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NAUKOWYCH
CHORÓB CZŁOWIEKA

W ZSRR
Z inicjatywy członka Akademii E. N. Pa wł owskiego wszystkie
chor,ohy, w prz.e:no:szeniu których odgrywają rolę ssące owady i kleszcze,
nazwano transmisyjnymi. Rozrótnia się wśród nich: 1. obLigatoryjnot:ransmisyjne, w których prz.enoszenie zarazków przez ssące kr:ew s.tawonogi stanowi jedyną dragę ich rozprzestrzeniania (m~laria, leishmaniozy, encefa.1ity s,e zono we iJtp.), 2. faikuJta:tywno-transmisyjne, w których
udział. owadów ailbo kleszczy }est j<edną z wielu dróg rozprzestrzenienia
choroby w przyrodzie (tularemia, wąglikitd.).
Po raz pierwszy w naszym kra:ju rozpoczęto i szeroko rozwinięto badania nad transmisyjnymi zakażeniami odzwierzęcymi.
Wyniki tych
prac pozwoliły członkowi Akademii E. N. P a wł o w s ki em u stworzyć i rozwinąć naukę, stanowiącą j•edną z większych zdobyczy medycyny radzieckiej o naturalnej og:niskowości chorób człowieka.
Tezą podstawową tej nal!.ld jest twierdzenie, że liczne choroby dzikich
zwierząt mogą w określonych warunkach stać się -ehorobami człowieka.
Naukę o naturalnej ogniskowości chorób czŁowieka stosować można obecnie do takich z.a 1każeń, jak: €!ncefality se'Z'onorwe, encefalo-myelity, rickettsjozy, Leis:hmaniozy, dżuma, tularemia, spirochetom k1eszczowa, leptospiroza, bruceloza, wścieklizna , wąglik i inne. Każdą z tych chorób może człowiek zarazić się w mi.€jlS1 cowośdach !bezludnych, gdzie po raz
pierwszy się z,jawti.a.
Wśród przyrody pierwotnej, nigdy nie tlmiętej jeszcze ręką ludzką,
istnieją od daw:na natumlne ogniska ,i nfekcji odzwierzęc,ej, które właści
we są licznym przedstawi,cielom świata zwierzęcego - różnym większym
zwi, erzętom kopytnym, zwierzętom drapieżnym, gry:;,;;oniom, ptakom i innym. Przyczylllą chorób mogą być wirusy (encefality s:ezonowe, encefalomyelity, gorączka moski,towa i inne), ,r ickettsje :(cały sze:r.eg występują
cych w przyrodzie rickettsjoz), -bakterie (tularemia, .b ~celoza, różyca, listereloza i inne), ,pierwotniaki (leishmaniozy).
Prz·enosiciielaJlli za:r.azków chocób pochodzących z naturalnych ognisk
są różne zewnętrzne pasożyty dzikich zwierząt ssące krew owady
i kleszcze, które często stają s!i.ę pasożyta'Illi człowieka.
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Planowe opanowywanie nowych terenów naszego kraju, wzrost budownictwa drogowego, poszukiwanie bogactw naturalnych w głębi dziewiiczej przyrody, powstawanie w niej nowych ośrodków przemysłowych
i rolniczych, miast, osiedli rolbotnic.z ych - wszystkio to 'było dla medycyny radzi ecktej bodźcem ku szecr:-okim i rÓ'żnor.odnym zadaniom dotyczą
cym wykrycia zró.deł chorób człowieka, 'pochodzących z ognisk naituralnych oraz ich unieszkodliwienia.
SJP€<ejialni1e teriaz, kiiiedy kraj · nasz przystąpił do · zrealizowania wspaniałego programu owładnięda pierwotm.ych, ni,e tkniętych przez ludzi terenów, wzrosło znaC1Z,enie nauki o naturalnej ogniskowości chorób czło
wieka i potwi;erdziła' się jej wartość praktyczna. W obecnym okresie'
jeszcze częściej dochodzi do zetknięcia się człowieka z terenami bezlud- .
nymi, w wyniku czego możliwe są zac},:orowania wśród ludzi, dawniej
właściwe tylko dzikim zwier:zętom.
W krótkim refE:;rade trudno jest przedstawić wszystkie ostat!nio uzyskan,e 'wyniki, dlatego zatrzymam się tylko przy niektórych zagadnieniach
z · dziedziny naturalnej ogniskowości, które w osta,tnich fatach znaczm.ie
wz:bogaciły się nowymi materiałami.
1
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!(LESZCZE JAl(O PRZENOSICIELE WIRUSOWYCH. BAKTERYJNYCH l RICl(ETISJOWYCH
.
CHOROB CZLOWIEl(A, POCHODZĄCYCH Z NATURALNYCH OGNISK

