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C e lem ko l ej nych tak zaty tułowanych artykułów j e s t
nie tylko podawanie nowych osiągnięć, alę też kory-
gowanie niektórych nieści sło śc i d,oty czących starych
poglądów. Na przykład uległa zmianie definicja winr-
sów, co omór,viono w poprzednim arlykule (17). Zmie-
niła się też przynależność pestiwirusów (wirusa kla-
sycznęgo pomonr świń, wirusa biegunki i choroby błon
śluzowych bydła oraz wirusa choroby granicznej
owiec), zallczanych poprzetlnio do rodziny Togaviri-
dae, a obecnię do rodziny F]aviviridae. Wiadomo te-
raztakże, że koński herpeswirus typ 1, EHV-1 (equ-
ine herpesvinrs-1) wywołuje ronienie k\aczy a typ 4,
EHV-4 (equine herpesvirus -4) zapalenie janry noso-
wej i płuc koni (rhinopnatmortitis ecluorutĄ.Podzia-
łu tego dokonano na podstawie badań molekulamych,
a szczegółorvo omawia to Kita (13).

Postęp w badaniach
onkol itycznych właściwości wilusów

Przeciwnowotw orowe działatię wirusów było już
kilkakrotnie omawiarre w piśmiennictwie kraj owym.
W artykule ."Onkolityczna witusorva terapia przeciw-
rakowa - magiczna kula?" Bradbrrry (4) przytaczana
wstępie opinię Kirna z Irnperial Cancer Research Fund
w Londyni e, że najbliższe lata przyniosąznaczne suk-
cesy w leczeniu nowotworów przy uzyciu wit-usów.
Do takiego optymizmu upoważniają wyniki najnow-
szych badań uczonych angielskich, amerykańskich i
karradyjskich. Niektóre przedstawione osiągnięcia sta-
nowią kontynuację badań omówionych już poprzed-
nio (16) i tam zainteresowani znajdąwięcej szczęgo-

łowych informacji, Celem tych wszystkich badań jest
nie tylko poszukiwanie wirusów namnażających się
wybiórczo w komórkach nowotworowych, lecz przy
uzyciu inzynierii genetycznej pozbawlanie chorobo-
twórczych wirusów właściwości natnnażania się w
komórkach normalnych. Uzyskano w tych badaniach
znaczne sukcesy upowazniające do przejścia do prób
klinicznych niektóre z nich omawia Bradbury. Pi-
sze, że przyszłośc okolitycznej terapii rysuje się po-
myślnie, ale czy zdolne do replikacji wirusy można
wstrzykiwac ludziom? Szereg danych wskazuje, że
mo żna. Na przykład b ardzo skuteczny, zmo dyfikowa-
ny adenowirus Onyx-O15 nie wywołał ujemnych re-
akcji po donowotworowym, dootrzewnowyffi, dotęt-
niczym i dożylnym podaniu pacjentom. Nie powinno
być obaw co do użycia reowirusów -przecież więk-
szośc z rras jako dzteci uległo zakażeniu nini, nawet
rrie wiedząc o tym. Nie można absolutnie wykluczyć
namnażanta się zmutowanego herpeswirusa opryszczki
w normalnych szybko dzielących się komórkach, ale
nie wykazano tego dotąd. A co do skuteczności- czy
witusoterapia stanowió będzie tę magicznąkulę prze-
ciwnowotworową? Nie wiadomo, jak jednak mówi
jeden zbadaczy wymienionych w arlykule, otrzymu-
jemy wiele dowodów, że onkolitycznaterapia wiruso-
wa daje dobre wyniki w połączeniu z innymi rodzaja-
mi terapii, i być moze,łącząc je razem otrzymamy tę
magicznąkulę. Warto przypomnieć, że termin ,,ma-
gic zna ku l a" zo stał p o t az p ierwszy uży ty w o dni e s ie -
niu do salwarsanu Pawła Ehrlicha jako leku u ludzi
nlszczącego krętek blady (przyczynękiły) bez uszko-
dzenia organizmu.



