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Badania ekotoksykologiczne ekosystemów polo-
wych i trawiastych przeprowadzone w latach 1980-
-1994 w Polsce, Szwecji i w USA dowiodły, że wraz
z intensyfikacj ą rolnictwa pojawiĘ się w środowiskach
gleb owych i eko systemów trawiast y ch or az w wodach
powierzchniowych nowe zagrożenia ekotoksykolo-
giczne w postaci nitrozoamin. Zalegająone w glebach
od 90 do 128 dni, natomiast w środowiskach wodnych
80-110 dni. Wykazano przy tym, że stężenia di-
metylonitro zoamlny (DMNA) i dietylonitrozoaminy
(DENA) w wodach rzek górskich powyżej 2,4 ppltt/
lcm3 ntszczązl,wotność ryb (1, 22-25,27). Wielu ba-
daczy wykazńo, że związki nitrozowe, azotyny I azo-
tany i wiele innych prekursorów nitrozoaminoraznię-
które nitro zoaminy są etiolo gi cznymi przy czynami
schorzeń ludzi i zwierząt (2). Wspołczesne badania
wskazują że związki nitrozowe §INC) odgrywają
waznąrolę, jako związki inicjujące zjawiska kancero-
genęzy u ludzi i zwierząt - w zależności od panują-
cych warunków ekologicznych i geofizycznych śro-
dowiska przyrodniczego. Natomiast nitrozoamidy, j ako
zw tązki g enotok syc zne, działają b e zp o śre dni o rako -
twórczo (21). Po spozyciu produktów zawterających
azotany i azoĘ ny, nitro z o ami ny, nitr o zo ami dy i wi e 1 e

innych związków nitrozowych orazprekursorów tych
nitrozoamin, jak równięz nawozonych dużymi daw-
kami azotowymi dochodzić może do bardzo cięzkich
schorzeń, a nawet śmiertelnych zatnlc u ludzi i zwtę-
rząt (4-I9).
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Celem badań było: stwierdzenie występowania nit-
rozoamin t tch zawartości w surowym mięsie bydła,
określenie wpĘwu naj częściej stosowanych substan-
cji dodatko!\ych w przetwórstwie mięsnym nazawar-
tość nitrozoamin w doświadczalnych wołowych kon-
serwach mięsnych, ocena wpĘrłu substancji dodat-
kowych i obrobki termicznej - sterylizacj i na zawar-
tość nitrozoamin w wyrobie konserwowym, analiza
o ddziaływ ania sub stancj i dodatkowych na do świad-
czalne kons erwy mięsne.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na konserwach mięsnych ste-

rylizowanych, wyprodukowanych z mięsa ldżca od jało-

wic i wolców hodowanych w warunkach intensywnych.
Mięso pochodziło odzwierzalw wieku odchowu od 15 do

24 miesięcy. Tusze tychzwierza!ptzez24 godz. były schła-
dzane w temperafurze powietrza 0"C i wilgotności 90%
przy szybkości powietrza 2 mls, osiągając temperaturę
wewnaJrz parlii mięśnia 4"C. Następnie dokonywano roz-
bioru tusz i wykrawania mięsa od kości klasyfikowania
poszczególnych mięśni. Badania prowadzone w cyklu ca-

łorocznym obejmowĄ surowe mięso i w połączeniu z sub-

stancjami dodatkowymi oraz wyprodukowane doświadczal-
ne sterylizowane konserwy wołowe. Pobierane losowo
zkażdej sztuki mięśnie ldźca stanowiły próbki mięsa kon-
trolnego klasy I extra, pozbawione okrywy tłuszczowej
i thlszcztt międzymięśniowego, z których utworzono do-
śwjadczalne grupy i warianty A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
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Summary

The purpose of the investigation was to measure beef contamination with dimethylonitrosamine (DMNA)
and dieihyionitrosamine (DENA). Particular attention was paid to the effects of additives used by the meat
industry, i.e. sodium chloride, sodium ascorbate, polyphosphates and sodium nitrite added for the preservation
of beef products, as well as to the nitrosamine content of the products after steriliza;tion. The best effect for
reducing nitrosamine content (DMNA and DENA) was obtained with sodium a§corbate, while a stightlY lower
reduction was observed with sodium chloride used for curing of beef. The use of sodium nitrite markedlY
increased nitrosamine content. A slight increase in nitrosamine content was observed with the use of
polyphosphates. Moreove6 strongly destructive effects of sterilization were observed in the experimental can ned

