
Nemoci ovcí a koz- Lymphadenitis caseosa 

Lymphadenitis caseosa (CL) je chronické infekční onemocnění ovcí a koz, které je způsobeno bakterií 

Corynebacterium pseudotuberculosis. Převládající na všech kontinentech po celém světě, CL způsobuje 

ulcerózní lymfadenitidu u koní a povrchových abscesů u skotu, ovcí, koz, prasat, králíků, jelenů, laboratorních 

zvířat a lidí. Této zoonózy (nemoci přenášené ze zvířat na člověka) je obvykle podceňováno, protože CL, není 

povinně vykazovat onemocnění v mnoha zemích. 

Některé ekonomické ztráty v důsledku CL jsou způsobeny u chovných zvířat nejsou obchodovatelné, pokud jsou 

u jatečných trupů  vnitřní abscesy, kdy zvířata umírají nebo když abscesy znehodnotí  kůže. 

Diagnostika, prevence, léčba a opatření biologické bezpečnosti  

Primární způsob infekce je přímý kontakt s hnisem nebo sekretem z abscesů, které obsahují C 

pseudotuberculosis bakterií. CL bakterie mohou existovat v kontaminované půdě po dlouhou dobu.  

C. pseudotuberculosis bakterie se dostane do těla zvířete nebo člověka přes kůži, při požití nebo vdechnutí, 

nebo tím, že přijde do styku s kontaminovaného vybavení, zařízením pastvin a krmiv a vodními žlaby nebo  

přicházejí do přímého styku s prasklým abscesem ze zvířete na zvíře.  

Ovce a kozy se mohou nakazit kdykoliv ve svém životě  a míra úmrtnosti ve stádě může dosáhnout až 15-50%. 

CL abscesy jsou častější u starších zvířat, čtyři roky nebo starší. Dále  ovce mohou přenášet CL  na jehňata 

mlékem v případě, že CL abscesu je-li  v mléčné žláze.  

Po infekci se bude C. pseudotuberculosis množit a šířit do celého těla prostřednictvím krevního řečiště. 

Následně do lymfatických uzlin a vnitřních orgánů, včetně plic, ledvin, jater a může vyvíjet abscesy. Každé  

infikované zvíře se považuje přenašeče.Doba inkubace, čas mezi počáteční infekcí k viditelným fyzickým 

příznakům, se může lišit 2-6 měsíc. Nicméně některá zvířata ve stádě se zdají být velmi odolný proti této 

chorobě. Mohou být infikována bakteriemi CL, ale neonemocní.  

Klinické příznaky  

První obvyklý údaj o CL infekce je přítomnost externího abscesu viditelné za ušima, pod čelisti nebo krku, na 

ramenou, nebo v zadní oblasti boku. Abscesy se mohou objevit také mezi zadníma nohama, na šourku  nebo 

vemeně. Vnitřní abscesy jsou zjistitelné pouze prostřednictvím pitvy.  Bohužel vnitřní abscesy jsou fatální, 

zatímco vnější abscesy jsou ty obecně odpovědné za přenos nemoci. Ovce jsou náchylnější k vnitřní abscesy a 

kozy jsou náchylnější k vnějším abscesy. 

diagnóza  

CL abscesy obvykle obsahují pastovitý hustě žlutozelený hnis s nepříjemným zápachem. Vnitřní abscesy nelze 

vidět kromě X-ray, biopsie nebo v průběhu vyšetření posmrtné. Sérologické testy jsou k dispozici, ale jejich 

spolehlivost je sporná. 

Máte-li podezření CL  potvrdí přítomnost C. pseudotuberculosis mikroorganismů tím, že předloží vzorek obsahu 

abscesu  do diagnostické laboratoře k analýze. Pokud je laboratorní výsledek kladný, pak jde o CL  absces.  

léčba  

Neexistuje žádný lék na CL. Nicméně CL abscesy musí být zpracovány tak, aby se zabránilo prasknutí a další 

kontaminace jiných zvířat a prostředí. 

Závěr  

Lymphadenitis caseosa nebo CL má velký hospodářský význam, protože to může snížit ziskovost stád: maso, 

chovné zvířata, vlnu a sníží celkovou produktivitu stáda. CL může být přenesen na jiné druhy, včetně člověka. Je 

nezbytné, aby chovatelé,  vládní agentury, výzkumní pracovníci a laboratoře spolupracovaly na vývoji léku a 

způsobů, jak vymýtit CL z našich stád. 
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