska po uzyskaniu ,,dojrzałości". Formy wi-
dzialne w mikroskopie świetlnym barwią się Gram-
-ujernnie, jednakże lepiej zabarwiają się metodą Giemsy
po uprzednim bejcowantuI%o roztworem KMnOo (15).
Mycoplasma mycoides jest bardzo wrażIiwana czyn-
niki środowiska, zwłaszcza na działanie światła sło-
necznego. Poza organizmem gospodarza ulega szyb-
ko inaktywacji, nie przeżywa dłażej niż I0 dni nawet
w mięsie i produktach mięsnych pochodzącychodza-
kazonych zw ier ząt. W sp e cj alnych j ednak warunkach,
w temperaturze 4-6"C może zachować zywotność
przezohes 3 miesięcy. Wysuszanie orazĘpowe środki
dezynfekujące, w tym również zwykłe detergenty,
szybko inaktywuj ą drobnoustrój . Z anĘbioĘków wraż-
liwy jest on in vitro na chloramfenicol, chlor- i oksy-
tetracyklinę oraz tylozynę. Natomiast oporny jest na
penicylinę i sulfonamidy.

Epizootiologia

Zaraza pfucna bydła była znanajuz w XVII wieku
w Szwajcarll oTaz w sąsiednich górskich regionach
Niemiec i Francji. Wcześniej, do szesnastego stule-
cia, występowała ona w formie endemicznej we
wschodnich Alpach, a w XVIII wieku rozprzestrzeni-
ła się na całą Europę (12). Niektórzy autorzy lważają
nawet, ze miejscem pochodzenia tej choroby jest Eu-
topa, z ktorej następnie, poprzęz handel zwierzętami,
została zaw|ęczona na inne konĘnenty (6). Zpb wy-
stępuje przede wszystkim u bydła i gatunków po-
krewnych, jak: bawoĘ bizony,renifery jaki i antylo-
py. Ogolnie gafunki rodzajuBos sąwrażliwe na zaka-
zenie MmmS C. Naturalnę zakażenia stwierdza się j ed-
nak głównie u krętorogich (Bovidae) i afrykańskiego
bydła zebll (Bos indicus). U bydła obserwuje się po-
nadto vłyraźne zróżnicowanie rasowe pod względem
podatności na zakażęnie MmmSC, Generalnie euro-
pejskie rasy bydła sąbardziej wrazliwe niż miejscowe
bydło aĘkańskie (10). Wydaje się również, że wtek
zwierzęcia może decydować o oporności na zakaże-
nie. W warunkach eksperymentalnych wykazano bo-
wiem, że bydło w wieku ponizej 3 lat jest bardziej
wrazliwe niżstarszę osobniki (9). Ponadto, mimo wielu
doniesień wskazujących na występowanie CBPP u ba-
wołów domowych (Bubalus bubalus), w warunkach
eksperymentalnych trudno tę chorobęwywołać u tego
gatunku zwierząt (l1, 13). Równiez niektóre gatunki
przeżuwaczy zyjące w AĘce, jak bawoł aĘkański
(Syncerus caffer) czy wielbłąd są odporne na zakaże-
nie MmmSC. Spośrod dziko żyjących przenlwaczy

tylko bizony amerykańskie (Bison bison) wykazują
wrazliwość na zakażenie (I2, 13, 16).

