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Pomimo ogromnego postępu medycyny i weteryna-
rii choroby i infekcje, które przenoszą się w sposób
naturalny z kręgowców na człowieka, będą stanowić
w XXI w. zagrożenie dla zdrowia, często też t dla ży-
cialudzi. Doty czy to zarówno matozoono z ptzęnoszo-
nych za pośrednictwem wektorów mechanicznych i
biologicznych, sporozoonoz, w ktorych do zakażenta
dochodzi za pośrednictwem skażonego środowiska,
zoonoz szerzących się drogąalimentarną jak i kseno-
zoonoz chorob, w których transfer czynnlka zakaź-
nego odbywa się przez przęszczępy pochodzące od
zakażonych dawców. Profilaktyka oTaz objęcie wielu
zo ono z ob owi ązki em i ch zw alczanta u zw ier ząt, wpro -

wadzenie przymusu Lęczenia lub hospitalizacjt zoonoz
występujących powszechnie lub groźnych dla zdrowia
i życia pacjentów, w wielu przypadkach jednak nie
przyni o sły zamier zonych e fektów,

Dotychczas brak racjonalnych sposobów przewidy-
wania gdzle i w jakim czasie pojawią się nowe pato-
geny wywołujące nowe choroby odzwierzęce. Najle-
piej świadczy o tym fakt, że nie przewidziano poja-
wienia się w 1986 r. gąbczastej encefalopatii bydła
(B SE) or az w I99 4 r. zw iązanej z niązoonozy w atian-
tu choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) (17) lub epi-
demii gorączek krwotocznych w drugiej połowie
XX w. Można jednak w oparciu o istniejące dane epi-
demiologiczne, ocenę kierunków rozwoju społe-
czeństw i go spodarki, tendencj e zmlan ekolo gicznych
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Review

i klimatycznych przewidyłvać, które z już istniej ących
zo onoz, o de graj ą dominuj ąc ą rolę, przynaj mniej na po -

czątku XXI w. D otyc zy to nvłaszc za tych zo onoz, któr e
cechuje duża szybkość szerzenia się i dla których do-
tychczas nie opracowano skutecznych metod profilak-
ty czno -1 e c znlczy ch. N al e ży j e dn ak zdaw ac s ob i e spra-
wę z istnienia czynnikóq których obecność możeprzy-
czynlc się do pojawienia zupeŁntenowych zoonoz, lub
do dominacji niektórych już istniejących chorób od-
zwierzęcych, Należą do nich np. mutacje i naturalna
selekcja drobnoustrojów zachodzące w organizmie
gospodarza lub owada wektora, które mogą prowadzic
do pojawienia się nowych cech patogennych i antyge-
nowych orazzdolności patogenów do adaptacji do or-
ganlzmunowych żywicieli, w tym do człowieka.Waż-
ną rolę mogą odegrać zmiany w nasileniu odporności
populacji ludzkiej, w sposobach odżywiania, pracy i
spędzaniu wolnego czasu oTaz czynniki jatrogenne.

Istotne znaczente w pojawieniu się nowychzoonoz
ot az w r ozprzestrzeni aniu ni ektórych i stni ej ących zo o -

noz, odgrywająteż kontakty ludzl zę zwierzętami eg-
zotycznymi, duża mobilność lldzi, życie w dużych
aglomeracj ach,przemysłowe sposoby produkcji i kon-
serwacji żywności, radykalne zmiany w niszach eko-
logicznych zasiedlanych przez człowieka oraz zmla-
ny klimato 1 o glcznę . Zmtany w ni szach ekol o gi cznych
są spowodowana przez wycinanie lasów, irygację te-
renów, uprawę monokultur na dużych obszarach, nie-
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kontrolowanąurbanizację, zanieczy szczęntę ściekami
gleby, roślin i wody pitnej, stosowanie chemicznych
środków ochrony roślin. Globalne ocieplenie może
zmienic zależnosci pomiędzy wektorem i zarazkiem,
atakże pomiędzy wektorem i człowiekiem, Transpor-
Ę zwierzątz odległych obszarów przyczyniająsię nie
rylko do zawlęczenia nowych chorób zakaźnych ale
często i biologicznych wektorów tych chorób.

