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Anaplazmoza byd³a, wywo³ywana przez atakuj¹c¹
erytrocyty Anaplasma marginale, rzadziej A. centrale
(rz¹d: Rickettsiales, rodzina: Anaplasmataceae) (9),
charakteryzuje siê: wystêpowaniem gor¹czki, niedo-
krwisto�ci, ¿ó³taczki, zmniejszeniem produkcji mle-
ka, chudniêciem, poronieniami, a w ciê¿kich przypad-
kach zej�ciem �miertelnym (25, 26), aczkolwiek za-
ka¿enia czêsto przebiegaj¹ bezobjawowo, zw³aszcza
u m³odych zwierz¹t (10, 12). G³ównym biologicznym
wektorem zarazka s¹ ró¿ne gatunki kleszczy, nale¿¹-
cych do rodzajów: Argas, Boophilus, Dermacentor,
Hyalomma, Ixodes, Ornithodoros, Rhipicephalus (11,
17). Z uwagi na obecno�æ drobnoustrojów we krwi
istnieje równie¿ mo¿liwo�æ mechanicznego przenosze-

nia przez gryz¹ce muchy i b¹ki oraz komary (Musci-
dae, Simuliidae, Tabanidae, Culicidae), drog¹ jatro-
genn¹ poprzez zanieczyszczony krwi¹ sprzêt wetery-
naryjno-zootechniczny oraz zaka¿enia drog¹ doustn¹
lub transplacentarnie (5, 25).

Anaplazmoza byd³a wystêpuje g³ównie w strefach
tropikalnej i subtropikalnej (2, 6, 27), ale stwierdza
siê j¹ równie¿ w niektórych krajach strefy umiarko-
wanej, zw³aszcza w okresie pastwiskowym (1, 4, 8,
13). Choroba ta od lat stanowi istotny problem epi-
zootyczny i gospodarczy w Rosji, w Obwodzie Kali-
ningradzkim (1). W Polsce nie by³a dotychczas przed-
miotem badañ, natomiast bliskie s¹siedztwo regionu
Warmii i Mazur z tym Obwodem sk³ania do przypusz-
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Summary

Cattle anaplasmosis caused by Anaplasma marginale is transmitted by ticks and characterized by fever,
anemia, icterus, decrease of milk production, body weight loss, abortions and death, although inapparent
infections are often found. The disease mainly occurs in tropical and subtropical regions, but is also found in
some countries of temperate climate. In Poland anaplasmosis has not been examined yet, which is why the aim
of our study was to evaluate the prevalence for A. marginale infection in target cattle populations in Warmia
and Mazury region, Poland. An epidemiological survey was carried out in 2007-2008 in 18 out of 19 districts.
Multistage sampling was used, comprising probability sampling of 2-5 herds out of each district also followed
by probability sampling of an adequate number of animals in each herd, assuming a detection of 20%
A. marginale infections with 95% confidence level. In total the study population constituted 1326 cattle in 126
herds, counting 3-193 individuals at ages of 1-15 years. Serological examination was conducted by competitive
ELISA (Anaplasma Antibody Test Kit, cELISA - VMRD, Inc. Pullmann, USA), which detects the specific
antibody against MSP-5 (Major Surface Protein-5) A. marginale. In 2007-2008 A. marginale infection was
found in 12 out of 18 districts (66.7%) in the Warmia and Mazury region. Prevalence ratios were calculated as
13.49% for cattle herds and 1.73% for animals, similarly to other countries situated in regions with a mild
climate. The obtained results indicate a significant dissemination of A. marginale infections in the cattle
population in Warmia and Mazury region, although low prevalence ratios for herds and especially for
animals prove an advantageous epizootic situation in this region, which does not require the introduction of
sophisticated methods to control cattle anaplasmosis.
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czeñ, ¿e anaplazmoza byd³a mo¿e równie¿ wystêpowaæ
na tym terenie, natomiast nie jest w³a�ciwie diagnozo-
wana, a objawy kliniczne mog¹ byæ przypisywane in-
nym chorobom o podobnym przebiegu oraz obrazie
klinicznym i sekcyjnym.

