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Szczepionka na ASF już niedługo?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 26 sierpnia 2019

Nad wynalezieniem leku na afrykański pomór świń pracują naukowcy na
całym świecie. Wydaje się, że blisko rozwiązania problemu tej choroby są
Chińczycy – w kwietniu tego roku złożyli do urzędu patentowego stosowny
wniosek. Czy to oznacza, że już niedługo pojawi się szczepionka na ASF?
Jak podaje Internetowa Giełda Rolna e-WGT (za ivdc.org.cn), 6 sierpnia 2019 r. Harbin Veterinary
Research Institute z Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (Harbin Branch of China Animal
Health and Epidemiology Center) opublikował wniosek patentowy na „ptasiego wirusa
afrykańskiego pomoru świń z delecją genu i jego zastosowania jako szczepionki”.

Szczepionka na ASF – jak to działa?
Jak zapewniają chińscy naukowcy prowadzone przez nich eksperymenty wykazały, że ich wynalazek
może zapewnić ochronę immunologiczną przed wysoce zjadliwymi szczepami ASF w Chinach. Może
być też stosowany jako bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko tej chorobie.

Szczepionka na ASF – pracują nad nią naukowcy na całym świecie! Najbliżej wynalezienia zdają się
być Chińczycy.

– Niniejszy wynalazek dotyczy pozbawionego genu atenuowanego wirusa afrykańskiego pomoru
świń i szczepionki, które można stosować jako szczepionkę i metodę konstrukcyjną – czytamy na
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stronie e-WGT.

ASF zbiera żniwa w Chinach
Wirus ASF spowodował prawdziwe spustoszenie w Chinach. Z oficjalnych danych wynika, że
z powodu świńskiej zarazy w lipcu stado trzody chlewnej spadło w Chinach o ok. 1/3 –
w skali roku. Jednak zdaniem wielu analityków te dane są zbyt optymistyczne, a liczebność
świń zmniejszyła się tak naprawdę nawet o połowę.
Przeczytaj więcej o ASF w Chinach!
Źródło: e-WGT/ (za: www.ivdc.org.cn)
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