
Artykuł przeglądowy

Z akaźna b ę zmle c zno ś c owi e c i kó z (a g a l a c t i a c o n -
tagiosa ovium et caprarum; contagious agalactia of
sheep and go ats) j est chorobą wyłvoĘrvan ąpr zez dr ob -
noustroje z rodzaju Mycoplasma i objawiającą się
wy stęp ow ani em stanó w zap alanych wymi on, stawóq
spojowek i rogówek, płuc i opłucnej, a w sporadycz-
ny ch pr zypadkach - ronień.

Występowanie

Z akńna b ęzmlę c zno ść owi ec i ko z występuj e głów-
nie w krajach basenu Morza Srodziemnego. Choroba
ta znana jest od ponad 180 lat. Po raz pierwszy opisał
jąMetaxa (1 1) we Włoszech w 1816 r, oraznieco póź-
niej, w 1854 r. Zangger w Szwajcarii (11), W Europie
notuje się ją obecnie w Hiszpanii, Portugalii, Francji,
Włoszech, Szwajcarii, Albanii i Grecji (5). Ostatnio
stwierdzono równiez przypadkt tej choroby w Bośni
HercegowiflIe oraz Macedonii, atakże na Węgrzech,
gdzie u kóz dominowały objawy w postaci zapalenia
spojowek (1, 8, 10). W innych regionach śwtata za-
każnabęzmleczność owiec i kóz występuje w zachod-
niej części Azji, USA oraz Afryce Północnej i powo-
duje znaczne straty ekonomiczne (4). W Europie stra-
ty, głównie na skutek obnizenia produkcji mleka, no-
towane tylko na terenie Hiszpanii i Grecji w ciągu roku,
ocenia się na 30 mln dolarów amerykańskich (1a),
W Macedonii do niedawna kliniczne przypadki zakaż-
nej bezmleczności owiec i koz stwierdzanę były spo-
radycznie, mimo że sąsiaduje ona zktajamt, w kto-
rych choroba ta występuje endemiczrrlą tj. z Albanią
i Grecją. Stan tęn częściowo tłumaczono małą dotych-
czas popula cjąkóz w tym kraju. Kozy są bowiem wy-
soce wrazliwe na zachorowania, aponadto uważa się
je za transmitera czynntkazakażnego na owce. Ostat-
nio w wyniku kilkakrotnego zwiększenia liczebności
stad kóz w Macedonii, głównie za sprawąsprzedaży
tani ch zw lsruąt pt zez kraj e p ow stałe p o r ozp adzie by -
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łej Jugosławtt, a także w następstwie nielegalnego
importu dlżej liczby kóz z Albanii, problem ten na-
btera dużego znaczenia (8).

w polsce zakażna bęzmleczność owiec i koz nte
występuje, jednak wraz z wejściem do Unii Europej-
skiej i rozwtjającym się obrotem oraz hodowlązwie-
r ząt, p oj awi eni e s i ę tak ich zakażęńi e st mo z 1 iw e, Zna-
jomość choroby staje się równiez szczegolnte ważna
w związku z pottzebąujednolicenia metod jej rozpo-
znawantai zwa|czania w krajach UE.

Etiologia

P ierwotnym czynnikiem zakażnej b ezmlec zno ś c i,
zarówno u owiec, jak ikóz jest Mycoplasma agalac-
tiae (rząd: Mycoplasmatales, rodzina: Mycoplasma-
t ac e ae, r odzaj: My c opl a s ma). Ponadto, z notowanych
ostatnio w niektórych krajach przypadków zapaleń
wymienia i stawów l kóz, o przebiegu klinicznym
zbltżonym do klasycznego obrazu choroby, ktorym
często towarzysząrównież stany zapalne płuc, izolo-
wano inne mykop|azmy, jak: M. capricolum subsp.
capricolum (Mcc), M. mycoides subsp. mycoides LC
(MmmLC; LC : large colonies) i M. putrefaciens.