Przed rewolucją w 111:aszym. kraju jedynie pracownicy weterynaryjni
zwracali i ,to tylko niieznaczną uwagę na 'kleszcze·. W okresd.e rządów radzieckich nauka o kleS'ZC2laich wyrosła do wi,ełkiego, nie ty łko weterynaryjnego, ale i lekarskiego p:riob1emu.
Kleszcze z rodzdny lxodidae, Argasidae, Trombidiidae i duiŻa grupa
kleszczy Gamasidae podrzędu Parasitiformes okazały się nie tylko przenosicielami, ale i r~erwuarami w przy.rodzie mik:rioorganizmów"·chorobotwórczych - zairazków ch:ocrób wirusowych, rickettsjowych i niektó,
rych bakteryjny,ch. W wyniiku wieloletnich, wszechstronnych badań parazytologów, wirusalogów, mikrobiologów i zoologów stwierdzono, co następuje:

1. możliwość długQtrwałęgo przechowywa111ia w ciele kleszcza mi'l~roor„
ganizmu chorobotwór cZiego, nieraz na przestrz,ooi caŁego jego indywidualnego życia (trwającego czasami lata),
2. wrażl'iiwość k-lesz·c zy ·n a mikroMgani2JIDy chorobotwórcze,
3. przechowywa,nie mikroorganizmu ~horQlbotwórczego w ciele k,l eszcza
na przestrzeni: całego jego cyklu roowojowegó,
4. przekaz,y wanie zairazka choroby -w czasie ssania krwi (często przez kał
i płyn koiksallny) ·w e wszy(St'k:ich sta<d:La:ch rozwojowych kł-eszc:zia,
5. zachowame .mrazka PJ'ZY długotrwałym głodowaniu kleszcza (często
trwającym lata),
1
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6. zimowanie zarazikai w ciele kleszcza,
7. fenomen o wyjątkowym znac~iu - transowadalne przekaza:nie zarazka c~oroby przez kleszcza z jednego pokoleniai na drugie (pr-zekazani,e zarazka następnemu pokoleniu przez jaja),
8. niewątpliwy rozwój zarazka choroby w ciele kleszcza.
Wszystkie te dane przekonywająco przemawiają za tym, że w zupeł
ni,e bezludnej miejscowości, gdzie· istnie,ją n:a<turaLne ognisk:lłJ chorób odzwierzęcych, kleszcze są nie tylko przenosicielami chorobotwórczych mikroorgainizmów, lecz i naituralnymi ich gospodarzami, jak również trwałymi ich rezerwuarami na przestrzeni długiego czasu. Uwazać przeto należy niektóre grupy kleszczy rza istotne rezerwuary za,raizków szeregu
chorób, pochodzących z. ognisk naturalny1ch.
Wzajemny stosunek między kleszczem a zarazkiem ma prawdopodobnie bardzo dawny początek i długotrwałą wspólną ewolucję. W tej ewolucji z0tstała osiągnięta zad.ziwiaJąco dosko111ał81 wzajiemna a:d:aptacja - organizm kileszcza, za rn•elicznymi wyjątkami, abso:lutnie nie reaguje na hstnienie w jego dele chorobotwórczego mikroorganizmu, zdolnego do intensywnego ,rozmnażania się w kl1es2JCzu jako w i;i.aturalnym środo,wisku
swego bytowania.
Dzikie zwierzęta w naturalnym ognisku chocroby są swoistymi gospodarzami kleszczy (ioh zywicielamt). U wielu dzikich z.wierząt, na których
pasożytują kleszcrze, infekcja często przechodzi niepostrzeżenie, bez żad
nych widocZIIl.ych klinicznych objawów cho,roby. Dlatego nie tylko analiza wzajemnego stosunku między kleszczem a zarazkiem, lecz róWillież
i wzajem:nego stosunku między dzikim zwierzęciem a chorobotwórczym
mikroorganizmem wskaizuje na ich dawny związek.
NATURALNE OGNISKA CHOROB CZLOW:IEKA A KRAJOBRAZ