Celem badañ by³a ocena prewalencji zaka¿eñ
Anaplasma marginale w populacji byd³a w regionie
Warmii i Mazur.

Materia³ i metody
Epidemiologiczne badania przegl¹dowe przeprowadzo-

no w latach 2007-2008, obejmuj¹c nimi praktycznie ca³¹
populacjê byd³a w woj. warmiñsko-mazurskim. Spo�ród 19
powiatów jedynie powiat go³dapski nie zosta³ uwzglêdnio-
ny w badaniach z uwagi na brak próbek.

Próbki krwi do badañ serologicznych pozyskiwano
z Zak³adu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w dwóch
okresach: od kwietnia do maja 2007 r. oraz od pa�dzier-
nika 2007 r. do lutego 2008 r., w trakcie akcji badañ moni-
toringowych w kierunku brucelozy byd³a. Surowice zamra-
¿ano i przechowywano w temperaturze �20°C do czasu ba-
dania.

Populacjê generaln¹ stanowi³a ca³a populacja byd³a w re-
gionie Warmii i Mazur, natomiast populacjê badan¹ stada
byd³a: w pierwszym okresie (wiosennym) w 45, w drugim
(jesiennym) w 81 losowo wybranych gospodarstwach
w 18 powiatach. Próbê badan¹ stanowi³o: w pierwszym
okresie 454, w drugim 872, ³¹cznie 1326 sztuk byd³a.
W badaniach zastosowano wieloetapowe pobieranie pró-
by, polegaj¹ce na losowym wyborze 2-5 stad byd³a z ka¿-
dego powiatu w I etapie, a nastêpnie równie¿ losowym
wyborze odpowiedniej liczby zwierz¹t do badañ z ka¿dego
stada w II etapie. Liczebno�æ próby ustalono zak³adaj¹c
wykrycie z 95% prawdopodobieñstwem zaka¿enia A. mar-
ginale w stadzie na poziomie 20% (20/95). W stadach li-
cz¹cych ³ 10 sztuk byd³a próbki krwi pobierano od wszyst-
kich osobników, 11-25 sztuk � 10 próbek, 26-100 sztuk �
12 próbek oraz > 100 sztuk � 13 próbek (16). Wielko�æ
stad by³a znacznie zró¿nicowana, od 3 do 193 zwierz¹t.

Wyodrêbniono 3 grupy stad byd³a � ma³e (do 25 zwie-
rz¹t), �rednie (26-100 zwierz¹t) i du¿e (> 100 zwierz¹t).
W pierwszym okresie w grupie 45 stad zbadano 25 stad
ma³ych, 17 �rednich i 3 du¿e, natomiast w drugim okresie
w grupie 81 stad � 39 ma³ych, 39 �rednich i 3 du¿e. £¹cz-
nie zbadano 126 stad byd³a, w tym 64 ma³e, 56 �rednich
i 6 du¿ych. Wiek zwierz¹t badanych waha³ siê w szerokich
granicach od 1 do 15 lat.

Badania serologiczne w celu wykrycia zaka¿eñ A. margi-
nale i okre�lenia wspó³czynników prewalencji przeprowa-
dzono odmian¹ kompetycyjn¹ testu ELISA (competitive
ELISA � cELISA) przy u¿yciu gotowego zestawu Anapla-
sma Antibody Test Kit, cELISA (VMRD, Inc. Pullmann,
USA). Test wykrywa swoiste przeciwcia³a skierowane prze-
ciw jednej z g³ównych protein otoczkowych MSP-5 (Major
Surface Protein � 5). Wed³ug danych producenta test ten,
w porównaniu z nested-PCR uznawanym za z³oty standard,
wykazuje czu³o�æ 94,8% oraz swoisto�æ 97,8% (3). Test
cELISA jest zalecany przez �wiatow¹ Organizacjê Zdro-
wia Zwierz¹t (OIE) jako jeden z g³ównych do wykrywania
zaka¿eñ A. marginale (22).