fu 6ńła zakażenia i pat o g e neza

Żr ó dłem zakażęnta s ą zw ter zęta chore, które wyda-
Iaj ą zar azek wI az z wypływem z w orka sp oj ówkowe -

go i nosa, mlekiem oraz wodami płodowymi. Zarazęk
z mlekiem wydalać mogą równiez zwterzęta, ktore
przechorowaĘ (ozdrowieńcy) przęz okres kilku mie-
sięcy, a nawet lat. Stanowią one stałe żródło zakaże-
nia dla nowo wprowadzanych zwterząt do hodowli.
Na zakazenie szczegolnie wrazliwe są kozy wszyst-
kich ras i w każdym wieku, niezalężnte od płci. Owce
są bardziej oponie i zachorowują względnie rzadko.
JężeIi dojdzie jednak do wybuchu choroby, liczbaza-
chorowań szybko rośnie i obejmuje całe stado juz

1akaźna bezmlecznośó owiec ik6z
DAR!Usz BEDNAREK, MARIAN KoNDRAcKl

Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego - Państwowego lnstytutu Badawczego,
Al. Partyzantów 57,24 100 Puławy

Bednarek D., Kondracki M.

Gontagious agalactia in sheep and goats

Summary

Contagious agalactia (CA) is a serious disease in sheep and goats characterized by mastitis, arthritis, kerato-
conjunctivitis and, occasionally, miscarriage and pneumonia.

The paper gives a detailed description of the epidemiotog1,, etiopathology, clinical and anatomopathological
manifestations, diagnosis, therapy and control of the disease.
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w ci€u 4-6 tygodnt.Do zakażenia dochodzinajczęś-
ciej przez przewód pokarmowy, jak rownież drogą
aerogenną i przez spojówki. Bramę wejścia zarazka
stanowic mogą także drobne skaleczenia. Przy zaka-
żeniach drogą alimentacyjną np. za pośrednictwem
mleka czy siary skarmianej u młodych zwierząt, za-
razki dostają się do jelit cienkich, penetrują ich błonę
śluzowąi namnażająsięw niej, a następnie przenika-

kłaczkowaty osad i jasno
zatr zy manie wydz i el ani a
na skutek obustronnego,

rych zwierząt dodatkowo moze wystąpić jedno- lub

palne w narządach wewnętrznych
i innych częściach ciała. Najczęś-
ciej stwierdza się je w wymieniu,
stawach, rogówce i cięzamej ma-
ctcy. Zmiany zapalne występować
mogą nawet w wymieniu i macicy
u młodych, niedojrzaĘch jeszcze
samic, które nie wiązą się bezpo-
średnio zlaktacjączy też z cyklem
j aj nikowym . Zakażna bezmlęcz-
nośó owiec i kóz pierwotnie prze-
biega bowiem jako posocznica,
a dopiero póżniej występują obja-
!\ry w obrębie narządów.

0biawy kliniczne i zmiany
anatOmOpatologiczne

Okres inkubacji wynosi 10-14
dni, a niekiedy moze przeciągać się
nawet do 60 dni. Pierwszymiobja-
wami choroby są: podwyższęnte
ciepłoty wewnętrznej ciała (nawet
do 4I-42'C), osłabienie i brak ape-

§tu, a u ciężarnych osobników
poronienia, W dalszym przebiegu
procesu chorobowego dochodzi do
śr odmtĘszowego zapalenta wy -
mienia (ryc. 1a i b), prowadzącego
do zaniku nabłonka gruczołowego
i zastąpienia go przez tkankę łącz-
ną włóknistą oraz zmtan w che-
micznym składzie mleka izahamo-
wania jego produkcji (do 25 mI),
a nawet całkowitego wstrzymania
jego wydzielania (bezmleczność).
Kwasowość mleka zmienia się
wówczas w kierunku bardziej za-
sadowym (ok. 7,8), spada w nim
równiez zawartośc tłuszczu oraz
białka t Iaktozy, a takżę wapnia,
magnęzu, potasu i kwasu fosforo-
wego, natomiast wzrasta poziom
chlorku sodu. Mleko takie jest
gor zkte, koloru żóhe go, białego lub
szarobiałego o ciągliwym charak-
terze, apo odstaniu rozdziela się na
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Ryc. 1. Zakaźnabezmleczność owiec i kóz - zmiany kliniczne i anatomopatologiczne
(wg Callis J. J. i wsp.): a, b _ zapalenie wymienia; c, d _ zapalenie spojówek i rogó_