W społeczeństwach o dużym stopniu rozwoju eko-
nomicznego skutki zdrowotno-finansowe w postaci
choroby, niekiedy zgonll,czasowej lub całkowitej utra-
ry zdrowia i związanego z tym zmniejszenia docho-
dów osobisĘch oraz zkonięcznością poniesienia na-
kładów finansowych na leczenie będą coTaz większe.
Również implikacje medyczno-ekologiczne i skutki
epidemiologiczne zoonoz będą się nasilać.

!nfekcje pOkarmowe

Wśrod bakteryjnych zak ńeń pokarmowych w XXI w.
zdaniem epidemiologów będą dominować kolibakte-
rioza wywołana pr zez E s ch ei ch i a c o ] i O I 57 :H7, kam-
pylobakterioza, jersinioza i salmonellozy. E. coli
Ol57 :H] produkująca werotoksynę (VTEC verocy-
t otoxin pro duc ing E. c o l Ą, zdtagnozow ana j ako pr zy -
czyna grożnego w skutkach zatrucia pokarmowego u
ludzi w USA w 1993 r, stworzyła nowe zagrożenie
epidemiczn e, zxvłaszcza w społeczeństwach zindustria-
lizowanych. SeroĘp ten kolonizuje jelito ślepe i oWęż-
nicę, uszkadza kosmki jelitowe za pośrednictwem ko-
dowanej przez plazmid toksyny (Shiga-like toxin).
Toksyna produkowana przez enterotoksynogenne
szczepy powoduje tworzenie zaŁ,rzepów. W efekcie
rozwija się krwotoc zne zapalenie jelita grubego (coli-
tis haemorhagica), któremu towarzyszy ostra krwa-
wa biegunka określana terminem ,,all blood but no sto-
o1", hemoli ty czny zesp oł mocznicowy (haemolytic et
uraemic syndrom) lub małopĘtkowa plamica zal<rze-
powa (purpura thrombotic thrombocytopenica) często
kończące się zejściem śmiertelnym (16). Pierwszotzę-
dowym źrodłem zakażęnia dla człowieka jest bydło,
które jest też najistotniejszym rezelwuarem E. co]i
O I37 :H7 . Najważniej szą rolę w rozptzęstrzenianiu
zar azka opr ó cz mię s a i pro duktów mię snych o dgrywa
mleko i produkty mleczne, owoce i woda zanleczysz-
czonę kałem zwierząt - siewców zarazka (3). ZwaI-
czanie infekcji utrudnia fakt opornośct zarazka na
większo ś ć znany ch leków przeciwb akteryj nych.

Zarcwno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach
r o zw ij aj ących s i ę, w zr asta liczb a zachor ow ań wyw o -
łany ch pr zez Campyl o b ac t er j ej un i, rzadziej pr zez C,
co]i, C. ]aridis i C. upsaliensis. Zachorowania wylvo-
łane przez ten zarazek przewyższająIiczbę zatruc po-
karmowych spowodowanych drobnoustroj ami z r odza-
ju Salmonella, Najczęściej chorują dzieci do 2lat.IJ
nich choroba czasamt konczy się śmiercią, Najważ-
niej szym r ezerwuar em Campyl o bac ter są zw ier zęta
domowe, drób, strusie, psy i koty, które pomimo zaka-
żenia r zadko choruj ą. Głow ny m źró dłem zakńenia j est

nie poddane odpowiedniej obróbce termicznęj mięso
oraz zanięczyszczone zarazkięm mleko lub woda,
Wo da o d grywa w ażnąr oIę w tran smi sj i zar azka w kra-
jach rozwijających się o niskiej higienie ogólnej.
Oprocz typowego przebiegu choroby cechującego się
krwawą biegunką bólami głowy, gorączkąi wymio-
tami, występująpowikłania w formie bakteriemtt, za-
palenia wątroby i trzustki, u ciężarnych kobiet ronie-
nia, zap aleni a stawó w, zńur z enia neuro l o gi c zn e ( syn -
drom Guillain-Barre). Smierć występuje rzadko. Za-
zwyczaj umierająbardzo młodzi lub starsi pacjenci, a
także pacjenci z niedoborem immunologicznym (np.
AIDS).