Wyniki i omówienie
Wyniki przegl¹dowych badañ byd³a w kierunku

zaka¿enia A. marginale wykonane w regionie Warmii
i Mazur w okresie kwiecieñ-maj 2007 r., przedstawia-
j¹ tab. 1 i 3. Zaka¿enie wykryto w 7 powiatach woj.
warmiñsko-mazurskiego (38,9%), w tym w 3 pó³noc-
nych (braniewski, lidzbarski, olecki) (37,5%) i 4 po-
³udniowych (nowomiejski, ostródzki, dzia³dowski,
szczycieñski) (40,0%). Wspó³czynniki prewalencji
dla stad okre�lono na 20,0% i dla zwierz¹t na 2,64%,
w tym w powiatach pó³nocnych, odpowiednio, 23,81%
i 2,83% oraz w po³udniowych 16,67% i 2,48%. Zró¿-
nicowanie na powiaty pó³nocne i po³udniowe wyni-
ka³o z faktu blisko�ci terytorialnej z obwodem kali-
ningradzkim i za³o¿enia, ¿e zaka¿enie A. marginale
mo¿e czê�ciej wystêpowaæ u byd³a na tym terenie.
Analiza uzyskanych wyników wykaza³a nieznacznie
wy¿sze wspó³czynniki prewalencji w powiatach pó³-
nocnych w stosunku do po³udniowych, zarówno dla
stad, odpowiednio 23,81% i 16,67%, jak i dla zwie-
rz¹t � 2,83% i 2,48%. W powiecie braniewskim, który
s¹siaduje bezpo�rednio z Obwodem Kaliningradzkim,
zaka¿enia A. marginale wykryto we wszystkich trzech
badanych stadach, natomiast w powiatach lidzbarskim
i oleckim w jednym z, odpowiednio, 2 i 3 badanych
stad. Nale¿y podkre�liæ, ¿e we wszystkich stadach za-
ka¿onych wykrywano jedynie pojedyncze � jedno lub
dwa zwierzêta reaguj¹ce serologicznie dodatnio. Wiel-
ko�æ stad nie mia³a wp³ywu na prewalencjê zaka¿eñ,
które wykryto w 5 stadach ma³ych, licz¹cych 10-25
zwierz¹t i 4 �rednich, licz¹cych 28-50 zwierz¹t.

Wyniki badañ wykonanych w woj. warmiñsko-ma-
zurskim w okresie jesiennym, w którym krew pobie-
rano od pa�dziernika 2007 r. do lutego 2008 r., przed-
stawiono w tab. 2 i 3. Zaka¿enia A. marginale wy-
kryto równie¿ w 7 powiatach (38,9%), w tym tylko
w 1 pó³nocnym (kêtrzyñski) (12,5%) i w 6 po³udnio-
wych (dzia³dowski, olsztyñski, nidzicki, szczycieñski,
mr¹gowski, piski) (60,0%). Wspó³czynniki prewalen-
cji w tym okresie dla stad okre�lono na 9,88% i dla
zwierz¹t na 1,26%, w tym w powiatach pó³nocnych,
odpowiednio, 2,86% i 0,54% oraz w po³udniowych
15,22% i 1,80%. W tym badaniu zdecydowanie wiêk-
sz¹ liczbê stad zaka¿onych i seroreagentów stwierdzo-
no w powiatach po³udniowych, co �wiadczy o znacz-
nym rozprzestrzenieniu zaka¿eñ A. marginale w po-
pulacji byd³a w ca³ym woj. warmiñsko-mazurskim,
aczkolwiek wspó³czynniki prewalencji dla zwierz¹t po-
zosta³y na niskim poziomie. Zaka¿enia wykryto w 3
stadach ma³ych, licz¹cych 11-23 zwierzêta, 4 �rednich
o obsadzie 27-74 zwierz¹t i 1 du¿ym, licz¹cym 193
zwierzêta.