wek; e, f, g, h - zapalenie stawów
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obustronne zapalenie spojówek i rogówek (ryc. lc i d),
atakżę stawów (ryc. le, l g i h). Te ostatnie sympto-
my, u mło dociany ch zw ierząt i samc ów, wysuwaj ą się
na plan pierwszy.

Zmtany w obrębie ocnJ zaczynają się początkowo
od zaczerwienienia i obrzmienia spoj ówek, łzawienia,
wycieku śluzowego i światłowstrętu. Poźntej rozwlja
się miąższowe zapalenie rogowki, w postaci punkci-
kowatych zmian (średnicy ok. 1 mm) prowadzących
do jej ogniskowego zmętnienia (ryc, lc) oraz destruk-
cji okołorogówkowej sieci naczyń włosowaĘch. W na-
stępstwie toczącego się procesu chorobowego mogą
powstawaó wrzody, anawęttzw, garbiaki rogówki (s/a-
phyloma). Często tez dochodzi do powstawaniaprze,
toki rogówkt, przez którą sączy się wysięk zapalny
wraz z płrrną zawartością gałki ocznej. Jeśli zmiany
chorobowe dotyczą stawóq naj częś ctej zaj ęte są wów-
czas stawy nadgarstkowe i skokowe,rzadziej kolano-
we i łokciowe. Stawy stają się obrzękłe i bolesne, a u
niektorych rw ierząt mo g ą tworzyć s i ę r ów ntęż sączą-
ce przetoki. Osobniki takie chodzą sztywno lub wy-
rażnię kuleją. Występujące obrzmienie stawów spo-
wodowane jest nie Ęlko zgrubięniem nasady kości,
aIę także rozdęciem nacieczonych torebek stawowych
przez gromadzący się w nich surowiczo-włóknikowy
lub włóknikoury wysięk (ryc. 1g). Stan zapalny sta-
wów moze mteć przebieg ostry - z dlżąbolesnością
zaj ęty ch tkanek b ąd ż tęż chr oniczny - z ni ewi e lką §1-
ko wrażliwością. IJ zwierząt które na skutek silnej
bolesności stawów kuleją dochodzi zvrykle do zani-
ku mięśni prostowników chorych koficzyn, a niekiedy
pojawia się równiez zapalente torebek ścięgnowych
prostowników palców kończyn przednich I zglnaczy
palców kończyntylnych.

Jak w sp omni ano, u ciejamy ch zw ier ząt zdar zaó się
mogą poronienia. Najczęściej obserwuje się je w 3.

trymestrze ciązy, kiedy to owce ronią zywe lub mart-
we płody. Należy jednak dodać, że zwrcrzęta roniąnie
tylko w okresie występowania wyrażnych objawów
choroby, ale równiez, kiedy uważa się je już zawyle-
Qzone.W późniejszym okresie u roniących samic możę
poj awió się, utrzymuj ący się prze z dŁuższy czas, p ato -

logicznie zmieniony wyciek z dróg rodnych. Przęd-
stawiony szczegółowy opis zmian klinicznych i ana-
tomopatologicznych w przebiegu bezmleczności
zakażnej ujęty całościowo, ewoluuje, bardziej lub
mniej, w rożnychkierunkach w zalężności odrodzaju
pierwotnego czynnika zakażnego oraz gafunku zaata-
kowanego zwterzęcia.