S zczepy Yers i n i a en tero c o ] i ti c a p owoduj ąc ę zaka-
żenia pokarmowe człowieka występująu świń i psów,
kotów krów, koni, wi e lbłądów, li s ów, małp, królików,
drobiu i owiec (8). Chorob aprzebieganajczęściej jako
ostre zapalenie jelit. Powikłania takie jak ropnie wą-
troby, śledziony, okrężnicy, szyi, zapalenie otrzewnej
i węzłów chłonnych występują często. Przedostanie
się p ato gen a wt az z pt zetaczaną krwią m oże by c pr zy -
czynąśmiertelnej posocznicy u biorców.

Z ponad 2000 serovarow Sa]mone]]a największe
zagrożente epidemiologiczne stanowi S. enterica se-
rovaf Ęphimurium DT104 oporna na wiele lekow
prz e c iwb akt eryj ny c h (2) . Zr ó dłem zakażenta s ą cho re
zwierzęta i ludzie oraz nosiciele zarazka. Kał chorych
nlvierzątinosicielimożezanięczyszczaćpokarm,wodę,
mleko, mięso świeze i poddane obróbce, rośliny i pro-
dukty spobyw cze roślinnego pochodzenia, pastwiska,
pomieszczenia dla zwierząt. Zwierzętadomowe i dzi-
kie, gryzonie, psy, koty oraz dzikie ptactwo, nawóz i
gleba stanowiąrezerwlar zatazka. Od 1980 r. proble-
mem epidemiologicznym jest drób i jaja zakażone
p ato gennym i dla człow ieka §. en teri c a ser ov at En teri -
tidis i S. enterica seroval Ęphimurium (I8).

Zachorowania ludzi na wariant choroby Creutzfel-
da- Jakob a (vC JD) maj ąc ej zw iązek z transmi sj ą prio -
nów wywołujących BSE u bydła spowodowaĘ wielo-
płaszczyznowe działania mające na celu obniżenie
ryzyka wystąpienia vCJD. Cechą charakterys§cznątej
zo onozy s ą zachorow ania hldzi młodych charaktery-
zujące się postępującym zwyrodnieniem układu ner-
wowego, obecnością typowych zmian gąbczastych i
płytek amyloidowych oraz proliferacją astrocytów w
mozgu przy braku zmian zapalnych. Udowodniono
możliwość transmisji prionów drogą pokarmową za
pośrednictwem tkanki nerwowej i śledziony chorego
bydła (I7). Można się spodziewać, że ograniczenia
imporfu bydła, wołowiny i żelatyny z krajow, gdzie
występuje BSE, czasov"1l zakaz żywienia mączkami
mię sno -ko stnymi, usunięcie z łancucha żyłvieni owe -
go produktów spożywczych pochodzących od bydła
w wieku powyżej 30 miesięcy, badanie wszystkich
zwierząt z grupy ryzyka na obecność PrPBSE mózgl, a
od lipca 200I r. całej populacji bydła, zmintmalizuje
ryzyko zakażenta człowieka tągroźnądla życia zoo-
noZą.
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Tab. 1. Zagrożenie wirusowymi i bakteryinymi zoonozami w XXl w

Zatrucia pOkarmOwe

Gorączka krwotoczna

Gorączka krwotoczna

Gorączka krwoloczna

Gorączka krwotoczna

Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe

schorzenie wieloukładowe

Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym

Gorączka, osutka, zapalenie stawów

Krwoloczna biegunka, zespół hemolityczno-
mocznicowy

Gorączka krwotoczna

Erlichioza monocytarna, granulocytarna,
gorączka sennetsu

Postać nabyta choroby Creutzleldla-Jakoba

Gorączka krwoloczna

salmoneloza

Boliwiiska gorączka krwotoczna

Kongijska gorączka krwotoczna

choroba marburska

Gorączka Lassa

Ka mpylob akle rioza

Je rsin i oza

Choroba z Lyme

Gorączka Hantaa

Gorączka Chikungunya

Kolibakterioza 01 57:H7

Brazylijska gorączka krwotoczna

Erlich ioza

Wariant choroby Creutzfeldia-Jakoba

choroba Ebola

1 888

1 959

1 960

1 967

1 969

1 970

1 970

1 975

1977

1 979

1g82

1 994

1 994

1 994

1 997

salmonella

Arenavirus (Machupo virus)