Z podsumowania przedstawionego w tab. 3 wyni-
ka, ¿e zaka¿enia A. marginale w populacji byd³a
w woj. warmiñsko-mazurskim wykryto w 12 z 18
powiatów (66,67%), w tym w dwóch � dzia³dowskim
i szczycieñskim w obu okresach badawczych. Wspó³-
czynnik prewalencji dla stad okre�lono na 13,49%,
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natomiast wspó³czynnik prewalencji dla zwierz¹t by³
bardzo niski i wynosi³ 1,73%. Wyniki te odbiegaj¹
znacznie od uzyskanych w krajach le¿¹cych w stre-
fach tropikalnej i subtropikalnej, w których wspó³czyn-
niki prewalencji s¹ zwykle bardzo wysokie (70-100%),
a choroba powoduje du¿e straty gospodarcze (2, 7, 14,
20, 24, 27, 28), natomiast s¹ zbli¿one do uzyskiwa-
nych w innych krajach strefy umiarkowanej (4, 8).

W dwóch prowincjach Meksyku � Veracruz i St.
Lucia seroprewalencjê okre�lono, odpowiednio, na
69% i 73% (7, 14), w Salwadorze na 78% (24), nato-
miast w prowincji Parana w Brazylii na 87,6% (28).
W Afryce wspó³czynniki te kszta³tuj¹ siê podobnie
� w RPA okre�la siê je na 50-75% (20), natomiast
w strefie klimatu umiarkowanego w Europie notuje
siê znaczne zró¿nicowanie, od 8,2% w Szwajcarii (15)
do 80,8% na Wêgrzech (13). Rodriquez-Vivas i wsp.
(27) zbadali 384 sztuki byd³a w wieku 1-2 lata w 92
stadach w Meksyku, okre�laj¹c �redni wspó³czynnik
zaka¿enia stad A. marginale na 69,75%, przy czym
seroprewalencja w 64% ferm wynios³a ³ 75%. Po-
dobnie Alfredo i wsp. (2) przeprowadzili badania

serologiczne w kierunku zaka¿eñ A. marginale u 478
ciel¹t w wieku 4-15 miesiêcy w 6 okrêgach w p³n.-zach.
Mozambiku, wykazuj¹c seroprewalencjê na poziomie
63%, z rozrzutem od 34,4% do 87,3% w poszczegól-
nych okrêgach. Natomiast Hornok i wsp. (13), bada-
j¹c 156 owiec z 5 ferm i 26 sztuk byd³a z 9 ferm w p³n.
Wêgrzech, wykazali zaka¿enie A. ovis u 99,4% owiec
i A. marginale u 80,8% byd³a. Zaka¿enia te potwier-
dzono metod¹ PCR i analiz¹ sekwencji w obrêbie genu
msp4, dokumentuj¹c tym samym wystêpowanie za-
ka¿eñ endemicznych Anaplasma sp. na Wêgrzech.

Szerokie badania byd³a w kierunku zaka¿eñ A. mar-
ginale przeprowadzili Baumgartner i wsp. (4) w Au-
strii w okresie od grudnia 1988 r. do marca 1990 r.
Zbadano 5076 stad byd³a, wybieraj¹c losowo po
1 zwierzêciu ze stada, co stanowi³o 3,6% ze 140 081
stad w Austrii. Badania serologiczne przeprowadzone
odczynem wi¹zania dope³niacza, w którym miano
³ 1 : 10 uznawano za dodatnie, wykaza³y 109 (2,1%)
zwierz¹t (stad) zaka¿onych, co stanowi³o 0,08%
wszystkich stad byd³a w Austrii. Stwierdzono znacz-
ne zró¿nicowanie wspó³czynników prewalencji w po-

Tab. 1. Wyniki badañ byd³a w kierunku zaka¿enia Anaplasma marginale w regionie Warmii i Mazur w okresie kwiecieñ-maj
2007 r.