W klasycznych zakażeniach na tle M. agalactiae
u owiec przeważająobjawy ogólne w postaci wzrostu
ciepłoĘ wewnętrmej ciała i upośIędzęnta apeSl oraz
zabur zęnta ml e c zno ś c i z b e zmlęc zno ś c i ą włąc znte,
rzadziej natomiast kulawizny oraz stany zapalne spo-
jówek i rogówek, a wyjątkowo uszkodzeniapłuc (I2).
Owc e ctęzame mo gą ronić . Z kolęi u kó z taki zaruzęk
możę wywoĘwać zapalente sromu i pochwy, atakżę
niekiedy zapalenie płuc.

Zakażęnta na tle M. mycoides subsp. mycoides LC
(MmmLC) występujące głównie l kóz, powodują
przede wszystkim zapalenie wymienia z objawami
bezmlęczności, stany zapalne stawów, opłucnej i płuc
oraz zapalenie spojówek i rogówek. Sporadycznię za-
r azek ten mo z e być równi e ż izolow any z pr zyp adków
zapalenia ż raz sromu
i pochwy u zarazkięm
bardzo rozp występuje
bowiem na wszystkich kontynentach. Pomimo żę w da-
nej populacj trwierzątmoże onpozostawać przez dŁlgt
czas w formie utajonej infekcji, a nawet powoli roz-
przestrzeniać sięw stadzie, §powe kliniczne ptzypadki
choroby notuje się stosunkowo rzadko. U młodych
osobnikóą zwŁaszcza nowo narodzonych, skarmia-
nych zakażoną siarą lub mlekiem, w krótkim czasie
może dojść do posocznicy,przebiegającej mrykle z ob-
jawami zapalenia płuc i stawów oraz wysoką śmier-
telnością (9, 1 6).

M. capricolum slbsp. capricolum (Mcc) jest szero-
ko rozpowszechnionym i wysoce zjadliwym patoge-
nęm, szczęgólnie w połnocnej AĘce (3), Jego obec-
nośó stwierdza się równiez w innych regionach świa-

USA i Europa (15), Jednak do zaka-
em dochodzi stosunkowo rzadko i to
z. Zakażente to przebiega głownie

z objawami; gorączki, utraty apetytu, posocznicy, za-
palenia wym ienia oraz cięzkich stanów zapalnych sta-
wów, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do
zejścia śmiertelnego. W badaniach sekcyjnych mozna
stwierdzić zmiany zapalne płac.

M. putrefaciens jest pospolit,m patogenem u kóz
mlecznych w zachodniej Europie wywołuj ąc y m zap a-

ten powodowń Itczne ronienia i zejścia śmiertelne
samic orazbezgorączkowe cięzkie stany zapalne sta-
wów występujące u matek i ich potomstwa (9).

Rozpoznawanie

Diagnozowanie choroby opiera się na stwierdzeniu
charakterys Ę czny ch obj awów klinicznych oraz p o -

twierdzeniu j ej wynikami laboratoryj ny ch badafi , za-
równo mikrobiolo gicznych, jaki serologicznych, a tak-
żeprzy lĘciu technik biologii molekulamej. W pierw-
szym etapie badań dĘy siędo wyosobnienia i identy-
frkacji zarazka z materiahl zakaźnego. Przyżyciowo
izoĘe się go najczęściej z mLeka, płynu stawowego
i wycieku z nosa. Od padłych zwierząt do badania po-
biera sięwycinki tkanki gruczołowej wymienia i oko-
|icznę w vły chłonne, a takżę płyn stawowy i pochew-
ki ścięgnowe ze stawów chorobowo zmienionych,rza-
dziej wycinki płuc, wątroby, śledziony lub nerek.
W o strym przebie gu choroby mykoplazmy można izo -
lować nawet z krwi i moczu. Hodowla mykoplazm wy-
maga podło Ę wzbogaconych cholesterolem lub związ-
kami p okrewnlrmi, Na o gół izolacj ę myk oplazm prze-