Ptoblem szczepień pneciw pryszczycy

Szczepic czy nie szczepic? To pytanie pada ostat-
nio coraz częściej w związku z zagrażającą Europie
ep idemią tej choroby. Przekonuj ąc a j e st argum entacj a
przeciw wprowadzeniu szczepień w Niemczech, za-
grozonych pryszczycą ze strony Holandii (20, 2I),
Wiadomo, ze stosowane obecnie szczepionki wyka-
zują kilka istotnych wad. Mogą wlłvołać zakażenie,
ponieważ sposób produkcji nie zabija wirusa całko-
wicie, dlatego, mimo, że stanowią ważnąbroń w ob-
szarach endemicznych, ich użycie w krajach wolnych
od choroby jest ryzykowne (24). Uodpornione zwie-
rzęta mo gąby c b ezobjawowymi no s ic ielami wirus a i
dla nie szczep i onych s tanowi ć za gr o żenie. P o wprowa-
dzeniu szczepteńtrudno uznać dany kraj za wolny od
pryszczycy i z tego powodu zaniechano w 1992 r. na
polecenie Unii Europejskiej, prowadzonych do tego
czasu corocznych szczepieńw większości krajów eu-
ropejskich. Takądecyzję podjęto, aby umożliwić kra-
jom UE eksport zwierząt do USA i Japonii, które od-
mawiaĘ ich importu, atakże mięsa zkrajow stosują-
cychszczepienia (10).

Prowadzone są próby stworzenia szczepionki po-
zb awionej omówi onych wad. B adacze z D ep artamen-
tu Rolnictwa USA w Plum Island N. Y. wiążą nadzie-
je z użyciem ułomnego adenowirusa wyposazonego
w dwa dodatkowe białka wirusa pryszczycy (ż4).
Szczepionka ta jest bezpieczna i chroni skutecznie
świnie, pierwsze próby jej użyclau bydła sązachęca-
jące, ale wymagająj eszcze dalszych badań.

Szybkie wprowadzenie do powszechnego stosowa-
nia prostych metod umożIiwiających odróżnienię mvte-
rząt szczepionych od zakażonych bezobjawowych
nosicieli wirusa zależy, jak pisze Goodman (11) od
osiągnięcia międzynarodowego uznanla czułości i
swoistości proponowanych testów. Są one oparte na
technice ELISA, a umożliwi ająrozrożnienie przeciw-
ciał dla strukturalnych białek obecnych w całych wi-
rionach, od przeciwciaŁ dla niestrukturalnych białek
powstających w czasie replikacji wirusa. Ponieważ
szczepionkt zawierająinaktywowane cząstki wiruso-
we, uodp omi one nimi zw ier zęta nie wytwar zaj ą zwy -
kle przeciwciał przeciw białkom niestrukfuralnym, i
dzięki temu możn a j e r o zp o znać. Goo dm an pr zytacza
też opinie, że testy te nie sąjeszcze w 100% pewne i
mogą być obecnie przydatne tylko w odniesieniu do
stada, a nie indywidualnego zwierzęcia. Instytut Zdro-
wta Zwięrząt, IAH (Institute for Animal Health) w Pir-
bright oraz włoski Instytut ZooprofiIaktyki Doświad-
czalnej w Brescii, we współpracy z duńskąwytwómią
szczepionek,,Intervet", mieli nadzieję wypuszczenia
swego testu na rynek we wrześniu 2001 r. Drugi han-
dlowy test produkowany jest przez amerykańską fir-
mę United Biomedical. Zantmjednak tesĘ te można
będzie sporządzic w ilościach wystarczających do ba-
dań skriningowych i do zaakc ęptowania p r zez św tato -
we organizacje handlu, jako wystarczający dowód sta-
tusu kraju wolnego od pryszczycy, koniecznebędzie

uwzględnienie standardowych odmian wirusa. Jego
zŁożonośc i szerokie spektrum wrażliwych gospoda-
rzy zwierząt czyni to bardzo trudnym zadaniem. Po-
trwa to według cytowanego przez Goodmana, dyrek-
tora OIE, Bernarda Vallata, od roku do trzęchlat.

