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włośnicy. Wzięło w niej udział 21 osób zainteresowanych bezpośrednio
współpracą, związanych ze sobą ustną umową i chęcią poznania licznych
wynikających
korzyści
Do
problemów.
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rad tym

samym

problemem

można

zaliczyć: wspólne omawianie i uzga”n.anie plenów badawczych, prowadzenie szerszych dyskusji nad wynikami jeszcze w trakcie badań, lepsze
i kardziej ekonomiczne wykorzystywanie materiałów, które mogą służyć do różnorodnych kadań, rozwiązywanie tych samvch nieraz nroblemów różnymi metodami, wzajemną pomoc w usługach, odrzynnikach
i literaturze, publikowanie praz w miarę możności w specjalnych ze-

szytach problemowych,
nych poczynań.
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się tu również

indywidual-

Omawiany zespół został utworzony dobrowolnie, mniej wiecei przed
rokiem i już ukazały się pierwsze jego publikacje w nrze 5 Wiadomości
(7 pierwszych pozycji). Przyznana nam przez Derartament Rolnictwa
jest niewątpliwie korzystna i ułatwia wiele
pomoc finansowa
USA
poczynań, a'e nie jest jedynym warunkiem współ"racv, bo niektórzy
członkowie zespołu nie korzystają z niej wcale. Ośrodkiem zespołu są
we Wror'awiu
Pracown'a Antropozoonoz Zak!adu Parazytologii PAN
oraz Katedra Parazytologii i Chorób Inwazvjnych WSR we Wroc'awiu.
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Spożywczych WSR, Katedra Farmakologii WSR, Katedra Chemii Fizjologicznej WSR, Zakła1 Histologii WSR, I Klinika Chorób Wewnetrznvch
w Katowicach, WSE we Wrocławiu itd. Lista
AM w Łodzi, WZHW
współpracowników nie została zamknięta, choć współpraca niektórych
osób. nawet wcześniej zaangażowanych. została co najmniej uniemożliwiona z przyczyn niezależnych od obydwu stron.
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Prace zespołu idą w 3 podstawowych kierunkach:
1. groblem epidemiologii i epizoocjologii włośnicy w Polsce;
2. badania nad patogenezą, patologią i terapią włośnicy:
3. zaeadnienia immunologiczne.
Odnośnie do pierwszego kierunku staramy się na wstępie możliwie
szczegółowo poznać rozmieszczenie pasożyta we wszystkich rejonach

kraju.
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Gdańsku

badania

ludzkich

materiałów

sekcyjnych, kontynuowane potem z naszej inicjatywy i często przy naszej pomocy w kilku innych ośrodkach daty w sumie 2084 wyników,
przeciętnie dodatnich w 5%. Obecnym naszym celem jest doprowadzenie tych badań do liczby około 5000, ze szczególnym uwzględnieniem
rejonów pom.niętych uprzednio. To samo dotyczy badań nad występowaniem
włosni u zwierząt domowych
i wolno
żyjących. Specjalną
uwagę zwracamy na epizoocjologię włośnicy u świń, co do której mamy

już szczegółowe rozeznanie w catym kraju i bardzo interesujące wyniki.

Prócz kacań obejmujących swym zasięgiem prawie ca'ą Polskę, prowadzi się już dokładniejsze badania na wybranych terenach przy użyciu
różnych metod, m. in. próby alergicznej, której zalety i przydatność
wykazaliśmy przed kilku laty na terenie woj. białostockiego i która

również

ostatnio

pozwala

nam

na szybkie

uchwycenie

bardzo

interesu-

jących różnic w poszczególnych obszarach.
Wspomniane prace są bardzo żmudne i czasochłonne i posiadają raczej wartość statystyczno-rejestracyjną. Są one jednak niezbędne dla
kraju i tylko z tego względu
je prowadzimy.
Mają
one posłużyć
w przyszłości do analizy przyczyn niepomyślnej sytuacji epidemiologicznej i epizoocjologicznej w niektórych rejonach, do poznania wszyst-

kich ogniw

w krążeniu pasożyta

i opracowania

konkretnych

wskazówek

profilaktycznych.
Drugi problem posiada bardziej naukowy aspekt i może pociągnąć
wszystkich posiadających chęć poznawczą. Włośnica jest chyka jednym
z najlepszych modelów badania stosunków występujących w układzie
żywiciel-pasożyt.
Ścisły
kontakt
pasożyta
z organizmem
żywiciela,
różne fazy inwazji, możliwość dokładnego obliczania zarówno przy zarażaniu, jak i sprawdzaniu skutków zarażenia, to tylko niektóre z walorów obiektu. Nasuwają się tu setki tematów do opracowania, setki
zagadek niepokojących każdego, kto zechce bliżej zrozumieć złożoną patogenezę włośnicy. Może za mało interesowano się dotąd stroną żywicie.a, poświęcając więcej uwagi pasożytowi. Właśnie te braki pragniemy nadrobić w naszych badaniach, które może pozwolą na wyjaśnienie
choćby drobnej tylko części różnorodnych tematów. Okazuje się,
że
zwierzęta laboratoryjne, szczególnie myszy, mogą być bardzo dogodnym
obiektem doświadczalnym, o ile opracuje się szczegółowo metodykę
badań i ustali kryteria rozpoznawcze. Pierwsze wyniki zostały
opublikowane. W dalszych kadaniach posługujemy się metodyką biologiczną,

biochemiczną i histochemiczną.
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Niezależnie od końcowych wyników, pragniemy już teraz
przyjść
z dorazną pomocą chorym 1 cierpiącym z powodu włośnicy.
Może przyczvnią się do tego nasze wstępne spostrzeżenia nad
działaniem azulenów, które okazały się w eksperymencie i w klinice nie
gorsze od kortyzolu, a na pewno mniej szkodliwe dla organizmu. Trudno
mi tu wyli-
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lub
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a wchodzące w zakres tego problemu. Na naradzie dyskutowano 15 tematów z tej grupy.
Trzeci problem kadań immunologicznych wiąże się właściwie bardzo
ściśle z poprzednim. Został on jednak wydzielony z uwagi na svecjalną
metodykę. Występuje tu również aspekt praktyczny, szybkiej i pewnej
diagnostyki immunologicznej. Sprawdza się m. in. wartość porównawczą
wszystkich znanych kilkunastu odczynów immunologicznych i ich mo-

dyfikacje.
Tych

ogółu

kilka,

raczej

z przeznaczeniem

ogólnych,

dla

osób

informacji

podajemy

zainteresowanych

do

wiadomości

włośnicą.

Obecna

sytuacja nie sprzyja jeszcze zwołaniu otwartej, ogólnokrajowej narady
roboczej. Chętnie jednak przyjmiemy we Wrocławiu tych, którzy pracują lub zamierzają pracować nad włośnicą, aby przedyskutować pewne
problemy i ewentualnie podzielić się obustronnym doświadczeniem.
Z.

Kozar