prowadza się na pozyrlvkach sztlcznych. są to prze-
ważntę różrre modyfikacje pożywki PPLO Edwardsa
składającej się z bulionu wołowego, aminokwasów
i pepĘdóq wyciąu drożdżowegozanęlJryną gluko-
zy i jaŁowej surowicy końskiej, ewenfualnie z dodatku
inhibitorów hamuj ących r ozw ój obc ej fl ory @ enicyli-
na, octan talu). Mykoplazmy odpowiedzialnę zaroz-
wój zakażnejbezmleczności owiec i kóz, podobnie jak
inne drobnou stroj e te go r o dzaju, namnńają s i ę w wa-
runkach beztlenowych (5% aOr). Do hodowli oma-
wi anych mykop 1 azm najb ar dziej pr zy datne j e st p Ęn-
ne podłoze Eatona (13). Podłoze to jest równiez jedną
z modyfikacji klasycznej pożywki PPLO tzw. PPLO-
-MG, zawierającej glukozę. Poza glukoząw składpod-
łoża Eatona wchodzi dodatek świezego ekstraktu
drożdżowego i surowicy końskiej oraz ampicylina
i0,2o^ roztwór czerwieni fenolowej. Jest to podłoze
róznicujące, na którym po 3-4 dniach wzrost myko-
plazmpowo.d"jęzmianęzabarwięnianapomarafrczo-
wy oraz pojawienie się zmętnienia i błonki na po-
wierzchni tzw. f,rlmu. Waznym elementem izolacjt
mykoplazm jest także właściwy transport materiału
pr zeznaczone go do b adań. Transport ten p owinien być
prowadzony w miarę mozliwośct w niższych tempe-
raturach otoczenia(4"C), a sam materiał należy umieś-
cić w specjalnym medium z dodatkiem octanu talu
(250 mgllifi). Wspomniany dodatek octanu talu hamuj e
rozwój niektórych mykoplazm, jednak nie tych, które
powoduj ą bęzmlęczność zakażną) oraz namnażanię
innych bakterii kontaminujących próbkę. Po wstępnym
namnozeniu i izolacji napodłożach wybiórczych, do
różnicowania gatunkowego uz}rya się następnie testów
biochemicznych. W badaniach biochemicznych
M. agalactiae różni się od pozostałych gatunków
mykoplazm (Mcc, MmmLC, M. putrefaciens) odpo-
wiedzialnych zabezmleczność zakażną tym, że jest
ona glukozo-uj emna. Ponadto ten gatunek mykoplazm,
podobnie jak MmmLC, nie hydrolizuje argininy, pod-
czas gdy Mcc i M, putrefaciens sąarginino-dodatnie
(15).

D okładna, s erolo giczna identyfi k acj a zar azka, wy-
maga zastosowania specyficznych surowic w teście
zahamowania wzrostu (GIT) lub pośredniej immuno-
fluorescencji (IFA), co jednak wiąże się obecnie zpęw-
nymi trudno ściami natury technicznej, wynikaj ącymi
z ograniczonej dostępności surowic wzorcowych Do
wykrywan ia zar azka we krwi, w innych tkankach czy
mleku przydatne sąstosowane obecnie, głównie w la-
boratoriach referencyjnych, reakcje łańcuchowej po-
limerazy (PCR). Uzyskanie dodatniego wyniku w ba-
daniach zużyciemmetod PCR, szczegolnie na obsza-
rach gdzie zakażnabezmleczność owiec i kóz dotych-
czas nie występowała, wymaga jednak dodatkowego
potwierdze nta z zastosowaniem tradycyj nych technik,
tj. izolacji i identyfikacjt zarazka,

Z kolęi w b adaniach skriningowych, do p ermanent-
nej oceny sytuacji epizootycznej w stadzie, stosuje się
testy serologlcznę OWD i ELISA (:np.z lipoproteiną

p48 ściany komórkowej M. agalactiae), rzadziej tm-
munobloting (Westernblot).