Na irovirus

Filovirus

Arenavirus (Lassa virus)

Campylobacter

ye rcin ia e nle roc o l itica

Borrelia burgdońeri

Hanlaa virus

Alphavirus

Escherichia coli 0157 :Hl

sabiavirus

Ehrlichia chatfensis, E, sennetsu

Prion (PrPBsE)

Filovirus

Gorączki krwotoczne

Zachorowania w 1967 t. w Marburgu, Frankfurcie i
Belgradzie wśród personelu laboratoryjnego przygo-
towuj ącego hodowle komórkowe nerek afrykańskich
zielonych małp na dotychczas nieznanąchorobę, zwTo-
ciły uwagę na zagrożenie, jakie stanowią wirusowe
gorączki krwoto czne p o za terytorium Afryki. Wirusy
gor ączek krwoto cznych, który ch re z erwuarem s ą naj -

częściej duze ssaki, w tym zwterzęta domowe, niektó-
re naczelne, gryzonlę, a wektoramlklęszczę lub ko-
frdty, zaczęły atakować człowieka i wykorzystywac
go jako rezenł.uar (14). Człowiekzakażasię albo pIzez
kontakt bezpośrednt z zakażoną krwią mięsem, pły-
nami ustrojowymi (mleko, mocz) zakażonych zwię-
rząt lub przęz ukąszenie przez owady będące wekto-
rami wirusów gorączek krwotocznych. Choroba Ebo-
la, brazylijska gorączka krwotoczna, choroba marbur-
ska, kongijska gorączka krwotoczna, gorączka Han-
taa, boliwijska gorączka krwotoczna, gorączka Lassa
oraz gorączka Chikungunya są poważnymi, często
śmi erle lnymi chorob ami, którym tow arzy szy wys oka
gorączka ofaz wewnętrzne i zewnętrzne krwotoki.
Odmiana Ebola-Zair nie daje niemal żadnych szans
przeżycia (11). Niektóre z witusów wywołujących te
choroby np. Hantaviruswystępuj ą na wszystkich kon-
tynentach, inne, taki e j ak Nai ro vi ru s, pr zy czyna kon-
g! skiej (kongry sko-krymskiej) gorączki krwotocznej,
występuj ą od Południowej AĘki przęz S aharę, Euro-

pę Wschodnią i Bliski Wschód aż do Azjt (6). Z nie-
licznymi wyjątkami, nie ma skutecznych szczepionek
dla ludzi przeciwko gorączkom krwotocznym. Naj-
gr oźntej szymi znanymi drobnoustroj ami są nadal wi-
rusy Ebola,

Wścieklizna, choroba z Lyme,
kleszczowe zapalenia mózgu

Do zoonoz XXI w. atakujących układ nelwowy na-
1 e ży w ś c i ekllzna, kle s zc zow e zap alente m ó z gu, b o re -

lioza (choroba z Lyme). Wścieklizna, która w wielu
krajach występuje endemicznie (19), stanowi współ-
cześnie jedną z najważniejszych i najgroźniejszych
chorób wirusowych ludzi i zwlerząt (5). W Polsce
mimo c oro czne go pro fi laktyc znę go szczepienia p s ów
oTaz prowadzonej od kilku lat w części kraju akcji
szczeptenia lisów, przypadki wścieklizny u zwierząt
dzikich iu zwterząt domowych budząniepokój słuz-
by medycznej i weterynaryjnej. Z pewnością objęcie
terytorium całego kraju akcją szczepienia lisów, ktore
s ą głównym f ezelwuaf em wś c ieklizny, wprow adzenie
obowiązku szczepienl,a kotów przeciwko wściekliz-
ni e, o granic zenie liczby wałę s aj ących s i ę b ezp ań ski ch
psów i kotów łącznie z szeroko prowadzoną akcją
uświadami aj ącą pr zy czyni s i ę do zmni ej s zen ia za gr o -