Zar aza płucna by dła stale wy stępuj e w A Ęc e i Azj i,
w tym głównie w Indiach, Nepalu i zachodnich Chi-
nach. W Australii eradykowano tę chorobę w 1975
roku, a w USA juz w XIX wieku (l893 r.), powołując
do tego celu w 1884 r. specjalną agendę (USDA s Ani-
mal and Plant Health Inspection Service). Obecnie
CBPP nie występuje na półkuli zachodniej. Natomiast
według danych OIE i FAO na konĘnencie afrykań-
skim choroba ta notowana jest w 24kajach (Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, Czad,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Erytrea, Etiopia, Ghana,
Gwinea, Kenia, Mali, Mauretania, Namibia, Niger,
Nigeria, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo,
Uganda, Zair). Sytuacja epizootyczna jest niejasna
w Burundi. Natomiast Senegal i SierraLeone same de-
klarują ze sąwolne od choroby od1992 r. Generalnie
CBPP nie występuje w południowej orazw zasadzte
w połnocnej części Afryki (8). Jest natomiast ogfom-
nym prob lemem ekono micznym kraj ow trop ikalnych
tego kontynentu. W Europie choroba ta występuje en-
demicznie w określonych regionach Portugalii, głów-
nie na połnocy tego kraju, w prowincjach Entre-Douro
e Minho, Beira Litoral i Trós-os-Montes oraz Włoch
(Bergamo, Lombardia) i Hiszpanii (12). W Portugalii
w latach 1985-1995 zanotowano ponad 7000 ('7626)
ognisk chorobowych CBPŁ we Włoszech w porów-
nywalnym okresie (1990-1993) - tylko ok.90, przy
c zym o g ó l n a lic zb a zw ter ząt zakażony ch w tym kraj u
oceniona została na poziomię24 053 (12), W Europie
jednak Ępowa ostra postać CBPP jest rzadkościąi kli-
niczne pr rypadki o cięl<lm pr zeb ie gu tej choroby w za-
sadzie nie są notowane. Uważa się, ze możę to być
wynikiem powszechnego stosowania antybiotyków,
optymalnych warunków utrzymanta (odpowiedni mi-
kroklimat, pełnowartościowe żywienie), a także na-
tychmiastowe go eliminowania z ho dowli zw terząt za-
kazonych (l2). Dodatkowym powodem jest równiez
sto sunkowo niska zj adliwo ść europej ski ch szczepów
MmmSC w porównaniu z aĘkańskimi. Dlatego też
w Europie rozpowszechnione są głównie podostre
i przewlekłe postaci zpb, Podstawowym zaś proble-
mem, groźnymw kontekście epizootycznym jest częs-
te występowanie tzw. bezobjawowych nosicieli, po-
zornie zdrowych i okresowo siejących zjadliwy pato-
gen do środowiska.

W Polsce zaraza płucna bydła aktualnie nie wystę-
puje, a ostatnie przypadki tej choroby notowano 1936 r,

Patogeneza

Zarazapłucna bydła zwykle zostaje zawleczona do
zdrowych stadprzezzwierzęta chore, często z subkli-
nicznym przebiegiem choroby hlb za pośrednictwem
ozdrowieńc ów, któr zy pr zez dłagi c zas p ozo staj ą s i ew-
cami zarazka. Duzą rolę w rozprzestrzenianiu zarazy
odgrywa handel i obrot zwierzętami. Choroba w sta-
dzie szerzy się powoli popIzęz bezpośredni kontakt



pomiędzy zwięrzętami drogą aerogenną (zakażenie
kropelkowe). Zarazek po wniknięciu do dolnych od-
cinków dróg oddechowych wywołuje początkowo za-
palenie oskrzeli i oskrzelików, a następnie tkanki mię-
dzypŁaclkowej, p owo duj ąc j ej obrzęk, zaW zeptc ę na-
czyńchłonnych i drobne ogniska martwicowe. W tym
stanie choroby przechodzi on również do krwiobiegu
i układu chłonnego, a następnie wydalany jest na ze-
wnątrzz wysiękiem z jamnosowych, z mlekiem, mo-
czem i wodami płodowymi. W późniejszym okresie
proces chorobowy obejmuje równięż mtĘsz płuc,
w którym na skutek zapalenia włoknikowego tworzą
s ię otorbione tkanką łączną ogniska martwico w e, tzw.
sekwesĘ (martwaki). MmmSC możęprzetrwaćw ta-
kich ogniskachptzezwiele miesięcy (15), a nawet dłu-
żej (2-3lata) i uwalniać się na zewnątrz po ich rozer
waniu np. podczas napadowego kaszlu, Procesy takie
wyjaśniają przypadki nagłego pojawiania się zarazy
w miejscach, w ktorych dotychczas ona nie występo-
wałapo zakllpie pozornie zdrowych zwierząt.