ytaiwoP
hcynadabzabzciL

owtsradopsoG adatsæ�okleiW
hcynadabzabzciL
eizdatswt¹zreiwz

hcyno¿akazabzciL ijcnelawerpikinnyzc³ópsW
)%(

dats t¹zreiwz dats t¹zreiwz dats t¹zreiwz

encon³óP

iks¹lblE 2 22 G;R 41;09 01;21 0 0;0 0,001 0;0

iksweinarB 3 43 J;2D;1D 21;82;05 01;21;21 3 1;1;2 0,05 0,01;3,8;7,61

iksrabzdiL 2 91 2B;1B 02;02 9;01 1 0;1 0 0;0,01

ikcyzsotraB 3 03 2T;1T;B 54;31;42 21;01;01 0 0;0;0 0 0;0;0

iksñyzrtêK 3 63 K;N;A 52;92;571 01;21;31 0 0;0;0 0 0;0;0

ikswezrogêW 2 41 O;B 82;81 5;9 0 0;0 0 0;0

ikcy¿iG 3 03 yW;iW;G 22;23;81 01;11;9 0 0;0;0 0 0;0;0

ikcelO 3 72 3W;2W;1W 81;72;03 7;01;01 1 0;0;1 3,33 0;0,01

mezaR 12 212 571-21 31-5 5 6
18,32

)0,001-0(
38,2

)7,61-0(

ewoindu³oP

ikswa³I 2 02 L;A 71;22 01;01 0 0;0 0 0;0

iksjeimowoN 1 01 T 01 01 1 1 0,001 0,01

ikzdórtsO 3 53 G;K;S 34;41;51 21;8;9 1 0;2;0 3,33 0;0,52;0

ikswod³aizD 3 23 G;N;P 41;23;52 01;21;01 1 0;0;1 3,33 0;0;0,01

iksñytzslO 3 43 B;F;P 481;72;71 31;21;9 0 0;0;0 0 0;0;0

ikcizdiN 2 02 2Z;1Z 22;04 8;21 0 0;0 0 0;0

iksñeicyzczS 3 63 2S;1S;Z 78;13;44 21;21;21 1 0;0;2 3,33 0;0;7,61

ikswog¹rM 3 12 K;N;J 3;01;62 2;7;21 0 0;0;0 0 0;0;0

iksiP 2 41 P;O 51;761 2;31 0 0;0 0 0;0

ikc³E 2 02 K;N 32;91 01;01 0 0;0 0 0;0

mezaR 42 242 481-3 31-2 4 6
76,61

)0,001-0(
84,2

)0,52-0(
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szczególnych okrêgach � od wyników ujemnych w Bur-
genland do 5,4% w Koryntii, z tendencj¹ do ich zmniej-
szania w rejonach pó³nocnych w stosunku do po³ud-
niowych. Uzyskane wyniki autorzy wi¹¿¹ z wystê-
powaniem anaplazmozy w s¹siednich pañstwach �
we W³oszech, Jugos³awii, Szwajcarii i na Wêgrzech,
z ró¿nymi systemami chowu w okrêgach wp³ywaj¹-
cymi na inwazjê kleszczy oraz z obrotem zwierzêta-
mi. Kontrola choroby, zdaniem autorów, powinna po-

legaæ na badaniach serologicznych byd³a importo-
wanego w kierunku zaka¿eñ A. marginale oraz na
skrupulatnych badaniach klinicznych, anatomopatolo-
gicznych i laboratoryjnych przypadków zachorowañ
byd³a z objawami niedokrwisto�ci.

Podobne badania wykonali Dreher i wsp. (8)
w Szwajcarii. Po niespodziewanym wyst¹pieniu ana-
plazmozy w sierpniu 2002 r. w jednej z ferm byd³a
w okrêgu Grisons, w wyniku którego wybito ponad

Obja�nienia: * W
prew

 � wspó³czynnik prewalencji; ** dwa powiaty � dzia³dowski i szczycieñski by³y zapowietrzone wiosn¹ i jesieni¹
2007 r.