I jeszcze kilka słów dotyczących stopnia zagroże-
nia zdrowia człowieka od chorych zwterząt Brown
(5) podaje, żę u 2I. pacjentów, którzy mieli kontakt z
pryszczycąw czasie obecnej jej epidemii w W. Bryta-
nii, w większości wykazujących zmiany w jamie ust-
nej, badanie podejrzanych zmian metodą PCR dało
wyniki ujemne. To, a także przedstawione przezDo-
naldsona i Knowlesa (9) dane z piśmiennictwa doty-
czące pryszczycy u ludzi w przeszłości wskazują ze
człowiek jest w bardzo maĘm stopniu wrazliwy na
zakażęnie wywofuj ącym j ą wirus em.

Fa g otelap i a zakażeń bakte ry j ny c h

Istnienie bakteriofagów (fagów) - wirusów zakaża-
j ący ch i niszc zący ch wyłąc zni e b akteri e, wykaz al i ni e -
zalężnie od siebie Twort w 1915 r., który nie prowa-
dzlł dalszy ch nad nimi badań oraz d'Herelle w 1 9 1 7 r.,
zajmujący się tymi wirusami pTzęz całe swe dalsze
życie. Zakażente komórki bakteryjnej nawetprzez jed-
nego bakteriofaga prowadzi do szybkiego jego namno-
zenia się w ciągu kilkunasfu do kilkudziesięciu minut.
Po jej rozpadzie uwalnia się z niej kilkadziesiąt do
kilkuset potomnych bakteriofagów, z których każdy
może zakażać następne komórki bakteryjne. Począt-
kowo wiązano duże nadzieje z ich leczniczym zasto-
sowaniem, jednak oczekiwania te często zawodziły.
Okazało się bowiem , że fagi cechuj e bardzo duża wy-
biórczość tzn, atakljąi ntszczątylko określony gatu-
nek bakterii, a niekiedy tylko poszczego7ne szczepy w
obrębie tego gatunku. To, a także powszechne wpro-
wadzenie sulfamidów, antybiotyków i wielu innych
chemioterap eutyków, spowo dowało sp adek zainter e -

sowania fagami j ako lekami przeciwbakteryj nymi.
Niepowodzenia antybiotykoterapii i chemioterapii

wskutek pojawiania się szczepów bakteryjnych o du-
żej oporności, a nawet zlpełnej niewrazliwości na sto-
sowane dotąd leki zmusza do szukania innych metod
leczenia. Jedną znich,bardzo obiecującą moze oka-
zac sięfagoterapia, zwłaszcza jeżelluwzględni się nie-
które błędy ograntczające jej skutec znośc w ptzeszło-
ści. Te problemy oraz sposoby ich uniknięcia omawia
obszernie Carlton (6). Między innymi wspomniana już
bardzo duża wybiorcza swoistość fagów wymaga
szcze golnte dokładne go dob oru faga o dp owi adaj ąc e -
go szczępowi będącemu ptzyczyną zakażenia, Ko-
nięcznajest też szczegolna dbałość o to aby preparat
fagowy ntę zawierał nawet minimalnych ilości endo-
toksyn i innych elementów uległych lizie komórek
b akteryj nych. W pr zeszło ści korzystny e fekt w strzyk-
nięcia surowego preparatu faga, był często niweczony
nawet przez małą ilość endotoksyny. Również stoso-
wana dawniej metoda usuwania ewentualnie obecnych
jeszcze w preparacie żywych bakterii przez ich zabi-



cie środkami chemicznyml lub ptzez ogrzewanie,
mogła inaktywow ac białka płaszcza faga i tym samym
osłabiac jego dziaŁanie, Nie brano też dawniej pod
uwagę poznanego póź;niej faktu, ze bakteriofagi są
szybko usuwane z krwiobiegu. W 1996 r. udało się
opracować metodę izolowania i amplifikacj lszczępow
fagów usuwanych z or ganizmu znacznie wo lni ej . P o -
wstawanie przeciwciał swoistych dla faga, nięmazna-
częnlaprzy leczeniu trwającym tydztehlub nieco dłu-
zej, natomiasttrzebato brać pod uwagę przy dŁaższym
le c zeniu zakażęń chronicznych lub nawrotowych.