0biawy kliniczne
Okres wylęgania choroby wynosi średnio 3-8 tygod-

ni (w skrajnych przypadkach 1-16 łg.).W obrazię
klinicznym tej choroby stwierdza się początkowo ka-
szel, ptzyspieszone oddechy, duszność i wzrost cie-
płoty wewnętrznej ciała(40,5-42"C), Objawy ze stro-
ny układu oddechowego stopniowo nasilają się, ka-
szel staje się bolesny i występuje częściej, wzrasta rów-
nież llczba oddechów. Zwierzę przyjmuje charakte-
ry sty czną ul g ow ą p o s taw ę c i ał a z wy ciągntętą głow ą
i szyjąwygiętym łukowato grzbietem i odwiedziony-
mi od tułowia łokciami. Pojawia się wypływ z nosa,
dochodzi do zmniej s zęnta łaknienia, niere gularne go
przeżuwania i spadku mleczności. W miarę postępo-
wania choroby objawy nasilają się, zwierzęta chudną
wzrastajątrudności w oddychaniu, ciepłota wewnętrz-
na ciaŁa podnosi się do 4I-42"C, pojawiają się symp-
tomy rozległego zapalenta opłucnej z silnie przyspie-
szonymi oddechami z bolesnym postękiwaniem i cha-
rakterystyc znym chrząknięc iem przy wydechu oraz
zmianamiosłuchowymi(trzeszczenia,rzejenia,,gru-
b ob ańkowe", tar cia opłucnowe) i wypukowymi ( stłu-
mienia) nad polem opukowym płuc. W końcowym
etapie choroby kaszel staje się stfumiony, wysięk z nosa
przybtera charakter śluzowo-ropny i zmniejsza sięjego
ilość, tętno wzrasta vnryrażnie i pojawiają się obrzęki
w okolicy przed- i środpiersia. Dominująobjawy za-
palenia płuc i opłucnej . Zwterzęta giną zwykle po 3 Ę-
godniach od wystąpienia pierwszych, stwierdzany ch
klinicznie objawów chorobowych.

W krajach dotychczas wolnych odzarazy obserwu-
je się duzą śmiertelność w przypadku zawlęczenta
choroby. Współczynnik śmiertelności w ostrych po-
stactachzarazypłucnejbydłamożedochodzićdo50Yo,
a nawet 70oń zwierzątw stadzie, U około 20%o zwie-
rzątw zakażonym stadzie nie stwierdza się objawow
klinicznych. Częściej zar aza płucna by dła przebiega

jako postać podostra i przewlekła, zwłaszcza w ęnde-
micznych regionach j ej występowania w Europie, a j ej
objawy kliniczne są wówczas mniej nasilone i mogą
być nie zalważone,Zazwyczaj doĘcząone stanu ogó1-
nego, jak: podwyższeni.ę ciepłoty wewnętrznej ciała,
nięznaczne zmniejszenie apeĘłu i pogorszenie kon-
dycji. Natomiast objawy ze strony układu oddecho-
wego sązauważalne dopiero po wysiłku.

U cieląt w wieku do 6 miesięcy CBPP występuje
jako zapalenie stawów zkllawizną. Zajęte duze sta-
wy są obrzękłe i ciepłe w dotyku. Bolesność stawów
możebyć tak duża, że chore nłvierzętaniechętnie obar-
czaj ą chor e kohczyny i przyj muj ą po stawę leżącą na
boku z wyciągniętymi do przodunogami (1).