Tab. 2. Wyniki badañ byd³a w kierunku zaka¿enia Anaplasma marginale w regionie Warmii i Mazur w okresie pa�dziernik
2007 r. � luty 2008 r.

ytaiwoP
hcynadabzabzciL

owtsradopsoG adatsæ�okleiW hcynadabzabzciL
eizdatswt¹zreiwz

hcyno¿akazabzciL ijcnelawerpikinnyzc³ópsW
)%(

dats t¹zreiwz dats t¹zreiwz dats t¹zreiwz

encon³óP

iks¹lblE 4 64 C;Z;M;W 42;53;62;04 01;21;21;21 0 0;0;0;0 0 0;0;0;0

iksweinarB 5 55 W;J;R;G;K 01;51;401;42;17 01;01;31;01;21 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

iksrabzdiL 5 65 M;L;S;B;W 91;32;47;14;04 01;01;21;21;21 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

ikcyzsotraB 5 65 P;aR;K;L;oR 96;92;73;91;61 21;21;21;01;01 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

iksñyzrtêK 5 55 aW;B;K;iW;S 01;391;13;74;22 01;31;21;21;8 1 0;2;0;0,0 0,02 0;4,51;0;0;0

ikswezrogêW 2 8 W;S 5;3 5;3 0 0;0 0 0;0

ikcy¿iG 4 44 iS;R;tS;W 21;13;24;12 01;21;21;01 0 0;0;0;0 0 0;0;0;0

ikcelO 5 25 oR;W;¯;aR;S 22;91;83;81;21 01;01;21;01;01 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

mezaR 53 273 391-3 31-3 1 2 68,2
)0,02-0(

45,0
)4,51-0(

ewoindu³oP

ikswa³I 4 64 M;G;F;K 02;14;53;14 01;21;21;21 0 0;0;0;0 0 0;0;0;0

iksjeimowoN 5 14 aB;W;N;oB;T 21;7;71;01;4 01;7;01;01;4 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

ikzdórtsO 3 03 oM;D;iM 9;34;12 9;21;9 0 0;0;0 0 0;0;0

ikswod³aizD 5 85 aM;B;G;2M;1M 84;92;97;84;41 21;21;21;21;01 1 0;0;0;1;0 0,02 0;0;0;3,8;0

iksñytzslO 5 55 W;R;B;J;L 81;44;531;11;12 01;21;31;01;01 1 0;0;0;2;0 0,02 0;0;0;0,02;0

ikcizdiN 5 65 M;J;zS;WS;Z 02;92;42;72;47 01;21;01;21;21 1 0;0;0;0;1 0,02 0;0;0;0;3,8

iksñeicyzczS 4 04 B;2T;1T;J 21;31;21;32 01;01;01;01 2 0;0;1;2 0,05 0;0;0,01;0,02

ikswog¹rM 5 85 M;K;G;O;W 02;82;06;23;63 01;21;21;21;21 1 0;0;0;1;0 0,02 0;0;0;3,8;0

iksiP 5 85 P;�;R;W;J 76;81;72;62;68 21;01;21;21;21 1 0;0;1;0;0 0,02 0;0;3,8;0;0

ikc³E 5 85 rG;oG;K;D;B 03;12;73;13;79 21;01;21;21;21 0 0;0;0;0;0 0 0;0;0;0;0

mezaR 64 005 531-4 31-4 7 9 22,51
)0,05-0(

08,1
)0,02-0(

Tab. 3. Zbiorcze wyniki badañ byd³a w kierunku zaka¿enia Anaplasma marginale w regionie Warmii i Mazur w latach 2007-
-2008

