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Arbo de la jaro 2000
La betulo - pioniro inter la arboj
La kuratoraro "Arbo de la Jaro", en kiu la protekta asocio "Germana
Arbsro r.a." estas membro, favorigis dum la dekdu-foja 'arbo de la
jaro'-elektado la betulon. Betuloj ofte estas rigardataj kiel nura arbara
trudplanto kaj eö nomita plantaöo aü fiplanto, Kun la elekto kiel
"arbo de la jaro 2000" oni volas agi kontraü tiu öi antaüjugo. Car la
penda aü veruka betulo (Betula penduJa) kaj ankaü la mo la aü maröa
betulo (BetuJa pubescens) havas grandajn signifojn kiel pioniraj
arbospecioj. La rapida kreskokapablo de betulo (dum nur 20 jaroj gi
kreskas gis 25 metrojn alta), la distribuo de la fruktoj per la vento,
kaj la rezistokapablo kontraü malvarrno (la folioj formortas nur öe
minus 6 gradoj lau Cclsio), la alta potcncialo por rejunigo (unu sola
arbo povas produkti gis 150 000 germoplantojn), gia senpretendeco
kaj rezistcmo kontraü emisiaj gasoj markas gin ideala unua setlanto
de senarbigejoj, sutmontoj kaj nekultiveblaj plugterenoj.

Pro tio la veruka kaj mola betuloj kontribuas al la rapida rearbarigo
en nefekundaj lokoj, kaj krornc estas idealaj vivospacoj por animaloj,
fungoj kaj likenoj. (Fonto:APen Werrs-Blitz 2000-02-08, p.17)

Cu vere "prigusta) oni disputi ne devas" z 7
Cigaredoj kun fragogusto
Nova, scd ckstrcmc dangcra tcndcnco disvastigas inter junuloj cn
Usono. Tie öiarn pli da junaj homoj ckprcnas "cigarcdon kun gusto".
Oe öokolado gis vanilo, mango, öerizo, frage aü gliciriza ekstrakto
prezentigas riöa sortimento de Hindujo originantaj cigaredoj, kiuj
cstas havcblaj cn 14 divcrsspccaj gustodircktoj.

Kiel informas 1a Verda Kruco en Germanujo, enketo en Sanfran-
cisko rezu1tas, ke 58% de la 14- gis 17-jaruloj jam elprovis tiajn
(stratjargone) bidiojn. Kaj 1a tendenco estas plialtiganta. Pro 1a bom-
bongusto 1a junaj gefumantoj neniel havas 1a senton sin fordoni a1
dangerega p1ezuro. Tiuj bidioj enhavas - lau esploroj dc 1aMinisterio
pri Sano en Masaöuseco - trifoje pli da nikotino kaj kvinfoje pli da
gudro olla kutimaj tabakajoj. Estas necese a1doni, ke tiuspecaj cigar-
edoj estas envo1vitaj en nepermeab1a papero. Por kc la "bidioj" ne
estingigu, oni dcvas pli forte kaj pli ofte inha1i 01 öe kutimaj cigare-
doj. La risko malsanigi pro pu1mokancero tial por la fumantoj de 1a
"bomboncigaredoj" estas pritaksata duoble pli alta 01 por aliaj manie
depcndaj nikotinemuloj. (Fonto: dpa en FAZ, 2000-04-23, p.12)
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Biocenozo kaj zoonozoj

R. SACHS

Enkonduko
Nova malsano sokas Eüropon: la tri literoj BSE, kiuj si&nas la bovan
spongecan encefa1iton, p1enigas titolpagojn ?e gazetoj. St.at?j fan-
faronintaj pri tuta forcsto de la malsano en sra lando hontigite konfe-
sas, ke nun estas malkovritaj aütolitonaj kazoj ankaü interne de la
propraj landlimoj.

La unuiginta Eüropa Komunumo montras rimarkeblan debilecon
pro bovomalsano. La publiko (aü pli vere: la politikistoj de la en
opozicio staranta part i0) postulas, ke gvidaj funkciuloj de la re~anta
partio rezignu pro neekkono kaj malgusta pritakso de la sanonsko.
Jam rezignis ministroj pri siaj oficoj.