Zmiany anatOmopatol ogiczne

U zwierzątpadĘch na skutek choroby w badaniach
s ekcyj nych stwierdza się dość charakterys Ę czne zmla-
ny makroskopowe w obrębie układu oddechowego.
Płuca przybterają przede wszystkim marmurkowaty
łvygląd na przekroju (ryc. 1a) spowodowany surowi-
czo -włoknikowym o do skrzelo wy m zap aleniem tkan-
ki płucnej i intensywnym rozrostem tkanki sródmiąz-
szowej tak, że płaciki ph,rcne sąrozdzielone szeroki-
mi, galaretowatymi pasmami (ryc. 1c). Stąd zpb nazy-
wana jest czasami ,,marmurkowatą chorobą płuc"
(marbled lung disease) (4). Nierzadko zmlany choro-
bowe doĘczątylko jednego ptuca, a drugie funkcjo-
nuje w miarę normalnie (ryc. 1d). Zmieniony miĘsz
płucny jest bezwonny i często stwierdza się w nim
wszystkie, sąsiadujące z sobą stadia zmtan chorobo-
wych - od ostrego do przewlekłego oraz obie formy
zwątrobienia (,,szare" i,,czerwone"). Dominującą
zmianąmakroskopową jest tzw. konsolidacja, tj. za-
gęszczenle tkanki płucnej wskutek nacieku zapalne-
go, lub pogrubienie pojedynczych płacików okolonych
poszerzonymi i obrzękĘmi przegrodami, co daje w re-
zultacie wspomniany już,,marmurkowaty" wygląd
płuc na przekroju. Ponadto stwierdza się obrzęk przy-
naleznych węzłów chłonnych (ryc. lb) z ogniskami
martwicy orazzapalenie opłucnej płucnej. Listki opłuc-
nej płucnej (trzewnej) i opłucnej ściennej sąsilnie zgru-
białe i często sklejone ze sobą, W jamie opłucnowej
znaj duj e się znaczna il o ś ć,, słomkowe go " wys i ęku (na-
wet do 15-20I), a zgrubiała opłucna pokryta jest zło-
gami włóknika (ryc. le i lfl, Wprzewlekłymprzebie-
gu choroby tkanka płucna jest barwy żółtoszarej,pła-
ciki ulegają zmniejszeniu, a nekrotycznie zmienione
fragmenty mtĘszu ulegają otorbieniu (martwaki),
tworząc ogniska wielkości od 1 cm do 20 cm (ryc, 1g).
Część z nich ule ga zwapnieniu, większo ś c j e dnak za-
wiera galaretowate, pĘnne strukfury z obecnościąży-
wego zarazka. Ogniska te mogą okresowo otwierać
się do oskrzeli, przęz co następuje wydalanie myko-
plazm. W ostatnim stadium przewlekłej postaci zpb
dodatkowo moze wystąpić rownież zapalenie osier-
dzia t otrzęwnej oraz galaretowatę nacięczęnia tkanki
podskórnej.
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Ryc. 1. Zaraza płucna bydła - zmiany anatomopatologiczne
(wg Callis J. J. i wsp.): a - marmurkowaty wygtąd płuc na
przekroju, b - obrzęk węzłów chłonnych śródpiersiowych,
c - galaretowate pasma przerosłej tkanki śródmiąższowej,
d - zapalenie opłucnej z jednostronnym zajęciem lewego płu-
ca, e - płyn wysiękowy w jamie opłucnowej, f - złogi włókni-
ka, g - sekwestry (martwaki)

Rozpoznanie

W rozpoznaniu choroby należy pamiętać, żebada-
nia kliniczne, a nawet anatomopatologiczne stwierdza-
j ąc e występ owanie charaktery s Ę czny ch zmian nie daj ą
pełnych podstaw do ostatecznego rozpoznania CBPP.
P ozwalaj ą one j e dyni e p o stawić wstępne r o zp oznanie
na terenach jej enzootycznęgo występowania. Decy-
dujące są natomiast badania laboratoryjne uwzględ-



niaj ąc e b adanie b akteri olo giczne (identyfi kacj a czyn-
nika zakażnego) i serologiczne,

Przyżyciowo do badań laboratoryjnych pobiera się
W mazy z no s a, wypłuczyn ę z przestr zeni tchawiczo -