żenta tą chorobą. Sytuacj ę epidemiolo giczną wście-
klizny komplikuje fakt, że żrodłem zakażenia dla se-
rotypów EBL 1 iEbI2 wirusa wścieklizny są owado-
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zerne nietopęrzę (4). Jeden z gatunków tych nietope-
rzy występuje na terenie Francji, Danii, Holandii, Nie-
miec, Polski i Ukrainy,

Zrodłem zakażenta w boreliozie są sarny, drobne
ssaki (myszy, szopy), a jej wektorem kleszcze. Borre-
lia atakuje skórę, układ nerwowy, sefce, układ mię-
śniowo-szkieletowy i wpływa na stan emocjonalny
pacjentów (I5). Zapalenie stawów wywołuje najczę-
ściej B. burgdorferi, zaburzenia neurologiczne B. ga-
rinii,zaś objawy skórne występująz reguĘ w zakażę-
niach B. aże]ii (1). Tereny endemicznego występo-
wania choroby szybko zwiększają się. W USA wpro-
wadzono szczepionki rekombinowane, w których wy-
korzystano E. co]i jako wektor genów białka po-
wierzchniowego OspA lub OspC B. burgdorferii.Prze-
ciwciała powstające u pacjentów dla AspA, po prze-
dostaniu się do jeltta zakażonego klęszcza podczas
ssania krwi, niszczą obecne w jelicie kleszczaborelie,
podczas gdy przeciwciała dla AspC niszcząborelie w
organizmie immunizowanego pacjenta (13). Istotne
zflaczenlę w ochronie pr ze d boreli ozą ma uświadomie -
nie zagrożenva oraz profilaktyka polegająca na znię-
sieniu lub maksymalnym zmniejszeniu ekspozycji lu-
dzi na zakażenl,e oTaz na szczepieniach grup podwyż-
s zone go ry zyka w tych kraj ach, gdzie szczep ionka j e st
dopuszczona do stosowania.

Kleszczowe zapalenia mózgu w Europie, Azji i
Ameryce Północnej wywołująróżne wirusy zpodgru-
py TBE (Tick-borne encephalitis) należące do rodzi-
ny Flaviviridae, Do najważniejszych zall,cza się dale-
ko w s cho dn ie or az z ach o dni e zap alente mo zgu. Gł ów -
nym wektorem wirusów z Erupy TBE są kle szcze, ale
w transmisji niektórych wirusów z tej grupy bierzę
udziałmleko i produkty mleczne. W Polsce występu-
je kilka endemicznych ognisk wczesnoletniego klesz-
c zowe go zap alenia mó z gu, które g o prz eno s i c i e 1 em j e st
klęszcz lxodes ricinus. Kleszcz i typowi żywiciele
wirusa, którymi jest około 100 gatunków ssaków włą-
c zą ąc my s zy, krety, zw ieruęta do mo we, zaj ąc e, s arny,
jelenie nie chorują. Ze względu na mobilność ludno-
ści oraz niemożność zlikwidowania kleszczy t rezer-
wuarów wirus ów, j e dynym sp o s ob em zab ezpieczenia
się ludzi z grupy podwyższonego ryzyka sąszczepie-
nia profi lakty czne (2I).

Patazytory

Zanadal istniejące zagrożenie w Europie jest uwa-
żana toksoplazmoza i inwazje tasiemców lub ich po-
staci rozwojowych. Toksoplazmoza jest jedną z naj-
cz ę ś c i ej wy stępuj ąc y ch inw azji p as o ży tniczy ch o c ha-
rakterze zoonozy. Około 33%o ludzi jest zarażonych
tym p as oży tem, pr zy czym około 7 5%o p opulacj i ludzi
starszych posiada przeciwctała dla Toxoplasma gon-
dii (7), Pierwotnym rezerwuarem pasożyta są zwie-
rzęta domowe i wolno żylące, drób, ptaki wolno żyją-
ce, łowne i ozdobne. Człowiek, który jest żywicielem
pośrednim T, gondii zaraża się głównie drogą pokar-
mow ą za po średnictwem surowe go i niedogotowane-

go mięsa, podrobów, mleka t jal zawierających tachy-
zoity i cysty pasożyta, podczas kontaktu z ziemiąza-
nleczyszczoną kałem kotów zawierającym formy in-
w azyjne pasoĘta. Kliniczna postać choroby występuj e
rzadko. W efekcie zarażeniapłodu przez łożysko roz-
wija się zarażęnię układowe, któremu często towarzy-
szy uszkodzenię ul<ładu nerwowego. Znane sąprzy-
padki transmisji choroby za pośrednictwem transplan-
tacji narządów lub szpiku kostnego od zarażonych
dawców do biorców poddanych terapii lekami immu-
nosupresyjnymi (20).