Cu nova malsano? Dum profesia laboro en suda Afriko mi renkont-
igis kun malsano öe safoj konata kiel "skrapio", per kiu ankaü bovoj
malsanigis, kun patologiaj lezoj ne distingeblaj de la homa sponga
cerbodezenerado nomata lau ties unuaj malkovrintoj, la medicinistoj
Creutzf;ld kaj Jacab. Evidentigis, ke la bova spongeca encefalito
apartenas al sama malsanok~mplekso öe ~lalsamaj r~maculspeci?j,
kaj ke gi estas zoonozo, t.e. inter besto kaj homo reciproke transig-
ebla malsano,

Dum en Afriko oni supozas, ke temas pri kontaktinfekto, cn Euro-
po la malsano sajnas esti trans.igata pernutraje, Oni ja~l efektivigis la
rizoran rnalperrneson de la - jarn delonge malperrnesitan - nutro de
dombestoj per animala kadavrofaruno, kaj ekzarnenas, por trovi la
viruson, la grundon kaj herbajon de farmbienoj, sur kiuj estas raport-
itaj suspektaj kazoj de la malsano.

Sajnas, ke la homo en sia atmosfera fluge pri ~ukc~sa ge?tel'i.niko,
eltrovo de la homa vivobazo, klonado de bestoj kaj revoj pn arta
hombredado kaj uzado de homaj embrioj kiel rezervaj organdepon-
ejoj estas iom restarigita sur la grundon de nia olda plan~do Tero.
Kelkaj homoj, same kiel la aütoro de tiu ci artikolo, iom pli mod~ste
revoki en la memoron nian konon pri medio, malsano kaj homa VIVO.
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Bioccnozo
La komprcno dc la bioccnozo, kiu nocio cn antaüaj tcmpoj rcfcrcncis
öcfc al la maraj ostraroj, farigis intcrtcmpc cscnca clcrncnto dc lu
modcma ckologia mondbildo. Eblas difini tiun spccifan kunvivadon
dc cstajoj jene: cn moviga, vivo-clasta ckvilibro sin tcnanta populaci-
osistcmo, kiu cstigis sub certaj konvcnaj kondicoj sur ccrta loko (t.n.
biotopo) dum ccrta konvcna tempo.

Al la biocenozo apartenas öiuj vivestaJoj dc respcktiva loko - de la
plcj malgranda unuöelulo gis la gigantoj de la vcgctala kaj animala
mondoj, inkluzive la homoj. La unuopaj specioj en la kadro de bioce-
nozo havas, kun certa individua nombro, propran specifan vivolokon.
Unuavide la naturo de biocenozo sajnas esti statika, Sed fakte gi
cstas ckstrcmc rnalstatika, detrue dinarnika. Eö sen konsidero de
grandaj fizikaj naturkatastrofoj kiel vulkanerupcioj, inundoj, gravaj
klimataj sangoj k.t.p. devas tiurilate sufiöi la atentigo, ke "la ekzisto
mem" bazigas sur la detruo de aliaj vivestaJoj, öu plantaj öu bestaj.

La pristudado de bioccnozoj estas la kono de la batalo por postvivi,
la lukto celc al propraspecia vivokonservado. Dum tio, de tempo al
tcmpo okazas trornultigo de iu aü alia vivaJo, kies populacio poste
devas esti reduktata por denova ekvilibro. Do estas la esenco de bio-
cenozoj, ke tiu vivobatalo okazas sub la legoj dc certaj mediofak-
toroj, kaj ke la fina rezulto de reciprokaj transvivbataloj estas firme
fiksita lau legoj de la naturo.

Natura selektado kaj ekvilibro
Car la vivo de multaj membroj de la biocenozo estas fondita sur la
venko super aliaj, la troa produktado de idaro estas unu cl la pra-
fenomenoj de la vivo. La vivokondiöoj trovataj de la postcularo
depcndas de multaj faktoroj, ne nur de biosocialaj, kiel ekzcmple la
öccsto de simbiontoj aü kontraübiontoj, sed ankaü la surteraj fizikaj
kaj liemiaj faktoroj - forte influitaj per klimato kaj telurtempaj okaz-
intajoj. Tiuj procesoj estas transiraj kaj variaj, kaj rilatc al graveco de
influo öiam pendolaj. Pro tio daüre ckagas reguligaj fenornenoj.