Carlton zwraca też uwagę na konieczność prowa-
dzęnla b adań skuteczno ś c i fagoterap ti pr zy zachow a-
niu ścisłych reguł prac doświadczalnych. czego nie
przestrzegano w przeszłości i dlatego wiele dawnych
doniesień o sukcesach fagoterapii nie ma wielkiej
wartości. Autorpodaje, żetakże d'Herelle często pro-
wadzlł swe prace bezlżyciagrup kontrolnych. Stano-
wi to typowy prz1L<ład,kiedy autorytet, tak mocno prze-
konany o swych racjach nie zwraca uwagi na inne
ważne czynnikt, i w efekcie dochodzi do błędnych
wniosków. I właśnie d'Herelle utrzymywał do końca
swego życia, że fagt stanowią jedyny mechanizm
obronny przęciw zakażentombakteryjnym, nie bacząc
na odkrycia laureatów Nobla - Miecznikowa i Ehrli-
cha wskazujące na rolę elementów komórkowych (bia-

Ęch ciałek krwt) orazhumoralnych (przeciwciał i kom-
plementu). To jego uparte stanowisko spotkało się z
ostrą krytyką następnego laureata Nobla - Bordeta.
d'Herelle, unikając tych zarzutóq przeniósł się w
1930 r, do radzieckiej Gruzji, gdzie w Tbilisi konty-
nuował badania w instytucie ,,Eliava - d'Herelle". W
momencie wybuchu II Wojny Swiatowej będąc w Pa-
ryżu, odmówił oddania Niemcom swych usług w za-
kresie fagoterapii, i spędził okupację w więzieniu.
Zmarłw 1949 r. Carlton podaje też jako ciekawostkę,
ze celem ofensywy Niemców w rejon Gruzji było nie
tylko zajęcie złoż ropy naftowej, ale też zdobycie ko-
lekcji fagów produkowanych w,,Eliava - d'Herelle".
Instytut ten dostarczał fagi dla armii radzieckiej, nie-
zb ę dne do w alki z dy zenter tą le c zenia r an zakażony ch
Staphylococcus aareus, i innych bakteryjnych chorób
tow ar zy szący ch woj ni e.

W latach 1950-1980 ukazało się niewiele publika-
cji doĘczących fagoterapii u ludzi, ale poźniej zaczę-
ły się pojawiać takie prace wykonane na zwierzętach
- niektóre z nichrówniez omawia Carlton. Wykazano
na pr zykŁad, że u szc zur ow zakażonych domi ę ś ni o w o
śmiertelną dawką E, coli jednorazowe wstrzyknięcie
preparatu fagowego dało lepszy efekt niż wielokrotne
iniekcje antybiotyków (chloramfenikolu, tetracyklin
i in.).

Rozległe badania nad zastosowaniem fagów u lu-
dzi prowadzlław latach 1980-1986 u nas grupa :uczo-
nych pod kierunkiem prof. Stefana Ślopki wlnstytu-
cie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wro-
cławiu. Omówienie tych prac zawtęra artykuł Weber-
Dąbrowskiej i wsp. (30). Fagoterapię zastosowano w

5 50 przypadkach ropnych zakażeiwywołanych przez
gronkowce i bakterie Gram-ujemne (Klebsiella, Esche-
richia, Proteusi Pseudomonas). W 518 przypadkach
fagoterapię zastosowano u pacjentów po bezskutecz-
nym leczeniu wszystkimi dostępnymi antybiotykami.
Pozytywny efekt uzyskano w 508 przypadkach
(92,4%). Najwyższa była skutecznośc przy czyraczy-
cy (100% wyleczeń), wysoka (90%) w zapaleniu szpi-
ku,zakażeniachtkankiłącznejinacry/nlimfaĘcznych,
atakże w ropnych przetokach. Autorzy omawiająteż
wyniki fagoterapii w latach 1987-1999. Stosowano ją
u 1307 pacjentóą w wieku od czterech tygodni do 86
Iat z rożnymi ropnymt zakażeniami - większośc sta-
nowiły przypadki długotrwĄ ch zakńeń, przy których
antyb i otykoterapi a zaw to dła. F agoterap ia okazała s ię
bardzo skuteczna zupełne wyleczenie uzyskano w
85,9oń, przejściowąpoprawę w I0,9oń, a brak efektu
tylko w 3,8oń przypadków.