W tozpoznanitróżnicowym należy brać pod uwa-
gę stany zapalne gruczoŁumlekowego na tle zakażeń
innymi drobnoustrojami, głównie bakteryjnymi, a w
prrypadkutowarzysząaychimronień,uwzględniórów-
nież brucelozę, gorączkę Q i chlamydiozę.

Leczenie i zapobieganie

Stosowanie niektórych antybiotyków powoduj e

wyraźnąpoprawęstanuklinicznęgochorychrwierząt.
Ni ej ednokrotnie ob s envuj e się j ednak nawroty choro -

by, które wymagająponownego leczenia. Za najbar-
dziej skuteczne uważa się (8) preparaty zawterające
§lozynę oraz oksletracyklinę i danofloksacynę (fluo-
rochinolony). Natomiast wobec często ostatnio stoso-
wanych w terapii tilmikozyny i florfenikolu, izolowa-
ne z tereno!\ych przypadków zakażnej bezmlecznoś-
c i owie c t kó z szczepy mykoplazm, okazywaĘ s i ę ni e -
wrazliwe (12). Podawanie odpowiednio dobranych
anĘbiotyków przectw działa dalszemu rozwojowi cho-
roby oraz skutecznie chroni zwierzęprzed wtórnymi
powikłaniami bakteryjnymi, ale nte zabezpiecza ono
przed szęrzęniem się infekcji mykoplazmami w sta-
dzie. Drobnoustroje te za pośrednictwem mleka prze-
kazywane są bowiem potomstwu, a poprzez udój
innym osobnikom. Sporadycznie mogą one równiez
do stawać się do organizmu zwierzęcta dro gą oddecho-
wąwraz z wdychanym powietrzem. Ponieważ zwlę-
rzętaz zakażonę możę wydalać mykoplazmy w spo-
sob ciągty przęzkilka kolejnych miesięcy, a następnie
z przerwami, do roku i dłużej, mogą powtarzać się
w stadzie wybuchy choroby. Szczegolnie wazne jest
to w kontekście urzędovnrych zaleceh doĘczących mval-
czania zakażnej b ezmleczno ś ci owiec i kóz.

Choroba ta znajdltje się na liście B sporządzonej
przez OIE (Office des Epizooties), W Polsce podlega
ona obowiązkowi rejestracji (zńącznlk 2 do ustawy
z 2 4 kw ietnia I 9 9 7 r. o zvv alczaniu chorób zakńny ch) .

W wielu krajach Europy i zachodniej Azjiprowadzo-
na jestprofilaktyka swoista, głównie z zastosowaniem
szczepionek inaktywowanych, rzadziej żyłrych atenu-
owanych, ale z lwagi na różnorodność gatunkową
mykoplazm odpowiedzialnych zachorobę, j ak aqfyqĄ-
czas nie opracowano jednej skutecznej szczepionki.
Dodatkowym problemem jest to, ze dostępne na ryn-
ku szczepionki inaktywowane pozwalaj ą u zy skać tyl-
ko krótkotrwałą ochronę, a wzrost miana swoisĘch
przeciw ciaŁ poszczepiennych moze interferować i da-
waó faŁszywie dodatnie wyniki w badaniach monito-
ringowych. Dlatego też, w niektorych kraj ach, j ak np.
we Francji, nie ma pozwolenia na szczepienia. ZwaI-
czanię zakażnejbęzmlęczności owiec i kóz w Ęm kraju
opiera się na staĄrm monitorowaniu stad z użyciem
metod serologicznych i/lub izolacji zarazka orazwy-
bijaniu zwierząt z potwierdzoną obecnością choroby
(6), Takie postępowanie jest wysoce efektywne jeśli
choroba dotyczy tylko małej liczby stad i występuje
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ona w regionach odizolowanych geograftcznie, umoz-
liwiaj ących kontro l ę pr zęmlęszczania się zw ierząt.
W innych pr zyp adkach b ar dziej uz a s adni one j e st j e d-
nak konĘnuowanie profilak§ki swoistej z zastosowa-
niem odpowiednich szczepionek. Wskazane jest rów-
nież stałę prowadzenie monitoringu, obserwacji t izo-
lacji stad podejrzanych oraz zagrożonych.