Bąblowica wlłv ołana ptzez cysĘ Echinococcas gra-
nulosus, występująca powszechnie w Południowej
Ameryce, basenie Morza Sródziemnego i Srodkowym
Wschodzie, centralnej Azji i Wschodniej AĘce, wy-
stępuje endemicznie w Europie, USA, Australii, In-
diach i Kanadzie. Dotyczy zwłaszcza tych grup lud-
ności, które żyjąw nieodpowiednich warunkach sani-
tamych i nie przestrzegajązasad higieny. W rozwoju
tasiemiec wykorzystuje żywicieli pośrednich, do któ-
rych najczęściej należąprzeżuwacze, świnia, koń i
człowiek. Zrodłem zarażenia sąj aj a pasożytów wyda-
lone do śro dowi ska zewnętr zne go przez o state c znych
Ą,rvicieli zarazka. Objawy izmlany chorobowe sąefek-
tem umiejscowienia się larw tasiemca E. granulosus
w wątrobie, płucach, nerkach, śledzionie, mięśniach,
mózgl, oku, tkance podskórnej lub w kościach.

Człowiek jest żywicielem ostatecznym T, so]iumt
T, saginata oraz może by c też żywicielem pośrednim
w przypadkuwĘrzycy, gdy formy larwalne tasiemca
uzbroj onego kolonizuj ą j ego narządy wewnętrzne.
Możl iwo ś ć zar ażenla s i ę człowiek a zaT ow no pr zęz plze -
wód pokarmowy w wyniku spożycia mięsa wieprzo-
wego lub wołowego zawterającego w€ry, jajami ta-
s iemc a uzbroj one g o p opI zez zanieczy szczoną wo dę,
p ożywienie, a także możliwo ś ó samo zar ażenia utrud-
nia zwalczanie tasiemczyc (9).

Gtzybice skóme

Grzybice wywołane przez zoofilne grzyby wystę-
puj ą w r ożny ch stre fach klimatyczny ch, a wrażliwo ść
na zakażęnie grzybami jest powszechna i dotyczy lu-
dzi w każdym wieku. Ob s erwowane nasilenie się grzy-
bic u ludzi iuzwierząt (12) jest efektem działanlaze-
spofu czynników, wśród których ważne znaczęnię od-
gry w aj ą zanie czy szczeni a śro dowi s ka, ni e dob o ry mi -
kroelementów, witaminy A i witamin z grupy B, in-
fekcje, w przebiegu których rozwija się supresja od-
porności oraz stosowanie leków o zamięrzonym oTaz
o ni ep o żąd anym działanit immun o sup re syj nym. N aj -
cz ę ś ci ej za zmiany chorob owe s ą o dp owi e dzialne grzy -
by z r odzajl Mi cro sp otum, Tri chophyton, Ep i derm o -
phyton.Przęz kontakt ze wszystktmi zwierzętami oraz
ze środowiskiem zanl,ęczyszczonym sporami Tricho-
phyton mentagrophytes rozwlja się u ludzi grzybica
strzygąca, która atakuje skórę, włosy i paznokcie.
Znacznie rzadziej atakuje Iudzi Trichophsłon ven:u-
cosumlub M. nanum. Bardzo często dzięci zakażają



się grzybicą drobnozarodnikową wywołaną pr zęz Mi -
crosporum canis. Grzyb ten jest chorobotwórczy dla
kotów, p s ów, zw ier ząt l ab oratoryj nych i fu terkowych.
Z e w zględu na znac zną zakaźno ś ć, ro zp ow s z e chni e -
nie w pewnych środowiskach, kłopotliwe i często dłu-
go trwaj ące leczenie, gtzybice nadal stanowią poważ-
ne zagadntenie epidemiologiczne i społeczne (10).