products. Similar DMNA and OBNł contamination was confirmed in variants M, and Mu, which was a result
of the additional contamination of beef with the compounds mentioned above.
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L, Ł i M w 3 powtórzeniach i te czynności badawcze wy-
konano 21-krotnie. Zkażdej z gl:up pobierano reprezenta-
tnrvną próbkę (1 kg) i poddawano wstępnemu rozdrobnie-
niu w wilku przez siatkę o średnicy oczek2 mm. Następnie
rozdrobniony materiał homogenizowano i w zalezności od
danego wariantu stosowano substancje dodatkowe, jak:
chlorek sodu, askorbinian sodu, wielofosforany oraz azo-
tyn sodu, po czym poddawano masowaniu - mieszaniu
w cyklu 50/10 minut.Łączny czas masowaniawlmosił 8 go-

dzin. Farszem tym napełniano puszki, lćóre poddawano plo-
cesowi sterylizacji; a następnie oznaczano zawartośc nit-
rozoamin. W każdej z wp od A do M wykonano odpo-
wiednio poszczególne warianty doświadczalnych badań
próbek mięsa surowego i w połączeniu z substancjami do-
datkowymi. Ponadto w materiale doświadczalnym w gru-
pie M w wariantach M3 i M, świadomie dodatkowo skaza-
no porcje próbek mięsa o masie 50 g, wprowadzając pipetą
w postaci roztworu standardy nitrozoamin: po 10 pg DMNA
i 10 pg DENA, które z kolei zawijano w folię aluminiową
uformowanąw kształcie kuli i ręcznielmteszczano w stre-
fie krytycznej - centrum farszu, po czym puszkę zamyka-
no. Następnie ten materiał doświadczalny w wariantach Mo
i Mo poddawano procesowi sterylizacji, dla stwierdzenia
oddziaływania temperatury na nitrozoaminy w bloku kon-
serwy sterylizowanej, w mięsie surowym bez substancji
dodatkowych i w połączęniu z substancjami dodatkowy-
mi. Po zakohczonym procesie sterylizacji, chłodzenie do-
świadczalnych konserw przeprowadzono w tym samym
autoklawie przez ten sam wymiennik ochładzanla wodą
lodową z zamkniętym systemem obiegu przez określony
czas, uzyskując w centrum farszu puszki temperafurę 4oC.
Tak przygotowano do badań wszystkie próbki w warian-
tach od A do Mu. W wyniku tych czynności doświadczal-
nych zapewniono reprezentatywnośc prowadzonych badań.
Konserwy sterylizowane produkowano zgodnie z obowią-
nljapymiprzepisami (P.W.I2l'/0 i PN-3/80). Do produkcji
konserw użyto plszek blaszanych mających zastosowanie
w praktyce produkcyjnej o wymiarach 99 x 63 mm i masie
wsadu 425 g. Konserwy doświadczalne ogrzewano w tem-
peraturze I}I"C przy założenill, że ich stopień ogrzania
mierzony warlością sterylizacyjną wyniesie F = 4 min.

Wartość sterylizacyjnąF wyznaczotlo ze wzoru:
tp:Itat

o 
'-r,L: l0

gdzie: F - warlośó sterylizacyjna,L - stopień legalności,
To - temperatura odnie sienia, To : IZI"C, z - współczyn-
nik efektu sterylizacyjnego, z: 10"C.

War1o ś ci sterylizacyj ne okre ślono wy znaczaj ąc stop ień
letalności przez pomiar temperatury co jedną minutę, co
zapewniało satysfakcjonującą dokładność obliczeń. Gra-
nice całkowania przyjęto od 90oC podczas fazy wzrostu
i do 90"C podczas spadku, tj. schładzania. Stopień ogrza-
nia konser-w określano w ich strefie krytycznej za pomocą
termometru elektrycznego wyposazonego w czujnik termo-
elektryczny Cu-CuNi (17).

Po sterylizacji z każdego wariantu doświadczenia po-
bierano reprezentatywne próbki do badań i dalej postępo-
wano jak w przypadku próbek kontrolnych.