Zagadnienia epidemiologii krajoibrazorwej zostały w całej rozciągłości
omawiane w ,r. 1944 przez E. N. Pa, wł o ws, kiego, kiedy na podstawie wieloLetndiego już materiału można było mówić o dość ścisłym z;wiąz
ku szeriegu chorób, pochodzących z ognisk natur-alnych, z oikreślonym
krajobrazem.
Krajdbra:zowi tajgi w~aściwe są ogntska kles~zowego zapalenia
mózgu; kraj,obrazowi stepu - ogniska kleszczowego duru plamistego;
krajobrazowi zalanych łąk (koło wielkich jezior, w dolinach wielkich
rzeik), a również lkiradolbrazowi ruchych ł~k w miejscacp. wypalonych l,ub
niekiedy wy,rąbanych lasów w rejonach wschodntch - właściwe są ogniska encerfaHtu jaip,ońskiego. Klasyczne, naturalne ogniska leiishmarnozy
skóry i kleszczowego tyfusu powroitnego ściśle. związane są z kraj 01brazami pustyń i półpustyń.
1
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Fot. 1. Ruiey starożytnej fovtecy w Chaoorespie (Kara-Kumy): miejsce występo
wania różnych ssących Lkre,w o:,vadów i kleszczy - ognisko leishmaniozy .skórnej.
(Fot. P. A. P etriszczewa)

Każdy z wym1eni~nych krajobrazów przedstawia połączenie różnych,.
historycznie ułożonych ugrupowań biocenoz zwterząt i roślin, które doskonale przystosowały się do wspólnego wykorzystywania środowiska
w określonych warunka'c h klimatycznych. W naturalny-eh ogniskach chorób do hiocenozy każdego z wymienionych krajobrazów wchodzą w charakterze nieodzownych skłardni'ków: chorobotwórczy -mikroorganizm 2Jarnz ek choroby; stawonogi - ssące krew owady i k1eSZJcze jako rezerwuary i pri,enosidele mikroorganizmu chorobotwórczego; kręgowce (ciepłokrwiste i zimnokrwiste) jako żywiciele stawonogów owadów i kleszczy, a jednocześnie jako zwierzęta wrażliwe w mniejszym lub większym
stopniu n:a chorobotwórczie mikroorganizmy. Kontakt między dzikimi
zwierzętami w o~isku natura1lnym utrzymuje się przez ssące krew owady i kleszcze. Różrwrodność zarówno gatunkowego składu tych ostatnich,
jak gatunkowego składu dzikich zwierząt (żywtldeH pasożytów zewnętrz
nych) nakreśla różne drogi ikrążeni:a zarazków w prz.y rodzie nie tkniętej
przez człowieka.
Bez p,rzek:ształcają,oego wpływu człowieka na kraj:obraz geograficzny,
trwałość i wytrzymałO'ść n:atura.l-nego ogniska choroby całkowici€ są uzależnicme ud warunków miejscowych. Od wielu lat znajdują się pod naszą
1
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Fot. 2. Soiana &tarej ib;udo,wli, prze-0rana norami szczura płaskozębnego: miejsce
wys,tępow,ania mos,ki\1.ów, 1
lroma,r ów i kłeezc1Zy - naiturałne og.; tilsko ty,f .USIU p-0wro.tneg-0.
(Fot. P . A. Petriszczewa/

obserwacją

,ogniska naturalne szeregu chorób w bezludnych miejscogdzie z .r oku Il!a rok regularnie powtarza się nkzym nie naruszony rytm życia ,biocenoz. Zarazek chorolby 'krąży z 01rganizmu do organizmu wśród podstawowych ~kł•adników :biocenozy ogniska, najdłużej
przechowując się w podstawowym rez.erwuarz.e: przy lei:shmaniozi•e skóry - w ciele Rhombomys opimus Ucht. 1 w innych zwierzątkaich, przy
kleszczowym tyfusie powrotnym - w ciele k,leszcza Drnithodorus, przy
kloozczowym zapa.leniu mózgu - w ciele !kleszczy Ixodes persulcatus
i lx. ricinus, przy rick,ettsj•oz:aich - w ciele kleszczy rodzaju Dermacentor, Haemophysalis itd.
Specjalne ep,i'zootyczne i epidemiologiczne znaczenie posiadadą pasy
graniczne dwóch stref kraj,olb ra:zowych, gdzie jednocześnie m01gą istnieć
naturalne ,ogniska kilku zarazków. Tak np. w miejscach zetknięcia terenów leśnych z wielkimi obsza.rami stepów trawi:astych luib zakrzewionych
można wykryć: ogniska eincefalitu kleszczowego z ,cha,rakterystycznyrn
dla •tej ,choroby przenoside1€'Ill lx. persulcatus lub lx. ricinus, ogniska
kleszczowego ;tyfusu powrotnego z jednym łub kilku gatunkami charakteTystycznych przenosi,cieli - Dermacentor silvarum, D. nuttaJi, D. pictus, D. marginatus.
wościach,

170

PALINA A. PETRISZCZEWA

Fot. 3. Skaliste wybrzeże Morza Japońsku.ego : ,mieijsce wyQęg1:1„ p,r zebywania i afakowainia Aedes togoi - p:rzenoskiela japońskiego z,apialenia mózgu.
(Fot. P. A. Petrószczewa )