Bone konataj estas la grandaj migradoj de la lemoj, kiuj rezultas en
nepra memdetruo de la plejmulto - ofte pro tio, ke la migrado, sajne
sensence, rekten direktigas en la maron. Temas pri biologia, etologia
fcnomeno.
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La medicinan kaj veterinaran profesion precipe interesas la detruo
de la populacia troo per epidemiaj malsanoj. Tio ja okazas preskaü
regule öe la negleporoj en foraj nordaj regionoj, kaj öe la eüropaj
sovagaj kunikloj per la malsano miksomatozo. Kiam populacio trans-
pasas certan limon, tiam okazas infektoj, kiuj kaüzas redukton al eö
nur kelkproeento de la origina deir-nombro. Sed poste, spite al öiuj
kontraüuloj, ree okazos forta plimultigo, kiu denove estos bremsata
per epidemio.

Cele de restarigo de la biocenoza ekvilibro rolas jam de pratempoj
la malsanogerrnoj, Do eblas, ke la cpidemioj apriore havis tiun "tas-
kon" dum konservadcela mastrumado de la naturo. La homo estas
nura cenero ene de la biocenozo. Ni tute ne volas jugi, öu tiu dupieda
vivestajo komence estis "unu inter egaluloj" aü dekomence ties
majstro. Sed estas fakto, ke en la historia ternpodaüro la homo estis
la sola vivajo, kiu sisteme intervenis en la diferencaj kaj diverslokaj
bioccnozoj, kaj pason post paso formis ilin lau sia propra bezono kaj
volo, La elekto de plantoj kaj bestoj el la sovageja flaüro kaj faüno
kaj ties transformo al kulturplantoj kaj hejmaj bestoj evoluis man-en-
mane kun detruo kaj vastagrada subpremo de öiuj aliaj vivestajoj,
kiuj kontraüis aü severc cndangerigis tiun celon. Al tio apartenas ne
nur la tuta aü preskaü tuta eksterminado de la grandaj kamovoruloj
kaj plantojn-vorantaj bestoj - öu urso, lupo aü linko, öu uro, alko aü
bizono sed ankaü la parta ekstermado de mikroorganismoj dum la
lukto kontraü malsanogermoj, kiuj endangerigis la sub homa protekt-
sirrno trovigantajn plantajn kaj animalajn stokojn.

Trans miloj da jaroj okazis tiu evoluo, malrapide kaj iom post iom.
Estigis la farmbieno, bona ekzemplo de artefarita biocenozo. Ciu tiu-
tempa unuopa bieno estis kvazaü "Iaborejo", kiu okupigis unuflanke
pri kultivado de granda plantnombro, aliflanke pri bredado kaj
mastrumado de diversaj hejmbestaj specioj.

Tiu stato restis sufiöe simila ekde antikvaj epokoj gis la nuna tem-
po. Sed en la lastaj dekadoj efektivigis gravega sangigo, proceso, kiu
neniel jam finigis gis nun. Intensivigo de agrokulturaj aktivadoj
postulas raciigon, kaj sekve specialigon. EI tio rezultas la pliigo de
nombro sed malpliigo de en la unuopaj laborejoj vivantaj planto- kaj
besto-specioj. Samspeciaj individuoj nun devas vivi kunpremite en
malgranda loko. La fino de tiu evoluo estis monokulturoj - planta kaj
besta. Ne plu maloftas tiuspecaj ununuraj bredostokoj kaj nutraj-
socioj - de nuraj kortbirdoj, de nuraj porkoj aü de nuraj bovoj.
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Veterinaraj kaj medicinaj konsideroj
Tiu mallonge skizita disvolvigo de hejmbesta mastrumado kaüzas

ke la amasproblemo, unu cl tio la samspecia populaei-denseeo, kon-
dukas al drastaj sangoj. La endangcrigo de bestostokoj plialtigas. La
lukto kontraii epidem.ioj kajyreeipe la antaügardaj rimedoj pli kaj pli
gravas. Profilakto farigas pli efika.kaj ckonornie pli interesa 01 kurae-
ado. La bcstkuracistaj taskoj sangigis de kuraeada al preventada
aktivado.