Zawaftość nitrozoamin (dimeĘlonitrozoaminy DMNA
i dietylonitrozoaminy - DENA) w mięsie oznaczano meto-
dą Pancholyego (3) dostosowanądo oznaczania nitrozo-
amin w mięsie i przetworach mięsnych przez Scanlana
i Ryesa (20), Zawartość nitrozoamin (DMNA i DENA)
w mięsie i w konserwach sterylizowanych oznaczano zW-
korzystaniem chromatografu gazowego Varian 3400 sprzę-
zonego ze spektrometrem masowym Finnigan MAT ITD
800. Próbki rozdzielano na kolumnie kapilarnej (Hewlett-
-Packard 0,2 pm, dfugość 25 m). Badane probki rozpusz-
czano w chloroformie, a następnie nastrzyknięto 0,5 p"lroz-
tworu do chromatografu gazowego. Do rozdziahl chroma-
to gr aftcznego stosowano gradient temperaturowy (5 0"C-
-150oC, 10"C/min.) i hel jako gaz nośny. Temperaturę
iniektora ustalono na 1BO.C, a ciśnienie gazu nośnego na
10 psi. Identyfikacji substancji dokonano na podstawie po-
równania widm masowych i ich porównania z widmami
masowymi standardów, a także przez porównanie czasów
retencj i badanych próbek z wzorcami.

W badaniach analitycznych mięsa zastosowano nastę-
pujące standardy nitrozoamin: dimetylonitrozoamina
(DMNA) - N-Nitrosodimethylamina No N-7756 oraz di-
etylonitrozoamina (DENA) - N-Nitrosodiethylamine No
N-0756, produkcji Sigma, Chemical Comp., St. Louis. Mo.,
USA.

Wyniki i omówienie

Przeprowa dzone badania wskazuj ą n a dlzy wpływ
środowiska naturalnego na kształtowanie zaw afiośct
nitrozoamin w surowym mięsie uzyskanym od zwie-
r ząt r zeźnych hodowanych go spo dar czo. Na oddziel-
ną uwagę zasługujązróŻnicowane wyniki w zalęŻ-
ności od pory roku. Zaobserwowano bowiem zna;z-
nie ntższązawartość nitrozoamin (DMNA i DENA)
w mi ęsi e zw ierząt r zeżny ch w okre s i e zimowym w p o -

równaniu z okresami letnim i jesiennym, a związane
to jest z kumulacjąĘch substancji w roślinach w okre-
sie wegetacyjnym. Zagrożente spowodowane niepo-
żądanym wzrostem zawartości nitrozoamin jest Ęm
bardziej realne, ze obecność DMNA i DENA, wystę-
pujących w przetworach mięsnych nitrozoamin, ozna-
czono jużw mateńale wyj Ściowym, Stwierdzone w or-
ganizmie zwierzęcym azotyny pochodzą z różnych
rodzajów i o róznym stopniu skazenia skarmianych
pasz i napojów oraz wyniku redukcji azotanów przęz
drobnoustroj e przewodu pokarmowego do azotynów.
Podczas doświadczeń nie stwierdzono znaczącego
wpływu w zastosowanych wariantach technologicz-
nych na wartość pH mięsa rwierzątrzeźnych. W świet-
le badań są to już ilości wysoce niepokoj ące, tym bar-
dziej, żę oznaczone wyniki uśredniano, a zrlacznle
większe zawartości nitrozoamin stwierdzano w indy-
widualnych próbkach materiah,r doświadczalnego.

Doświadczalne konsenvy wyprodukowano z uzy s-
kanego surowca mięsnego bezli zę zróżnicowanymi
substancj ami dodatkowymi naj częściej stosowanymi
w przemyśle mięsnym oraz świadomie dodatkowo
skażone go (zante czy szczone go) roztworem standardo -

wym n itro zo amin, dim etyl o ni tr o zo amtną (D MNA)



Tab. 1. Zawartość nitrozoamin (pglkg) w mięsie wołowym
kowymi we wsadzie, poddanym procesowi sterylizacji (n
nościZ%o)

i w połączen ia ze zr óżnicowanymi zestawowo substancj ami dodat-
= 21, średnia i, odchylenie standardowe i s, współczynnik zmien-