Wyniki badań tnaczej ujętej fagoterapii zakażęi
paciorkowcowych, opublikowanych przez Nelsona i
wsp, (23) omawia w skrócie Das (8), cyĘąc na wstę-
pie wypowtędź autoroq że po razprcrwszy od nasta-
nia ery anĘbiotyków mozemy dysponować altematyw-
ną strategią zabljantabakteritprzy użyciu wysoce sku-
teczny chenzymów bakteriofagów, degraduj ących ścia-
nę komórki bakteryjnej. Autorzy badali aktywność
bakteriobójczą jednego z ęnzymów, izolowanego z
p ac iorkowcowe go ( g-py A) b akterio faga C L Enzy m
tęn działa przez kontakt z komórką bakteryj ną a 1 000
jego jednostek (10 ng) zabija in vitro w ciągu 5 se-
kund 10 mln komórek paciorkowca. Podanie per os
500 jednostek enzymu szczulTom zasiedlonym przez
paciorkowce eliminowało te bakterie w ciągu dwu
godzin, Profilaktyczne podanie go myszom chroni je
przed zasiedleniem tymi bakteriami. Autorzy pracy
spodziewają się uzyskania tych samych wyników u
ludzi, ponieważ zasiedlanie paciorkowców na śluzo-
wych powierzchniach nabłonków człowieka jest po-
dobne. Planuj ą rozp o czę cie I fazy zasto s owań klinicz-
nych, atakże przystąpili do otrzymania enzymu bak-
teriofaga pneumokoków

BSE i vGJD - kolejna epidemia stlachu
Opinia Jamesa Masona, dyrektora amerykańskiego

Centrum Zwalczanla Chorób (CDC) z 1985 r., że ,je-
steśmy w środku epidemii strachu" dotyczyła po-
wszechnej reakcji na AIDS, masowo wtedy rozwija-
jącą się chorobę (2). Dzisiaj na progu 200I r, szerzy
się następna epidemia strachu, gdyż w ciągu kilku
ostatnich miesięcy BSE staje się problemem ogólno-
europejskim (27). Wemsdorfer (3I)uważa, ze wNiem-
częch fala histerii powoduje u ludzi więcej szkód psy-
chicznych niż BSE. Niepokój dociera także do USA
(I2, 29). Istnieje bowiem zasadnicza różnica między
AIDS w 1985 r., kiedyjuż wtedy oddano do powszech-
nego stosowania test na zakażęnie HIV, a BSE w
200I r., kiedy nie mamy metody przedklinicznego
(w okresie inkubacji) wykazantazakażęniaBSE u by-



dła, i ludzkie go wariantu choroby Creutzfeldta- Jako -

ba (vCJD) u człowieka.
Duże i bańztej uzasadnione mogąbyć obawy w W.

Brytanii i kilku krajach zachodniej Europy, gdzie po-
czątkowo spożywano nie tylko samo mięso wołowe
ale i produkty za-wierające podroby. JeżęIi okaże się z
ab so lutną p ewno ś cią że czynntk B SE j e st zak ażny d|a

Iudzi, to u wielu można będzie oczekiwac wystąpie-
nianowego warianfu CJD. Te osobybyĘbywięc obec-
nie w okrisie inkubacji, trwającym od kilku nawet do
kilkunastu lat. Nikt nie wie ilu jeszcze ludzi dołączy
do tych 92 osób, które stały się śmiertelnymi ofiarami
o dmiany C JD. We dług,,optymis ty czny ch" o cen moze
to dotyczyc kilkuset osób, jednak eksperci nie mogą
też wykluczyc tej przerażającej możliwości, że ule-
gnie jej wiele tysięcy (28). Ponadto jak podają źródła
6ry,t}.1st<ie, istniejąobawy, że BSE możebyc dalelptze-
noszona w tych rzeźntach,w których poddaje się ubo-
jowi bydło w wieku ponad 30 miesięcy do spopielenia
1mimo, że w oddzielnych dniach, młode bydło w celu
uzyskania mięsa pfzęznaczonego do konsumpcji; Mi-
ni sterstwo Zdr ow ta zwt ac a |Lw agę na możliwo ś ć prze -