Badania nad kragoibrawwą epidemiologią w naturailnych ogniiskach
choTóib człowieka mają, prócz teoifetycznego, ,również wielkie znaczenie
,praktyczne.
MIK.ROSTANOWISK.A I MIKROOGNISK.A CHOROB
W PRZYRODZIE PIERWOTNEJ

CZŁOWIEKA

Badanie tęrenów, obejmujących naturalne ogniska tej lub innej choroby człowieka·, z reguły wymaga od nas w każdym poszczególnym wypadku umiejętności znalezienia tych .t ypowych mikrostanowisk w niebez:piecz:nym krajO'birazie, z którymi zasadniczo związ.a:ne 'jest istnienie
ogniska.
Co do kleszczowego zapałenia mózgu, dawno już wiadomo że w lasach tadgii na:jlba'I"dzi,ej ndceberzipiecZlnymi pod względem zakażenia są miejsca ,obe!mliO!Sci kleszczy lx. persulcatus lub lx. ricinus - przenosicieli i re:rerwuarów '.z,a,ra.:zka . . Zwykle obse;rwuje się obfitość kleszczy w lasach
mi.;es2lanych 12 domrnującą ifością drzew tracących liście na zimę. Kleszcze
~o tkać można również w lasa-eh iglastych, lecz przer2ledzonych ·i z przewagą drzew liściastych, jak br:z:ozy, osi:k:i, olchy, lipy, dęby itp. Dla stanowisk kleszczy konieczrne są -murawy z bujną traiwą lub podszycie leśne
z traw i krzewów.
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Lasy mieszane, pow.tórnie wyrosłe w miejsca'Ch masowych wyrębów,
zwy kle są typowymi stanowiskami k ,l eszczy - nosicieli wiTIISów - oraz
rozmaitych dzikich zwierząt - żywicieli tych kleszczy, Wśród lasów
dziewiczych sfa:nowiska klesz ~zy z:biegają się z miejscami częstego pr-ze-bywania większ,ych dzikich zwierząt kopytnych, na których z,wykl<e paso-żytu,ją do!'iosłe kleszcze. Wśród gąszczy leśnych, położonych nieco bliżej
miejsc zaludniiO!!lych, kleszcze-prz,e nosiciele encefalitu klesz.czowego mogą znajdować się w lasach', częściowo uiżywanych na pastwiskach dla zwierząt domowych. Jednak nawet :i w takich typowych dla ognisk encefalitu
kleszczowego strefach leśnych ·istniieją m.ikrostan'0 wiska-mitkroogniska
o największej koncentracji kleszczy - przenosideh wirusa. Takimi są,
jaik podaj,e Po me,r ·a n ce w, boczne zarośla dróg leśnych, sz}a:ki zwierzęce, gdzie liczba kleszczy wzrasta wielokrotnie w porównaniu z ter-enami oddalonymi od poprzedni,o wymienilonych nawet o 10-15 metrów.
W lasa.e h mieszanych mie.wiall:iśmy najobfiisze zbiory k1eszcz,y w miejscach
z powal0!!1ymi od wiatru· dużymi, starymi drzewami, gdzie wśród bezład
nie nagromadzO!Ilego drewna najczęściej· spotyka się kryjówki · dzikich
zwierząt naituralnych żywicieli klesz,cży.
W stepach na,jlbaridziej :niebezpieczne są nie.tknięte ziemie z bujną nieużytkową roślinnością; miejsca z nierównym g,r untem, z miękką glebą,
dostępną dla zwierząt ryjących ziemię; wąwozy, urwiS/ka. ,- _mikrostanowiska o masowym występowaniu gryzoni (swoiste, nMurafa1e rezerwaty
dzikich zwierząt, istniejące na nie tkniętych przez człowieka ziemi~ch).
Na łąkach uwagę epidemiologa zwracają ugrupowania i z;espoły roślin z mnó.s1twem gnieżdżących się w nich ptaków, z norami gryzoni i innych zwierząt. Wilgotne mikmstainowiska z otwa,r tymi :niegłębokimi bagnami - miejscami maoowego wylęgu komarów, śłepaków; moczary
o masowym wylęgu Heleidae. W tych właśnie miejscach mogą być ogniska tulai"emii, wąglika i innyc:ti chorób.
W złożonych więc ·b iocen&ach różnych k,rajohrazów bez trudu moż
na wyodrębnić :najważniejsze cfla epizóocj:ologii i epidemiologii mikrosfa..:
nowiska w których ze.środkowane jest :najbardziej intensywne życie. Tu
wskuteik lbioloigicznych i ekologicznych właSiil!ości rozmaitych przedstawicieli świata zwierzęcego odlbywa się intensywna wymiana pasoiŻytów
1

1

1

1
,

zewnętrznych.