A

A1

B

B1

B2

c

c1

c2

D

D1

D2

E

E1

E2

F

F1

F2

G

G1

G2

H

H1

H2

I

l1

l2

J

J1

J2

K

K1

K2

L

Li

L2

t
Ł1

L2

M

M1

M2

mlęso surOWe

mięso sulowe + sterylizacja

mięso surowe

mięso sulowe + chlotek sodu

mięso sulowe + chlotek sodu + sterylizacia

mięso sulowe

mięso sutowe + askorbinian sodu

mięso sulowe + askorbinian sodu + sterylizacja

mięso surowe

mięso su]owe + chlolek sodu + askorbinian sodu

mięs0 surowe + chlorek sodu + askotbinian sodu + slerylizacia

mięs0 sulOWe

mięso sutowe + wieloloslorany

mięso sulowe + wieloloslorany + sterylizacja

mlęso sulowe

mięso sulowe + chlotek sodu + wieloloslolany

mięso surowe + chlorek sodu + wielofoslorany + sterylizacja

mięso surowe

mięso surowe + askotbinian sodu + wieloloslorany

mięso sutowe + askolbinian sodu + u,ieloloslorany + sterylizacja

mięso surowe

mięso sulowe + chlotek sodu + askolbinian sodu + wieloloslolany

mięso sutowe + chlotek sodu + askoIbinian sOdu + wieloloslorany + sterylizacia

mięso sutowe

mięso surowe + azolyn sodu

mięso surowe + azolyn sodu + sterylizacia

mięso surowe

mięso sutowe + chlolek sodu + azotyn sodu

mięso surowe + chlorek sodu + azotyn sodu + sterylizacja

mięso sulowe

mięso sutowe + askorbinian-sodu + azotyn sodu

mięso sulowe + askorbinian sodu + azotyn sodu + sterylizacja

mlęs0 sulowe

mięso sulowe + chlotek sodu + askorbinian sodu + azotyn sodu

mięso surowe + chlOrek sodu + askorbinian sodu + azotyn sodu + sterylizacja

mięs0 sulowe

mięso surowe + wieloloslotany + azotyn sodu

mięso sutowe + wielofosfolany + azotyn sodu + sterylizacja

mlęso surOWe

mięso sulowe + chlorek sodu + askolbinian sodu + wieloloslotany + azotyn sodu

mięso surowe + chlorek sodu + askorbinian sodu + wieloloslorany + azolyn sodu
+ sterylizacja

mięso sutowe + 10 pg DMNA + 10 pg DENA

mięso surowe + 10 pg DMNA + 10 1lg DENA + sterylizacja

mięso sulowe + chlotek sodu + askolbinian sodu + wielolostorany + azolyn sodu
+ 10 pg DMNA + 10 pg DENA

mięso surowe + chlorek sodu + askorbinian sodu + wielolosfórany + azotyn sodu
+ 10 uq DMNA + 10 uq DENA + sterylizacia