nie s ienia vC JD pr zez instrumenty chirurgic zrrę t żę ta
droga moze zwiększyć zagrożenie nawet o 10% (1),

Ostótnio Lorains i wsp. (18) stwierdzlli ptzypadek
vCJD u 74-letniego pacjenta w W Brytanii. Stanowi
to zaskoczęnie, gdyżdotąd uwazano, że ta postać CJD
występuje tylko u młodszych pacjentów - średnia ich
wieku w chwili śmierci wynosiła 29lat, a najstarszy
zmarł w wieku 54 lat. Autorzy nie stwierdzili nadmier-
nej ekspozycji ani kontaktów zawodowychtego czło-
wieka z BSE, IJważajązakonieczne badanie wszyst-
kich przypadków postępuj ąc y ch zaburzeń neuropsy-
chtatrycznych w kierunku vCJD; byó może mogły one
być dótąd przęoczone,zwłaszcza. że sekcje starszych
oŚób zmarłych z objawami otępienia sąrzadko wyko-
nylvane.

S zukanie sp o sobów zap obteżeni a temu śmi ertelne -

mu zachorowaniu wymaga pospieszne go dztałanta,
skoro bowiem występują objawy, mozgjest już nie-
odwracalnie uszkodzony. Jeżelijednak uda się opra-
cować test umożliwiający wykrycie zakażęnta w sta-

dium inkub acji (przedklinicznym) może będzie moż-
na §ch ludzi uratować, Omówiona w poprzednim ar-

tykule (17) właściwość plazminogenu, wybiórczo wią-
żącego PrPS', a tym samym umożliwiającego rozroż-
nienie między tym patologlcznymbiałkiem a normal-
nym, znajdzie by c może zastosowanie diagnostyczne.
Dużę nadzieje budzą też omówionę przęz Ramsaya
(25) wyniki uzyskane ostatnio przęz Miele'go i*rp.
(22),którzy wykryli we krwi marker umożliwiający
prz e dklini c zną dtagnostykę z aka źny ch gąb c zastych
-encefolopatii 

(TSEs) nie opartąna wykrywaniu PrPS'.

Stwierdzili, że rozwojowi TSEs towarzyszy bardzo
znaczny spadek ekspresji jednego z genów komórek
erytroidalńy ch, wyrażający się obniżeniem się ilości
jego transkryptu we krwi. Dalsze badania wyjasniąna
ilJ zjawisko to jest swoiste dla TSEs, szczególnie w

odniesieniu do vCJD, a nie wspólne dla wszystkich
chorób neurodegeneracyjnych. W czerwcu 2001 r.

Saborio i wsp. (26) opisali czułąmetodę umożliwiają-
nych" pionówprzez

'łłł,ii^ł,y§*:#
dzących in repiikacji illż7lch
ilości PrP'" Może to znaleźc
zastosowan aniaminimalnych

PrP (postaci alfa lzo-
(beta-fałdową), a drją
ej drugiej do PrP. dnio

A te komórktmożnaczasowo inaktywowaćprzy lży- 
_

ciu rozpusz czalnej postaci białka, receptora limfotok-
syny.-beta. Wykazano, że jego lżycte opożnia wystą-