Scisły kontakt między żywicielami-kręgowcami może odbywać się
naj.rozmaitszymi drogami.
W mikrostanowi.skach .morżna również ,ustalić i te podstawowe mikroogni:ska chorób, w których odbywa się hezU1Stanne krążenie . mik.morga·n.izmu chorobotwórczego - rzarazka tej lub innej choroby człowieka. Jak
' już ustalone zostało przez E. N. Pa wł owskiego bardzo często, mikroogniskiem jest norn lub kryjówka dzikiego zwierzęcia.
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Dla nieiktórych' infekcji miikroogniskiem może być gniazdo ptasie,
a naj'bairdziej niebezpiecznymi stanowiskami - miejsca masowego gni·eż
&enia się ptactwa.
Dajemy przykłady niektórych miikro-ognisk chorób człowieka w nietkniętej przez niego przyrodzie, wykrytych przez nas w rozmaitych strefach ,roślinnych i klimatycznych.
1. Nory j,eżoZIWi.,erza (Hystrix hirsutirostris Brarrdt). Przy badaniu 130
nor tego gryzonia oraz n<ł podstawie wieloletnich ,o bserwacji niektórych nor wykryliśmy w nich do chwili obecnej .ok. 70 gatunków ssą
cych krew owadów i kleszczy - przypuszczalnych przenosicieli cho;r ób człowieka. U ni,e których owadów i kleszczy, wydobytych z nor
jeżozwierZJa, wykryto chorobotwórcze dla człowieka mikroorganizmy.
Nory jeżozwierza można bezsprzecznie uważać za mikroogniska kleszczowego tyfusu powrotnego i kleszczowego duru plamistego.
2. Nory iborsuka (Meles meles), szakala (Canis aureus aureus Lin.) uważane są za rnikroogniska kleszczowego tyfusu powrotnego i kleszczowego duru plamistego. Prócz tego zostało stwterdzone przez Ł atys z Cze w:a, że nairy szakal.a są mikroogn:isk~m.i wis ceralnej leishmanfozy.
3. Nory susła żółt·ego (Citellus fulvius Li:cht.) są mikro.ogniskami kleszczowego duru powrotnego.
4. Nory susła Spermaphilopsis leptodactylus ;Licht. - to m ,i kroogniska
skórnej leishmaniozy i kleszczowego <luru powrotnego.
Przytoczone przykłady nie wycz,erpują w pełni :naszych materiałów.
Jednak i te dane dowodzą prnktycznego zinaczenia czynnika adaptacji
źródeł chorób do nor i kryjówek dzikich zwierząt. Wiadomości te dają
możność: .a) znacznie łatwiejszej orientacji w ewentualnej sytuacji epidemio~ogicznej przy opanowywaniu jakiej·ś nowej miejscowości; ,b) pozwalają one określić'potencjaLne niebezpieczeństwo nie tylko krajobrazu,
lecz i mik!rosta:now.isik; wy1krywając w nich konkretną obecność szkodliwych dla człowieka kręgowców i bezkręg1owców; c) wiadomości te są bardzo ważne przy wyborze miejsc do :chwilowego noclegu .i oboz01wania, jak
również przy wyoorzie tel"enu dla zaplam.owania miasta lub ;o siedla przy
gospodarcz;ej adaptacji nowych miejscowości; d) te same materiały pozwalają na' skuteczne zastosowanie środków zapobiegawczych w najbardziej zakaźnych punktach, skąd zagra~a człowiekowi niebezpieczeństwo,
co znacznie zmniejsza straty materialne przy hkwidacji mikroognisk i111fekcji i inwazji w przyrodzie.
Obecnie wiadomo nam, że przy większości rakarheń pochodzących
z ognisk naturallnych, spotykamy się nawet w zasięgu jednego miikroogniska nie z j,ednym gatunkiem przenosiciela, a z całą grupą gatunków
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ssących 'krew stawonogów spontanicznych nosicieli chorobotwórczych
.mikroorgrunizmów.
Na sp~jalną uwagę zasługują kleszcze niższe (Gamasidae i Trombidiidae), którymi dawl!liej mało się interesowano. Kleszcze te jednak,
w szczególności Gamasidae, spotyka się w wielkich d.Jtościach zairówno na
małych zwierzęta-eh jak i w iic'h norach. Znaijidują się one w p.t asich gn.iaizdach i na ptakach, jak również w kryjówkach i na ciele ilI1Ilych zwierząt,
których krwią się żywlią.
Li-cz:ne gatunki kleszczy Gamasidae bardzo sz,yibko stają się sy;nantropijnymi, ssącymi krew pasożytami, o ile przy owładnięciu nowej miejscowości nie zastosuje się odpowiednich środków profilaktycznych.
Ta
grupa świeżo w kraju naszym wykrytych przenosicieli chorób, poehodzą
cych z ognisk naturalnych {tularemii, gorą,czki kleszczowej i innych), zasługuje na pilną uwagę i na studiowanie ich własności patogennych, a to