11,79 1,72 15,4

6,05 1,51 10,8

10,42 1 ,57 16,5

8,07 1,34 14,2

4,02 1 ,28 11 ,3

13,88 1,97 19,6

10,42 1,72 15,3

5,13 1,48 13,0

13,24 1 ,96 19,8

8,82 1,58 15,4

4,25 1,22 11,7

12,7,| 1,72 17,9

13,89 1 ,98 18,8

9,4Ą 1 ,65 15,9

12,67 1,87 18,5

11 ,89 1 ,79 17 ,7

7,41 1,48 15,2

14,57 3,43 29,4

13,11 2,g7 22,9

9,25 2,69 26,6

11,97 2,05 ,l7 
,1

9,26 2,61 23,1

6,12 2,01 16,4

12,84 2,14 19,4

18,99 3,,l5 26,9

12,89 2,33 23,2

11 ,04 1 ,67 1 8,4

15,78 2,83 28,4

9,85 2,49 23,7

10,95 1 ,95 18,9

13,83 2,77 28,7

8,92 2,29 23,5

14,14 3,38 33,1

16,89 3,87 38,4

10,17 3,68 28,8

10,80 1,55 17,4

18,97 3,90 2g,3

1,|,44 2,82 22,7

11,16 2,07 19,1

16,99 3,74 36,5

12,68 3,49 33,2

21 ,16 2,07 19,1

9,84 2,03 20,2

26,99 3,98 3s,2

12,86 3,57 34,3

11 ,98 1 ,78 16,4

6,24 1,59 14,2

10,83 1,81 19,3

8,28 1,63 17,5

4,,l0 ,|,47 15,1

13,11 1,95 18,7

10,22 1,71 14,9

5,07 1,53 12,8

12,89 1,88 19,6

8,58 1,52 15,0

4,07 1 ,19 11 ,8

12,65 1,64 16,7

13,78 1,87 19,6

9,31 1,56 15,2

12,81 1,89 18,9

11,97 1,81 18,1

7 ,45 1 ,72 15,9

1Ą,7,| 3,54 29,9

13,44 2,83 23,9

9,32 2,77 27,5

12,83 2,14 17 ,9

9,91 2,76 25,9

6,40 2,09 17,3

12,90 2,22 20,2
,19,01 3,17 27,4

12,98 2,34 24,1

11,81 1,83 19,8

16,52 2,g7 29,0

10,48 2,58 24,6

10,40 2,30 19,7

13,51 2,g3 29,6

8,76 2,64 24,2

13,82 3,31 32,8

16,78 3,79 37,0

10,05 3,63 26,9

11 ,41 1 ,68 18,9
,19,39 4,08 3,13

12,66 2,93 24,5

10,82 1,96 18,8

16,51 3,68 35,2

1 1 ,97 3,43 32 ,7

20,82 ,| ,96 1 8,8

g,77 1,g2 19,6

26;fi- 3,87 :, 38,4

12,T3 3,52 32,9

M3-
M4-
M5-

M6-
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Tab. ż. Procentowe zmiany zawartości nitrozoamin (pglkg)
w mięsie wołowym i w wyniku oddziaływania substancji do-
datkowych oraz sterylizacji (n :21)

Gtupa

Warianl (100%)

Próbka mięsa

DMNA 1 DENA

Watiant 1 w %
Wpływ dodatku

DMNA l DENA

Wailanl 2 w %
Wpływ slerylizacii

DMNA DENA

A

B

c

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

M,,

Ms,o

1,| ,79

10,42

13,88

,l3,24

12,71

,l2,67

14,57

11 ,97

12,84

,l1 
,04

10,95

14,14

10,80

11 ,16

21,16

26,99

11 ,98

1 0,83

13,11

12,89

12,65

12,81

,l4,7,|

12,83

12,90

11 ,81

1 0,40

1 3,82

11,41

10,82

20,82

26,5,|

77 ,Ą5

75,07

66,62

1 09,28

93,84

89,98

77,36

147,90

142,93

126,30

1 1 9,45

175,65

152,24

189,60

241,85

76,45

77,96

66,56

108,93

93,44

91,37

77,24

147,36

139,88

129,90

121,42

1 69,94

152,59

192,42

245,0,|

5,|,31

38,58

36,96

38,,l0

7 4,27

58,48

63,49

51 ,13

1 00,39

89,22

81,46

7,1,92

105,93

1 13,62

88,17

,l15,24

52,09

37,86

38,67

31,57

73,60

58,16

69,34

49,88

100,62

88,74

84,23

72,72

,l10,95

1 1 0,63

90,30

1 17,65

i dietylonitrozoaminą (DENA) próbki w wariancie
M3 i M. - materiału doświadczalnego połączonego
z chlorkiem sodu-solonego, dodatkiem askorbinianu
sodu, wielofo sforanów, azotyil) sodu, Stwi er dzano,
jaki wpływ posiadają w procesie peklowania te sub-
stancje dodatkowe i proces sterylizacji, pod względem
skutków oddziaływ ania na zaw artość nitrozoamin
w poszczególnych wariantach od A do M, w M, + Mo
orazM, * Mo.W związku zWm, ze konserwy tę ze

względu na surowiec, jak i rozdrobnienie, nie miaĘ
odpowiednika wśród asoftymentów najczęściej pro-
dukowanych w przemyśle mięsnym, nazwarIoje ,,do-
świadczalnymi". Pozwoliło to na dokładne określenie
kształtowania się zawartości nitrozoamin, w wyniku
udziaŁu stosowanych substancji dodatkowych i świa-
domego dodatkowego skażenia w procesie technolo-
giczno-doświadczalnyrr sterylizowanych konserw wo-
łowych. W tab. 1 przedstawiono wartości średnie (X)
nitrozoamin w badanym materiale dla danej grupy i wa-
riantów (A-M.) z2I próbek i ich odchylenia standar-
dowe (+ s) oraz współczynniki zmienn ości ZYo. Z ko-
lei w tab. 2 inaryc. I zobrazowano procentowe zmia-
ny ilości nitrozoamin w mięsie wołowym w porówna-
niu z próbką kontrolną przyjętąza sto procent, w za-
lezności od wariantu doświadczalnego. Doświadcze-
nie przeprowadzone zostało zgodnie ze schematem
przedstawionym w metodyce (składało się ono z 14
grup, próbek kontrolnych i odpowiednio z3I warian-
tow). Uzyskane wyniki z doświadczęńw róznych po-
rach roku, na mięsie wołowym z elementów ućIźcawy-
kazały, że mięso to zawierało znacznę ilości nitrozo-
amin (DMNA i DENA). Wyniki badań wskazują wy-
raźne destrukcyjne działanię na nitrozoaminy (DMNA
i DENA) procesu sterylizacji i askorbinianu sodu, nieco
mniejsze chlorku sodu oraz katalizlĄące działanie wie-
1 o fo s fo rano w, a także inten sywn e o ddziały w anie azo -