ainareibopserkO
kebórp

wótaiwopabzciL W werp *

%

datsabzciL W werp *

%

t¹zreiwzabzciL W werp *

%hcynadabz hcynozrteiwopaz hcynadabz hcyno¿akaz hcynadabz hcyno¿akaz

.r7002jam-ñeiceiwK 81 7 9,83 54 9 0,02 454 21 46,2

aP � -.r7002kinreizd
.r8002ytul- 81 7 9,83 18 8 88,9 278 11 62,1

mezaR 81 ** **21 7,66 621 71 94,31 6231 32 37,1
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300 zwierz¹t, pojawi³a siê hipoteza o wystêpowa-
niu niewykrytych zaka¿eñ A. marginale oraz rosn¹-
cym wspó³czynniku prewalencji w populacji byd³a
w Szwajcarii. Przeprowadzono badania retrospek-
tywne losowo wybranych surowic pobranych w latach
1998 i 2003 przy u¿yciu testu cELISA. Wspó³czynni-
ki prewalencji okre�lono na 2,49% w okrêgu Grisons
i 1,17% w pozosta³ych w 1998 r. oraz nieco ni¿sze
w 2003 r. W poszukiwaniu mo¿liwych rezerwuarów
wykryto 3 zaka¿one kozice spo�ród 46 ¿yj¹cych
w Parku Narodowym w Grisons, ale dopuszczono rów-
nie¿ mo¿liwo�æ reakcji krzy¿owych z A. ovis. W �wiet-
le uzyskanych wyników, które s¹ bardzo zbli¿one do
wyników badañ w³asnych, autorzy ci odrzucili hipo-
tezê o wzro�cie prewalencji anaplazmozy u byd³a
w Szwajcarii.

Uzyskane wyniki serologicznych badañ przegl¹do-
wych �wiadcz¹ o wystêpowaniu i jednocze�nie znacz-
nym rozprzestrzenieniu zaka¿eñ A. marginale u byd³a
w regionie Warmii i Mazur, natomiast niskie wspó³-
czynniki prewalencji dla stad, a zw³aszcza dla zwie-
rz¹t dowodz¹ korzystnej sytuacji epizootycznej w tym
regionie, mimo istnienia warunków do transmisji za-
ka¿eñ przez kleszcze oraz blisko�ci Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Szczególnie zagro¿one s¹ gospodarstwa
usytuowane w�ród lasów, w rejonach znacznej ekspo-
zycji na kleszcze, której dodatkowo sprzyja pastwi-
skowy chów zwierz¹t oraz brak profilaktyki przeciw-
kleszczowej. W regionach silnego zagro¿enia, poza
profilaktyk¹ ogóln¹ (zwalczanie i ochrona przed sta-
wonogami krwiopijnymi, unikanie zaka¿eñ jatrogen-
nych), du¿e nadzieje stwarza stosowanie szczepionek
(18, 19, 21, 23). Przyk³adem pañstwa, w którym sto-
suje siê programy kontroli anaplazmozy byd³a w za-
le¿no�ci od sytuacji epizootycznej regionu, s¹ Stany
Zjednoczone. Na terenach umiarkowanie zapowietrzo-
nych kontrola polega na: utrzymywaniu stad w stanie
wolnym lub eliminacji zaka¿eñ przy pomocy chloro-
tetracykliny lub oksytetracykliny, odka¿aniu sprzêtu
weterynaryjno-zootechnicznego, redukcji populacji
wektora oraz stosowaniu szczepieñ ochronnych. Na
terenach wolnych prowadzone s¹ monitoringowe ba-
dania serologiczne oraz kontrola populacji wektora.
Utrzymanie statusu stada wolnego od anaplazmozy
wymaga corocznego zbadania co najmniej 20% stada
i uzyskania wyników ujemnych (http://pubs.ext.vt.edu/
400/400-465/400-465.html, 2011). Sytuacja epizo-
otyczna w regionie Warmii i Mazur nie wymaga aktu-
alnie stosowania, poza pewnymi elementami profilak-
tyki ogólnej, bardziej radykalnych metod kontroli ana-
plazmozy byd³a.
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