.Pro la fakto, ke rnultaj gcrmoj de baktcria, virusa kaj parazita ori-
g111?.estas ~?n:unaj al .homo k.aj besto, sangigis ankaü la epizootio-
logiaj kondicoj samc kicl la epidcmiologiaj, t.e. ke la cndangcrigo de
la ~lomo aliforrnigas kaj plialtigas. EI tiu vidpunkto, tamen n: nur,
0111dev?s kompre~i la kreskantan konsideron de la zoonozoj. Tute
~~alas: cu temas pr~nuntempe nove estigantaj zoonozoj, öu pri plialt-
19O lau ofteeo de jam antaüe ekzistantaj zoonozoj. Ciuokaze estas
certc, ke ili pli evidente, pli okulfrape kontraüstaras la homan kon-
tra?lukton. Ekzemploj estas la ebola viruso kaj bova spongeea ence-
faltto,. sed ankau plialtigo de tuberkulozo, 1101ero,kaj ree ekflamas
okazaj nutrovenenigoj kaj vojagmalsanoj al epidemiaj dimensioj.

La ordinara loganto de iu lando ne konseias pri la amplekso de
dombesta. öcesto. En multaj industrilandoj la nombro de bestoj estas
d~oble P~l alt.a 01 la nombro de hornoj, en malpli industriitaj landoj
ec plu.rfoJ~ pli alt.a. L.a tenado de bruto (bovoj, porkoj, ccvaloj, safoj,
kapr?J. kaj kOl~blrdoJ~ same kiel la prizorgado de aliaj dombestaj
sp~eloJ (hundoj, katoj, hamstroj, kunikloj kaj aliaj felbestoj, melo-
pSltak,?j. kaj alia) hejmi~itaj bi~doj) enhavas jarn en si mem multajn
kontagajn cblojn de gcrrnodisvastigado per rekta kontakto. La
pcrsonaro kun scnpcra intcrtusado kun bcsto cstas pli gran da 01
generale. supo.zi~e. Plue, öiuj homgrupoj kaj logantaraj rondoj ja iel
estas en interligiteco kun bestoj pcr la nutrajoj de besta origino,

La .cblcco do ckzistus por öiuj, infcktigi pcr mulsunogcrrnoj dc
best~J. L.a evoluo de.brcdado kaj mastrumado de hejmaj bestostokoj
konsidcrinde dctcrminas la taskojn de modcrna vcterinarmcdicino
kiu unu~ankc eelas ~a prizorgadon de la besta sanstato - do grava
ekOn0I1:1a tasko '. Altflanke gi sargas la veterinaron per la devo,
pro~ektt J~hornojn k~ontra~ la danger? infektigi pro bestoepiderniaj
(eplzo.ot.laj) malsanog~r~~J. La vetennara profesio prineipe sekvas
du vojojn por plenumi tiujn devojn.norne per la rekta kontraübatalo
de cpizootioj ecle de elirninado de la infcktofonto, kaj per la nutrajo-
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higiena kontrolo de la por homa nutrado bezonataj animalaj produk-
toj. Tio estas nutrajolega kaj statsuverena tasko, kiu evidentigas en
laülegaj viand-, nutraj- kaj lakto-ckzamcnado.