w celu dalszego oprac10wania racjronalnych środków profilaktycznych.
Przy badaniu zespołu przelnosicieli w ogniskach kleszczowego duru
plamistego w jednej nowoopanowanej strefie stepowej, · ustalono w · krótkim czasie nowych przenosicieli, :inrrunowide: 7 gatunków pcheł, kilka ga,..
tunków kleszczy Gamasidae i Trombidiidae, jak równi,eż kleszcza norowego Ixodes laguri (M. M. Z ma: j ew a, E. G. S z 1 u g er, S. P. Pi o n tk owska, ja, O. S. KorS'zunowa). Wszystkie wymienione pasożyty okazały się ~pontanicznymi nosicielami patogennych dla człowieka
rickettsji i wszystkie w jednakowym stopniu podtrzymywały trwałość
naturalnego, ogniska. Bo1siad!ając własności migracyjne, pasożyty te przyczyniały się do intensywnego rozprz,e strzeniania zakażeń w przyrodzie.
Obecność w natu~alnych ogniskaich liczm.ych przenosicieli rickettsjozy
kleszczowej okazała . się zjawiskiem ustalonym. W jednym, niedawno zbadanym, og1I1isku tej chorolby w centralnym pasie ZSRR obok kleszczy
Ixodidae nosidel ami patogennych dla człowieka riokettsji -okazały się
kleszcZie z rodz. Trombidiidae i Gamasidae zdolne do długotrwałego zachowania w sobie zarazka-' i trransowarialnego p~zekazywania go z pokolenia na poko,lenie (I. M. G r'oc ho ws kaja; o; S. Ko.is z. u n o w a).
W szeregu rejionów naszego kraju o klimacie ciepłym wykryto, po raz
pierwszy naturalne ogniska kleszczowego duru, plamistego, z no,w ymi
przenosicielami należącymi do kleszczy Ixodidae z rodzajów Hyalomma
i Rhipicephalus.
Ze'brane drune prowa:dzą do wn1osku, że pmwd:orpodoibnie należy uważać za zjawisko ustalone w licznych chombach pochodzących z na,t uralnych ognisk wielu gatunków stawonogów w przenoszeniu patogennych
dla czfowieka rkkettsji i wirusów.
1
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Pod.stawową zasadą :medycyny radzieckiej jest IPr()fila'ktyka, j;;itko fundament wszelkiej pracy prowad2:onej w kilerunku ochrony zdrowia. Tym
bardziej, przy op.an!owywaniu nowych miejscowoś'Ci, w warunkach przeo.brażan.iJa ,przyrody, główna uwaga pracowników medycZ111ych powinna
być zwrócona na stworzenie zespołu takich warunków, które mogłyby
wyłączyć na zawsze mmliw:ość mnożeniia się w bliskim otoczeniu czło
wieka źródeł chorób pochodząicy,ch z na'tural!!lyich ognisk.
W tym ,celu należy przede wszystkim zastOSJOwać szereg środków,
zmierzających <lo prz1eoibraże:nia, krajohrazu. Możliwie szybkie przeprowadzenie w !IlrOwej miejscowości zmia!lly krajobrazu z dzikiego na użyt
kowo-g,ospodarczy - przyczyni. się do zupełnego usunięcia z gospodarczych terenów grywni, jaik rów:ni>eż ssących krew owadów i kleszczy, bę
dący,ch pr:zenosidelami chorobo.twórczych mikroorgam.irzmów, a w wielu
wypad!ka:ch i najhardziej trwałymi ich rez.ierwuararni.
Przoobt'ażenii.e wszystldch nieużytków :na tereny gospodarcze, kwitną
ce pąrki, zielicme trawniki jest najlepszą drogą do zapobiegania ustaleniu
się w pobliżu człowieka różnych zwierząt ryjących ziemi~, razem z którymi mogą być przeniesione z pr.zyrody do zaludnionych ośrodków ssące
krew owa:dy i kleszcze.
Pmblem zapOlbiegania <;horobO!m i kompletnej likwidaicjli naturalnego
ogniska po linii zwalczania przenosicieli i rezerwuarów zara,zków choroby posiada zupeue realne perspektywy. Osiągnięcia lat poprzednich, po
ustaleniu warunków istnienia ognisk chorOibo.w ych w p,rzyr.odzie, zachę
cają do znalezienia środków do .zdecydowanego i aktywnego zwalczania
podstawowych ogniw ep.: iwocjologicznego i epid:emioloigicznego lłańcu
cha, po .którym odlbywa s:ię krąż,enie zarazków cho,I'lobotwórczych w przy11odzie.
W naszych warunkach. przy adaptacjli nowych miejscowości
nii.ejedino1
krotnie likwidowano na wielkich terenach ogniska Ledsh~ani,q,zy sikórnej,
gorączki moskitowej, kleszczowych riĆkettsjoz i innych chorób. W każ
dym poszcz,ególnym wypadku sukces może być pewny, o He wykorzystuje się planowo racjonalny system stosowooia środków zapewndających
zdrow(jfmość, system obejmujący jednoC!Ześnie środki profii.l aktyki osobistej, jak również przeobrażenie krajobrazu.
1