- o skrzelowej (TBL) i o skrzelowo -pęcherzykowej płuc
(BAL), ponadto: pĘn pobrany podczas punkcji jamy
opłucnowej (dolnajej część,pomiędzy 7. a8. zebrem)
or az maż stawową w pr zebte gl p o ly ar t hr i ti s, O d zwie-
rząt padĘch pobiera się do badania: próbki zmienio-
nej tkanki pfucnej, wvŁy chłonne tchawiczo-oskrze-
lowe i środpiersiowe, pĘn opłucnowy i maź stawową.
Poniewaz koncentracja mykoplazm w chorobowo
zmienionych tkankach może znacznie się róznić, brak
tzolacji nię zawsze oznacza, że zarazka w badanym
materiale nie było. Ponadto, mykoplazmy jako wyjąt-
kowo wrażliwe na wpłyłrry środowiska , t:ra czas trans-
porhr powinny znajdować sięw odpowiednim, do tego
celu przeznaczonym medium (2, 16). Medium takie

cyjny (FAT), krązkowy tęst zahamowania wzrostu
(DGIT), test immunodyfuzji w żelu agarowym (AGID),
odcryn precypitacji, metoda kropkowa na błonie fil-
tracyjnej (MF-dot) i badania immunohistochemiczne.
Natomiast w badaniach serolo gic zny ch wykorzystuj e
się rutynowo odczyn wtązania dopełniacza (OWD;
CFT), który wykrywa przeciwctała anty-MmmSC
u zwierząt przewlekle zakażonych. Ostatnio wpro-
wadzono równiez jako badanie alternatywne test
C-ELISA produkcji francuskiej (CIRAD/EMVT,
Montpellier) lub austriackiej (International Atomic
Energy Agency, Vienna). Natomiast w ostatecznych
b adani ach o dw oław c zy c h - r o zstr zy gając yc h, zal.e c a-
nych przez referencyjne laboratorium CBPP OIE
(LNIV Lizbona, Portugalia) stosuje się immunoblo-
ting - IBT (Western blotting). W końcowej analizie
otrzymanych immunoblotów za dodaaię próby vnaje
się te,' gdzie na wywołanej matrycy nitrocelulozowej
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Ryc. 2. Wykrywanie antygenu M. Mycoicles subsp, mycoides S.C. metodą immunoblotingu
z użyciem surowic otrzymanych od naturalnie zakażonego bydła w różnych stadiach cho-
roby (wg Gonęalves M. R. i wsp.)
Objaśnienie: Wszystkie badane surowice posiadały 5 charakterystycznych dla MmmSC immu-
nodominantnych prązków antygenowych, tj. 1l0, 98, 95, 62160 i 48 kDa, Orientacyjne pozycje
standardowych prążków markerowych o róznej masie cząsteczkowej (2|2-14,4 kDa) zaprezen-
towano z lewej strony diagramu

Kompleksową identyfi ka-
cję czynnika zakażnego -
MmmSC, według aktual-
nych zaleceń OIE (2), pro-
wadzi się drogąizolacji my-
koplazm z uży ciem stosow-
nych podłoży (PPLO Ępu
MBG i MBA), ponadto po-
przęz odpowiedni panel ba-
dań biochemicznych (m.in.
ocena zdolności rozkładu
glukozy, kazeiny, hydro lizy
argininy i mocznika, wytwa-
r zania fosfatazy, redukcj i te-
trazolium), badania moleku-
Iamę z zastosowaniem tech-
niki PCR oraz testy immu-
nologiczne, takie jak: test
pośredniej immunofluores-
cencji (IFA), test fluorescen-



występuj e równocze śnie pięć charakterys Ę czny ch im-
munodominatnych prązkow (LMW) o masie cząstecz-
kowej: 110, 98, 95, 62160 i a8 kDa (a),

W rozpoznaniu różnicowym bterzę się pod uwagę
podostrą postać pasterelozy bydła (posocznica krwo-
to czna by dła1. chorob a B o lingera), gor ączkę ws chod-
niego wybrzeża (ECF - East Coast Fever; Theileria-
sis) oraz inne wirusowe i bakteryjne zapalenia układu
o dde chowe go . P r zy p o dej rzeni u zpb b ezw zględnte
konieczne są dodatkowe badania mikrobiolo giczne
i serolo giczne, zwłaszcza IBT .