Zoonozoj
Estas ncecsc, dc tempo al tempo starigi bilaneon por jugi la gustcc-

on dc antaüc cllaboritaj rimcdoj. Mczurilo cstas la sukccso. La kla-
sikaj enzootioj kiuj samtempe rolas kiel zoonozoj kaj kapablas farigi
homaj epidemioj estas nuntempe konsiderinde limigitaj aü eö ekster-
mitaj en multaj landoj de nia Tero. Ni pensu ekz. pri antrakso, ma1eo,
rabio kaj varioloj. Ni ankoraü nuntempe estas impresitaj pri la sukee-
sa fino de la lukto kontraü brueelozo, maltafebro kaj tuberkulozo.
Sed jam aperas kolapso de imuneeo kaj ekzistas raportoj pri denova
ckcsto kaj disvastigo dc tiu lasta malsano, Cu iuj kontraürirncdoj es-
tas sukccsaj aü ne, tio estas afcro dc la kontraübatalaj agmaniero kaj
proeedo. Multpromesa metodo tarnen nur eblas post gisfunda seienea
esploro de la infekto kaj ties kelkfoje tre komplikaj infektovojoj,

Kiam la kono kaj ebloj ne suficas öesigi 1a epizootion, oni devas
tamen protekti la homon alirnaniere, Tion oni faras nun dum lukto
kontraü BSE per la jura malpermeso, uzi muelitajn ostojn kaj kadav-
rofarunon kiel bestan furagon. Tarnen estas dubinde, öu sole tio hel-
pos, öar la laülega varmigado de la produktoj de mortaj bestoj okazi-
gas sub tiom altaj varmogradoj, ke ne nur sencelaj virusoj sed ankaü
malrnolselaj germoj supozeble komplete pereas. Kelkaj malsanoj,
ekz. rabio kaj eboloinfekto - pri BSE ne estas konate - sin kase for-
tenas de la sukcesa homa kontraübatalo, kiam ili okazas kiel infektoj
de sovagaj bestoj. Neeesas en tiaj kazoj gusta koncepto kaj kunord-
igo de kuracistoj, veterinaroj kaj biologoj.

La supre meneiitaj rezultoj estas atingitaj per rekta batalo kontraü
la bestaj infektoj rnern. Sed ankaü la nutrajohigieno montris rimark-
indajn sukeesojn. La triliinelozo en Eüropo estas preskaü tute forigita
pro intensa veterinara specialekzamcno de buöitaj porkoj. Tenio
solia, la kaüzo de horna teniozo pro porkajaj eisticerkoj estas kvazaü-
ekstermita parazito, car per la viandekzamenado öiuj portantoj de la
koncernaj larvostadioj estas malkovrataj kaj sekure forigataj. La
pasintternpe tiom ofta kaj rnortdangera infekto de homo pere de dom-
hunda eliinokokozo apartenas, se ne temas pri la vulpa eliinokoko-
specio, al nuntempe tre rara infekto. Bakteriaj viandvenenigoj nur ha-
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zarde okazas tiam, kiam la bazaj nutrajohigienaj legoj kaj reguloj
estas krude ncglcktataj. Ciuj sukcesoj cstas la rczultoj dc gustaj ri-
medoj aplikitaj post gusta ekkono de la cpidcmiologia interligiteco
inter horno kaj besto,

Sed ekzistas ankaü ckzcmploj, kiuj demonstras, ke la irenda vojo
ankoraü ne estas trovita. Tiurilate ni pensu pri la perbovaja teniozo,
kaüzata de tenio saginata, kies infekta larvostadio trovigas en la bova
rnuskolaro. Landaj buöejoj registras eö pliigon anstataü malaltigo de
bova infekto per eisticerkoj. La kaüzo por tio estas la biologio de la
parazito, nome ke parto de la bovoj estas tiom malaltagrade infekti-
taj, ke la laülegaj viandekzamenaj metodoj ne sufiöas, malkovri öiujn
bo-vajn parazitoportantojn. Infektoj de la homo sekve estas neevit-
eblaj, La pritraktado de poluakvo por akvumado de pastejoj per ne
sufi öe purigita malpura akvo favoradas plialtigon de bova eistieer-
kozo. Por tenio saginata kaj ties larvo do la gusta kontraübatal-
metodo ankoraü ne estas trovita.