WNIOSKI

W ostJatnich lat'a.Ch nauka o transmisyjnych · chorobach człowieka,
a m. in. i o natura·lnej og:ni\Slko;wości chorób człowi>e·ka wzbogaciła' się
licznymi nowymi ,e lementami: nauką o epidemiologii krajobrazu, o mikroognisku zarazka w przyrodzie, o zespołach pr,z enosicieli poszczególnych infekcji, o drogach krążenia i długotrwałości zachowania się zaraz-
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ka w różnych grupach iprzenosicielli., o fenomenie transowarialnego przekazywania za,razka choroby przez ssące krew owady i kleszcze, opracowaniem systemu profilaktyki i wprowadzeniem planów likwidacji poszczególnych :infekcji do praiktyki radzieckiej ochrony ,zdrowia ~td. W sz,ystkie wymienione kwestie nie tylko wzbogacają medycynę .radziecką nowymi 'teoretycznymi zało~eniami, a~e i wnoszą :istotrne nowe przesłanki
do poznania ,epidemiol01gii poszczególnych obszarów. Opracowane śirod
ki zapobiegawcze umożliwiają zwal<;,z-anie na wielkich terenach rickettsjoz, tularemii, leishma:nioz, gorączki mor.skitowej, k~owej spirochetozy i innych i.n.rekcji. Równocześnie z ,tym nauka o naturalnej ognisko-wości chOTób -człowieka rozwiązuje istotnie wielkie i zasadnicze zagadnienia o powstawaniu chorób człowieka, wyjaśniając jak _stopniowo choroby dz\ilkilch zwierząt stają się •c horobami ludzi, \innymi słowy nauka ta
ma ogromne znac.zeniie ewolucyjne.
Końcowym celem baidań, prowadzonych w omawianym kierunku, powinno być: ustalenie specyficznych c.e ch epidemiologii krajobrazu i danych oi'bs:zairów (,p,otencj,aln.ego e1piidemiologrilcz:nego niiebez1pie,czeństwia poszczegółnyich miejscowości) ,i ·zastosowa1nie uzys~ainyich danych do rozbudowania racj.onalnego, naukowo-uzasadnionego sytemu likwidacji
ogniska oraiz przelmzaniie tych danych radzi<eckJiej ochronie zdrowia do
słosowani,a w szerokiej praktyce.
,
Szczególnie wielką odpowiedzialność za dals·z y rozwój nauki medycznej w ścisłym współdzfał.aniu z praktyką ponosi nauka radziecka
w związku z nowymi p·os,tanowieniami Partia i Rządu o da•l szym rozwoju
dobrobytu Narodu Radzieckiego. Stworzenie zdrowych w_a ,ruruków ,pracy
i bytu d:J.a, h.1ąności nasz,ego kraju jest wiellmm, 'patriotycznym obowiąz
kiem medyków radzieckich.
Studia n:ad warunkami bytowania, . metodą pr·o'Di:laktyki •i li'kwida-cją
naturalnych ognisk chorób człowieka mają ścisły związeik z poprawą bytu lud!ności wsi, która pr2e2 charakter swej pracy w większym stopniu
j:e st narażona na choroby pochodzące z ognisk naturalnych.

P. A. Petriszczewa
Członek-korespondent

Akademii Nauk Medycznych ZSRR
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P. A. Petriszcz,e wa
DEIR 1STANiD EINIGER WISSENISOHAFTLIOHEN FORSCHUNGEN OBER
DIE NATORELLEN KRA<NKHEITS-HERDE DES MENSCHEN IN U. d . S. S. R.