Skutecznoś ć szczeptefi ochronnych przectwko za-
kaźnejbezmIeczności owiec tkoz zalęży w pewnym
stopniu od typu i zjadliwośctzarazkauĘtego w wak-
cyni e. P r zy szczepi eniach prz e c iwko zakażeniom wy -
woływanym przez M. agalactiae szczeptonki zywe
dawĄ lepszą ochronę u owiec i ich potomstwa niz
inaktywowane (19). ChroniĘ one skutecznie przed
ro zwoj em typ owych zmian klini cmyc h, nte zab ezpte -
czały jednakprzedprzejściowymzakażentemwymie-
nia. Dlateg o tęż w okresach zwiększonego obciązenia
wymienia w następstwie laktacji w zasadzie nie po-
winny one być stosowane. Zkolęi szczepionki inakty-
wowane skuteczne był w odniesieniu do zakażęhna
tle M. mycoides subsp. mycoides LC. Wykazano, że
immunizacja matek zabezpieczała ich potomstwo
przed zakażęniem drogą laktogenną lllb zakażęnięm
p o ds kórnym. S zc zep i onki op arte na zab ity ch p ato gen-
nych szczepach M. mycoides subsp. mycoides LC nie
są szeroko rozpowszechnione, a doĘchczasowe pró-
by i ch uzyc ia miaĘ r ac zej char akter eksp erymentalny.
W badaniach prowadzonychwlnaelu, w których uzyto
hodowli patogennych szczepów MmmLC zabttych
formaliną i zawieszonych w oleju mineralnym z sor-
b ito l em, wykazano o c hronne działantę p opr zez matkę
u potomstwa, utrzymljące się tylko od 1. dnia do 6.
tygodnia życta (2). Zakażęnta M. capricolum sllbsp.
capricolum i M. putrefaciens, mimo cięzkiego prze-
biegu, występują rzadko i jak dotychczas nie stosuje
s ię swoi ste go zapobte ganla.

Postęp w immunoprofi laktyc e zakażnej bezmlecz-
ności owiec ikóz wymaga dalszych nakładów i ba-
dań. W obecnych warunkach pełna ochrona zwierząt
jest bowiem trudna do osiągnięcia. Z jednej strony
składa się na to brak dostępności w rutynowych dzia-
łaniachproftlakĘcznychszczepionekgatunkowowie-
lowaznych, z drugiej zaś, złożonoś ć etio lo gii te go s cho -
rzenia. U owiec choroba ta jest bowiem ptawie za-
wsze wywoływana przez M. agalactiae, natomtast
ukóz ptzez wszystkie cztery gatunki mykoplazm
(M. a g al a c ti a e, Mcc, MmmLC, M. p utr efa ci en s) . D o -
datkowym problemem jest duże zróżnicowanie anty-
genowe w obrębie poszczegóInych gatunków myko-
plazm,uniemożliwiaj ące w zasadzie opracowanie sku-
te cznej s z c z ep i onki. P onadt o, duz ą komp llkacj ą zunt-
fikowanych działah p,rewencyj nych j e st fakt ob owi ą-
TywallawposzczegóInychkrajachróżnychprzepisow
weterynaryj nych dopus zczający ch lub nie szczep ion-
ki żywe czy też inaktywowane. Stan ten sprzyja do-
wolnej interpretacji przepisów i ztóżnicowanemu po-
stępowaniu w poszczególnych regionach eptzooty cz-
nych.
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