Al jam delonge konataj klasikaj zoonozoj aldonigis aliaj: toksoplas-
mozo, pscüdotubcrkulozo, parainflueneo, ornitozo kaj multaj aliaj.
La listo de bcstornalsanoj infektaj por la homo pligrandigas de jaro al
jaro. Eble temas palte pri malsanokondicoj kiel sekvo de sangigintaj
rncdiokondiöoj, parte ankaü pri trovigo kaj ekkono de gis nun mis-
taksitaj infektoj. La esploroj sur la kampo de nur lastatempe estigin-
taj rnalsanoj, kiel ekz. BSE de bovo/homo kaj ebolovirozo de öirn-
panzo/horno, la afcroj estas ankoraü ncnicl fine prijugitaj lau tics in-
tcrrilutoj, por jarn nun ekkoni sekurajn vojojn por eviti rcinfcktigojn.

Eble en tiuj lastaj malsanoj okazas, kvazaü sub niaj okuloj, epizoo-
tiologie kaj cpidcrniologie ccrtaj sangigoj - gis nun por ni ne kom-
prencblaj. Tion ni ja jarn spertis, antaü ne trc longa tempo, okaze de
la ornitozo aü "papaga malsano": tiam estis papagoj kaj melopsitakoj
la nuraj infektofontoj. La intensa disvastigo de kolomboj kaj en bre-
dostokoj kaj en la daure pligrandigantaj aroj da duonsovagaj urbaj
kolornboj markis novan faktoron kadre de la epidemiaj okazajoj. Plcj
gravc estas, ke an kau povas infektigi meleagroj kaj anasoj. Tio
farigas plua dangera infektofonto por la homo.

Konkludo
Cio öi indikas, kc pro sangigo dc brutobredaj mctodoj kaj mastrum-
ado dc hcjmaj bestoj la zoonozoj povas funde sangi sian cpidemiolo-
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gan karakteron. Kun tiu ekkono ni revenu al la elirpunkto de niaj
pripensoj. Se ni antaükondiöas, ke la estigo de epizootioj respektive
epidemioj apartenas al la reguligaj eroj en bioeenozo, tiam nepre öiu
homa bioeenoza interveno provokas sangigon de la epizootiologiaj
kaj epidemiologiaj interrilatoj. Tio signifas, ke ti 0111longe okazos la
nuntempa sango en brutotenado (ekz. sekve de la kresko de Eüropa
Unio kun forta influo al la agrokulturoj de diversaj rncmbrostatoj)
tiom longc ni devas cnkalkuli daüran sangen dc la epidemio-situaeio
kaj sekva infektorisko. Sajnas eblc, ke preskaü-forgesitaj zoonozo-
germoj denove akiros pli grandan signifon, dUI1l aliaj povas perdi
antaüan graveeon.

Grava faktoro dc la cpidcrnia cndangcrigo en kunkreskanta Eüropo
estas la öiam pligrandiganta kaj intensiganta trafikreto. Por la disvas-
tigado de malsanogerrnoj de lando al alia lando kaj de kontinento al
alia kontinento cstigas ebloj, kies dimensioj hodiaü ne estas faeile
prijugeblaj, Entute signifas la pli forta kaj pli densa amasigo de
bestoj en speeifa loko - ku ne kun la aliaj supre meneiitaj faktoroj -
gravan kaj plialtigantan epidemiodangeron, kiu nur estas kompens-
ebla per zorge kaj daure efektivigata kontrolado.

La dangeroj, kiujn la homo provokas kontraü si rnem kaj kontraü
siaj hejmaj bestoj per la drasta interveno en bioeenozo, la homo mem
devas kompensadi per kombina apliko de öiuj biologiaj ebloj, kiujn
donas la sciencaj akirajoj de la malnovaj fakoj mikrobiologio, imu-
nologio, epiderniologio kaj higieno sed ankaü de la plej novaj mal-
kovroj en molekula biologio kaj genteliniko, nuntempe kaj en la fluo
de plua seienea esplorado.

Adreso de la aütoro
Prof. Dr. Rüdiger SACHS
Vor dem Brückentor 3
DE - 37269 - ESCHWEGE
GERMANIO
<JsaeSachs~aofcolll>

Priaütora informo
La aütoro laboris ses jarojn kiel stata veterinaro en Namibio, preeipe
pri epidemiaj rnalsanoj de hejmaj kaj sovagaj bestoj. Poste li speeia-
ligis en la fako de parazitdevenaj zoonozoj.