Die wei,t in den Sovieten ver1breLteten Forschungen tiber die transitorischen,
J> a w ł o w s k i j di,e Lehre von den nattireJ.len Heriden der men:schlilchen Krankheiiten zu schaiffen und \ZjU entwk'kewn. In
der wilden, vom Menisahenfusse noch unlbetretener Naltur exisltieren se.i,t jehe;r
nattireUe Her,de zoozonotis,cher Krain!kheHen, welche durch eine ganze Reihe ver-

zoozonotischen Krankheiten erlau:bten
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schiedena rUger Erreger hervo:!'lge<l'ufen werden. Die.se werden durch EktOiparnsiten
also duiI'Ch blu.tsaugende Inseikten und Zedken, welche auch zu Men.s;chenpairasi.ten
we:I"den ikćinnen, uber1ma,gen. Besondeirs heut zu Tage, a'l s der Staait an d,as Beherirschen men.sohen1osier Urtera:a.iine <tmrbt, gibt es filr den Menscihen eine vie-1
grossere Mog'lid1~ei.t jener ErkrnnkU,ngein, welche frilhe:r n,uir den wiłiden Tieren
eigen waren. Von den zaih.lrei'chen Ergebnissen dieser Foirschungen wurden nUII"
einige ibesp['Oc'hen.
Zur Zeli>t de- Swietsire,gierung wUTde die Lehre von den Zecken zu e.iJilem
gmssen Problem. Zahl.!reid1.e, den Famiilien lxodidae, Argasidae Trombidiidae und
Gamasidae angehorende AII'lten der Zecken sind nicht nur Obe.r ,t Tager. sonidem. 8lUCh
Reseirvofa'e dell' Kran1kheits1wreger in der Natur (VJTa, Rikettsden und manche Bakteriein). Die oft fes,tgestellte Adaptation der Zecken an zahJ.rrie,jjcihe KT<ain'khei,tselr'reger, sowie auch Mangel ain Empfindlichikeilt filr die-se Krainikhei,t en bei einer An1z.a hl
wilder Tier.e , ,weisen auf eine langwieri·g e ge:me-i nsame Evolution.
Es wurde festgesiteUt, dass eline ·ganze Redhe von Krank:heilten im innigen Zusammen:han,ge milt dem Charakter des Laru:les (Taj-gen, Steppen, ilberscihwemmte
und trockene Wiesen, Wilsten und Halbwilsten) steht. J:n jeder Landschaft existiert
ein System tierisic:her uttlld pfl~licheir, dem Milieu gegensedtig angąpiasitm- Biozonosen-Gruppen. Vom Stan~kte der Krankheiten J.mmmen hier in Frage: der
Erre,ger, Insekten und Zeciken a'1s Reservoiire ·und O'ber:trag,er, sowie autjl Wliaibeltiere, a,l s Wirte der Gliederfilssler, und ZJUgleich aiuch wegen ihrer geringeren oder
grosseren Emi;ifililldlichkeit auf kranikhe'itserregeillde MikTOorganismen. Die Vers,c hiedenhęit der Zusammens,etzung ,w eist ,auch d1ęr Zirkulation versc:hiedene Wege.
SpezLelle Bedeu,tung hesi<tzen die Gre:n.z,te!I"rainie ziweier Strefen, , wo gleichizeirtig
natilrelle Herde me-hrerer Erreger exis.tieren konnen.
Dars Studium rde<l'jenigen Te.nrnrillle, w .e lche n 1aitureille Herdie der M€111SChenlkxailllkheiten lri1den, fiordert dn je.dem ei=e1nen Fal:l:e das AufSJUchen ty,pischer Mikrostellen und Miikraherde. Sie wurden auch s~:hon in groberen Zilgen fur ein:ZJe-Lne
Lainds1ch:a,Jiten fegtgelegt. Der A1nteil za,hlreicher Artropordena1r11len bed. der Oibez,tragung paith'Ogener Ri,aketwien Ullld Vixa rat eine !feistgestellte Erschieinung.
Von der V'or:aussetziU!llg ausgehend, da-ss die GTU!lldl,age·· der sovietischen Medizin,
die Pr~hylaktik sei, gelang schon vielma.ts die Liqu1dierung der Kranklieitsherde,
entweder a=ch die Umwandlung der Landschałt oder durch das VeJ.'lllichten der Nagetiere, wie au<c~h anrderer eipidemi,oLogd~c:her Elemenie.
Studien u.ber die Exi,stenzbedingu,ngen, ub& die Me1thoden de1r P.mphyla,ktik,
wie_ auch ilber Liquidier:ung natilreller Kra.nkheitsherde des Menschen stehen im
innigen 2Jusaanmen.hange miot der Verbesseriurng der La,g e der Laln:dbevolikerun,g.
1
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