Strategie zwa! czania zOOnoz

W hamowan |u szer zenla s i ę zoonoz decyduj ąc e zna-
czenie posiada prof,rlaktyka. Ma ona na celu likwida-
cję lub ograniczente źrodęł zakażęnia i rezerwuarów
zo onoz w p opul acj t zw ier ząt i ni s zc zeni e wektorów, a

Ęm samym przerwanie transmisji patogenów naczŁo-
wieka. Monitoring chorób w populacj t zwierzą| prze-
prowadzanie masowych akcji szczepteń przeciwko
chorobom, leczenie chorych zwierząt służy temu sa-
memu celowi. W profilaktyce istotne znaczenlę od-
grywa rygorysĘcme przestrzeganie zasad higieny oso-
bistej, bezpieczeistwa pracy, unikanie lub ogranicze-
nie do minimum kontaktow z chorymi zwierzętamt,
zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, higie-
na pr zy gotowania, magazynowania i dystrybucj i pro -
duktów spożywczych, objęcie przymusowym lecze-
niem lub hospitalizacjąpacjentów chorych na zoono-
zy groźne dlażycia lub szybko szeTzące się wśród lu-
dzi. Szczególne znaczenie odgrywa ochrona przed in-
fekcjami ludzt z grup podwyższonego ryzyka. We
wszystkich strategiach zw alczania zoonoz wiodącą rolę
ma uświadomienie możliwośc i ryzyka zachorow anta,
znajomośó metod prof,rlaktyki i sposobów likwidacji
zo ono z. S zczep ieni a pro fi l akty czne, zwŁaszcza grup
podwyższonego ryzyka, hamują w znaczący sposób
możliwośó masowych zachorowań na zoonozy. Cho-
roby o dzwi ętzęc e, których etio 1o gia, rez el.wuar zaI az-
ka i drogi transmisji sąnieznane lub słabo poznane, w
których nie dysponuje się metodami szybkiej diagno-
zy, zwłaszcza pr zy ży cio w ej oraz gdy b rak skute c znych
leków, stanowią wy zw anle dla nauki. Z takąsytuacj ą
spotykamy się w pewnym stopniu w wirusowych go-
rączkach krwotocznych i wariancie choroby Cręutz-
felda-Jakoba, Wiele zoonoz, które juź nie stanowią
problemu epidemiologlcznego i społecznego w kra-
jach bogatych, zbiera nadal obfite plony w biednych
społeczeństwach, w których naczelnym problemem jest
niedożywienie, brak podstawowych środków higieny,
czystej wody i żywności nte zawierającej zarazkow t
pasożytów.
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Od chwili udanych eksperymentów k]onowania zwierząt coraz częściej po-
dejmowane są próby wykorzystanie tej techniki do ratowania zagrożonych ssa-

ków W tym roku zespół naukowców z Włoch, Polski, Czech i Anglii po raz
pierwszy sklonował zagrożonego wyginięciem muflona europejskiego Dwa pa-

dłe muflony (,Ovjs orjenta]is mtlsimon) znaleztono na pastwisku 18-24 godzin
po śmierci Z ich j ajników pobrano komórkj zi ami ste i wprowadzono j e do oocy-
tów owiec domowych (Ovis aries) Po odpowiedniej aktywacji oocyty hodowa-
no jn vjtro ptzez 7 -8 dni Do stadium blastocysty rozwinęło się 7 zarodków,
które transplantowano metodą chirurgiczną do 4 biorczyń owiec (O, aries) W
35 dniu po zabiegu u 2 owiec biorczyń stwierdzono badaniem USG ciąże, jed-
nak u jednej z nich pomiędzy 40 a 50 dniem nastąpiła śmierć płodu. Natomiast
druga owca biorczyni po normalnym okesie ciąży (l55 dni) urodziła zdrowe
Jagnie muflona, o masie ciała 3,3 kg. Jest to pierwszy przypadek udanego klo-
nowania, w którym komórkę somatyczną dawcy wprowadzono do oocytu inne-
go, choc blisko spokrewnionego gatunku Osiągnięcie to jest tym większe, iż
komórki somatyczne dawcy pobrano od padłych wcześniej zwierząt
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