.
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bowych; po dokładnym poznaniu sposobu w jaki lim-
focyty B wpływająna neuroinwazję mozliwe byłoby
lecznicze ograniczenie ich roli. Być może poznanie
wczesnych stadiów patogenezy chorób prionowych
dzięki pracom Kleina i wsp. (I4) orazMabbotta i wsp.
( 1 9 ), omówionych w krótkim komentarzu (3) znaj dzie
z asto s owani e terap euty czne. Oto ż wi adomo, że zanim
priony spowoduj ą uszkodzenie ośrodkowego układu
nelwowego gromadząsię w śledzionie i narządach lim-
foidalnych, tam ule gaj ą replikacj i i tworzą kompleksy
z folikularnymi komórkami dendrytycznymi. W dwu
omawianych pracach określono kluczowe drobiny za-
angażowane w ten mechanizm Łączenia się prionów z
komórkami dendrytycznyml. Klein i wsp, wykazalt
przy użyciu transgentcznych myszy z niedoborem
składnika C3 dopełniacza i jego receptorów CD}Il
CD35, żę brak tych elementów chronił te zwierzęta
pr ze d do otrz ewno wy m zakażeni em trzęs awką i op o ź-
niał wzrost zakaźności prionowej w śledzionie, Po-
dobnie Mabbott i wsp., przy użyciujadu kobry, w celu
prz ej ś ciowe go p ozb awi enia myszy składnika C3, ltzy -
skali opóźnienie wystąpienia trzęsawki po iniekcji prio-
nów tej choroby. Tak więc we wczesnym stadium za-
każenia ukierunkowane działanie na składniki kaska-
dy dop e łni a c za mo głoby zatr zy mac lub pr zy naj mni ej
op oźnić kliniczne wystąpienie vCJD.

P o z o s taj ąc j e s zc ze pr zy zakaźny ch gąb c zas ty c h e n-
cefalopatiach i wciąż utrzymującej się koncepcji, że
B SE j est następstwem zakażęntaby dła przezpodawa-
ny z karmą materiał zawierający priony trzęsawki,
wafto podaó ostatnio ogłoszone wyniki badań Cutlipa
i wsp. (7). Autorzy ciwykazallprzed sześciu lat, żę
wstrzyknięcie domózgowo bydła tkanki mózgowej
owiec chorych na trzęsawkę wywołało chorobę neu-
ro l o gi czną z nagr omadzeniem s ię nienormalne go b i ał-
ka prionowego PrPS', Ieczbez objawów i zmian typo-
wych dla BSE w Europie. Teraz donoszą że bydło
otrzymujące zkarmąsurowy mózg lub mięso Imącz-
kę kostną orazłoj owiec chorych na trzęsawkęptzez
12-20 miesięcy (poczynając od 3-4 miesiąca życia
zwlerząt), pozostało zdrowe w ciągu 8 lat obserwacji
po ekspozycji. W mozglJ i rdzeniu tych zwierząt nte
stwierdzon o zmian patologicznych ani nienormalne-
go białka PrPS". Wyniki te mogą świadczyć o dużej
oporności bydła na podanie per os północno-amery-
kańskie go materiału trzęsawki.
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Olsztyn

INGOLDBY L., JACKSON P.: Indukcja porodu u
owiec. (Induction of parturition in sheep). In Prac-
tice 23, 228-23l, 200I (4)

Do indukowania porodu u owiec są stosowane kortykosterydy, estrogeny,

oksytocyna, prostaglandyna F 2'fal, oraz leki o aktywności antyprogesteronowej
Deksametazon w dawce J 6 mg/owcę podany l40 dnia ciąży, indukował poród
po 42 + 7 godz., betametazon zastosowany w dawce l0 mg/owcę w l41 dniu
ciąży indukował poród po 45 + 14,5 godz., flumetazon w dawce 2,5 mg/owcę
podany l zł0 dnia ciąży indukował poród po 44 Ł 14 godz , po benzoesanie estra-

diolu w dawce 2 mg/qvvgę podanym 1,42 dnia ciąży owce rodziły po 38 + 5

godz , zaś po epostanie w dawce 50 mg/zwierzę podanym 140 dnia ciąży poród
następował po 30-36 godz Preparaty można było stosować dornięśniowo i do-
żylnie, Pomimo uzyskirvania dobrych elektów po epostanie, prepalat ten nie jest

dopuszczony do stosowania l zwierząt Najodpowiedniejszym okresem do in-
dukowania porodu u owiec jest l41-1,{3 dzień ciąży.
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