§mu sodu, JężęIiw substancjach dodatkowych stoso-
wano azotyn sodu, to destrukcyjny wpływ askorbina-
niu sodu i chlorku sodu na nitrozoaminy jest znacznie
mniej szy. P eklowanie mi ęs a nie j e st j e dy nym żr o dłem
azotynów i w efekcie ewentualnym powstawaniem
związkow nitrozowych, poniewaz do ich powstawa-
nia czy teżwztostuw znacznię mniejszym procencie.
w stosunku do azoĘnów)przyczyniają się stosowane
w przetwórstwie mięsnym wielofosforany. Z własny ch
badań i z innych prac wynika, że najlepiej udoku-

mentowanę Są za-
nieczyszczenia
nttrozoaminami:
DMNA i DENA,
które wykryto
w zyrvności.

Analiza uzyska-
nych wyników ba-
dań świadczy, że
peklowanie mięsa
zudziałęm wielo-
fosforanów 1 azo-
tynów zwiększa
w nim poziom nit-
rozoamin o krót-
kichłańcuchach, tj.
takich jak: DMNA
i DENA. I1ośó ww.
nitrozoaminmożna
zmniejszyć przez
wprow adzeni e

Ryc. -l 
. Procentowe zmiany ilości nitrozoamin odpowiednio dla danego wariantu w stosunku do pró-

bek kontrolnych przyjętych za 100oh
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askorbinianu sodu, natomiast nieco mniejsze przez
chlorek so dl. Zw iązek ten powoduj e b owiem szybkie
przemiany azotynow i tym samynr zmniejszallość grup
Ń-nitrozowych mogących wchodzićw reakcję z ami-
nami. Z otrzymanych ręnlltatow badań wyntka, że
poziom ilości nitrozoamin poprzęz dodatkowe świa-
dome skażenie - wprowadzęntę ich do wsadu -
surowca konserw, równiez uległ bardzo duzemu

i azotynem sodu przy dodatku askorbinianu sodu
i chlorku s odu, poziom nitrozo amin p o steryli zacjl wy -

wych.
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AYLING R. D., BASHIRUDDIN S. E., NICHO_
LAS R. A. J.: Gatunki Mycoplasma i pokrewnych

I55,413-416,2004 (l4)

W okresie 1990-2000 wyizolowano od bydła ponad 2000 mykoplazm i po-

krewnych z nimi acholeplasm w Weybridge . Liczba izolatów wzrastała corocz-

rrięz84 w 1990r. do251 w2000r. Tylko w I99żr. wyosobniono 44 lzolaty,

Najczęściej izolowano Mycoplasma bovls, głównie od cieląt z zapaleniem płuc,

wyjaJkowo od krów z zapaleniem gruczofu mlekowego 1ub zapaleniem stawów,

M. canis wyizolowano w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w 1995 r, od cieląt

z zapaleniem płu c, M. canis stanowiła ich mykoplazm wyosobnio-

nych w 1999 r. W teście ELISA w kie ści przeciwciał dla M, bovis

w 1996 r. reagowało 22%, w 1,991 r. r. 19oń, w 1999 r, ż3Yo t w

2000 r. 22Yo zwierząl. M. dispar izolowano z pfuc bydła z chorobami uk]adu

oddechowe go.,Ą4 b ovigenit alium izolowano z układu rozrodc ze go Wów z zapa-

1eniem pochwy i sron-ru oraz niepłodnością. Często izolowano M, bovirhinis

iAcholeplasma sp Od owiec zzapaleniem płuc izolowano M, ovipneumoniae,

z przypadków zapalenia spojówek i togówki wyosobniono M, conjunctivae

A. laidlawii wyosobniono tylko z 3 przypadków od owiec 
G.