Zapobieganie i zwalczanie
Zar aza płucn a by dł a j e s t c ho rob ą zw alczaną z ur zę-

du (2,16) i podlega obowiązkowi zgłaszania (lista A
OIE). Stwierdzenie choroby (potwierdzone badaniem
laboratoryjnym) na obszarach odniej dotychczas wol-
nych daje podstawę do radykalnego dzińania z likwi-
dacją zakażonego stada oraz objęciem toaznąobser-
wacją zwierząt z sąsiednich miejscowości. Leczenie
zwlerząt chorych jest zabronione, mimo że MmmSC
jest wrazliwy na ltczne antybiotyki, w tym: strepto-
mycynę, oksytetracyklinę i chloramfenikol. Antybio-
Ękoterapia możę bowiem jedynie spowolnić rozwój
choroby, a ułatwia formowanie sekwestrów, do któ-
rych antybiotyk ma utrudniony dostęp. Ponadto,
w przewlekĘm przebiegu choroby lub u bezobjawo-
wych nosicieli w obszarach płuc z koagulacyjnąmart-
wicą dochodzi do całkowitego przęrwanta WĘenta
i tym samym zablokowania drogi transportu leku.

W ramach profilaktyki tej choroby obowtązuje za-
kaz importu bydła zkajów, w ktorych CBPP wystę-
puje. Bardzo duże niebezpieczeństwo stanowią bo-
wiem tzw. b ezobjawowi, długotrwali siewcy zar azka.

Zap obie ganie chorob ie na ob szar ach z ap owietrzo -
nych polega na ogranlczeniu i kontrolowaniu handlu
zwtetzętami oraz na uodparniann czynnym poprzęz
s zc zepienia pro fi l aĘc zne z uĘ ciem inaktywowanych
i ż;ywych szczepionek o tzw. zmodyfikowanej żywot-
ności (modified-live MmmSC vaccines), np. wstrzy-
kiwanych bezpośrednio w śluzawicę. CzęŚto jednak
po takich szczepieniach spotyka się silne reakcje po-
s z c z ep i enn e z neh oząwłącznie, stąd szc zepi onki at e -
nuowane np. ze szczępuTll44 i Tl-sr MmmSC (sto-
sowane w AĘce) podawane są zwykle w koniuszek
ogona, który - jeśli nawet ulegnie rnartwicy, co nie
jest rzadkością - odpada bez poważniejszych powik-
łań (8, 10, 15), Odporność poszczepienna jest gene-
ralnie wystarczająca i utrzymuj e sięprzez 12 miesię-
cy. Opracowano też szczepionkę przygotowaną zę
szczępu KH3J, mniej zjadliwego niż standardowy
szczep V5 (3), a także zę szczępu całkowicie awiru-
lentnego M. mycoides zmieszanego z zawtesinątkan-
ki mózgowej bydła do stosowania podskórnego (15).
Szczepionki te nie dawały w zasadzię reakcji ubocz-
nych przy zachowanej pełnej ich immunogenności.
Szczepionki przeciwko zarazie płucnej bydła często
stosowane są w kombinacji ze szczepionką przeciw-
ko księgosuszowi bydła.
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Ponad 200 serotypów Lepbspira intel,rogans zal<aża zwlerzęta domotve.
dzikie i człowieka. Częstotliwość zakażenia świń, kóz, owiec, bydła i psów okeś-
lono, badajap w teścje aglutynacji lnikroskopowej 516 surowic świń,277 bydła,
282 owiec, 198 kóz, 2_5,ł psórł, Pozytywnie reagowało rł,stosunku do jednego

lub kilku serotypów L interrogans 309 (]1,8%) surowic w mianie l:l00 lub
wyższyrn. U zwierząt hodowlanych dominował serotyp Bralislava, Australis i Co-
penhageni. Przeoiwciaładlaserotypu Bratislavttwystępowaływsurowicach8]
śrviń,2l kóz, 12 owiec i20 krórł,. dla serotypu Copenhageni u4 ślviń,20 kóz.
2 owiec i 6 krów, a dla serotypu lł.i tralis l81 świń. 21 kóz, l2 owiec, 20 krów
i 7 psów Natomjast przecirvciała d7a L pomona występowały w surorł,icach
5 kóz i 2 krów W Grecji zrł,ierząt hodorł,lanych nie szczepi się przecirł, leptospi-
rozie, Psy są szczepionc regularnie przeciwko serotypowi Canic,ola i lctero-
haemorrha gi ae.
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