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BSE in

Poj
w poł
dzlło

no ujawnienie oToz-
przestrzenieni miej-
sce w 1987 r. o WY-

sownych wniosków z sugestii, że vCJD może mieć
zwtązek z BSE, Tworzone do 1996 r. w Zjednoczo-

bezpteczeniu" zdrowia z:łvierząti kontroli j akości Ą,rv-
ności (2, 5, 6).

Okresem przełomowym był rok 1997 kiedy to uzna-
noiżcz estidenĘczny zczyn-
nikiem dzi (human BSE) (1)

orazpoczątek roku 2000 kiedy to BSE tlzl7ano zazoo-
nozę(I2).

BSE w WieIkiejBrytanii

Najwięcej przypadków BSE w Wielkiej Brytanii
wystąpiło uzwierząturodzonych we wrześniu 1987 r.

- ponaa 8 0 0 0 (9). Szczyt epizootii przypadł na 1992 r.

(ryc. 1, tab, 1). Najmłodsze zwierzę, które zachoro-
w-ało na BSE było w wieku 20 miesięcy, a najstarsze
w wieku 1 9 lat. Od 1 993 r. notuj e się stały spadek licz-
by przypadków BSE. Wskazuje on na skuteczność
pódjętvórrw latach 1988-1990 ących
do ograniczenia transmisji cz ącego
BSE(zakaz stosowania białka dlęce-
go w karmie dlaprzeżuwaczy -wprowadzony_w lipcu
TISS ..;. JednakŻe eksport MMK z Wielkiej Brytanii
wzrósł w tym okresie dwukrotnie. W 1988 r. eksport
MMK na rynki europejskie wyniósł 12 553 tony, zaś
w 1989 r.25 0O5 ton. W pozostałych krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej do czerwca 1994 r. nie
było zakazu stosowania MMK w żyłvieniu przeżuwa-
cŻy. Eksport brytyjskich MMK był możliwy do marca
Ii96 r.,przy czym Portugalia kupowała MMK aż do
1998 r.

W czerwcu 1990 r., w Wielkiej Brytanii, u kota imie-
niem Max, stwierdzono nową chorobę określoną po
przeprowadzeniu stosownych badan, jako gąbczasta
Ćncefalopatia kotów (z ang. Feline Spongiform Ence-
phalopathy - FSE) (7). Był to pierwszy gafunek zwte-
izęcianie będącego przeżuwaczem, u którego, w wa-
runkach nafuralnych, mogło dojść do transmisji czyn-
nika wywołującego BSE. Co ciekawsze, koĘ w wa-
ruŃach doświadczalnych nie ulegały zakażentu czyn-
nikiem wyłvołującym scrapie . Zachwtało to lansowa-
nąpTzęzrząd bry§jski teorię opartągłównie na wyni-
kaóh badań nad trzęsawką owiec (scrapie), że możIt-



Tab. 1. Występowanie BSE w Europie w latach 1987-2001
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objaśnienia: *Wielka Brytania, Irlandia Północna, Wyspa Man, Jersey i Guernsey, **z wyjątkiem Zjednoczonego KrÓlestwa, x'Ś*dane
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Ryc. 1. LiczbaPrzypadków BSE w Zjednoczonym Królestwie w latach l987-2000

misji BSE na człowieka spowodowa-
ły spadek spożycia wołowiny w
Wielkiej Brytanii o 15-20Yo,

Aktualni e, c o ty dzień zgłaszany ch
jest ok. 45 przypadków zachorowań
bydła zpodejrzeniem o BSE w po-
ró}vnaniu do ponad 1000 przypad-
ków w szczytowym okresie epizootii,
Ptzęz okres trwania epizootii zacho-
rowania na BSE stwięrdzono w 61,IYo
stad bydła mlecznego orazw 16,4o/o

stad bydła opasowego (głównie u
zw terząt p ocho dzących ze stad bydła
mlecznego).

Pozostałe klaje europejskie

W przeciwieństwie do Wielkiej
Brytanii, w pozostałych państwach
europej skich od 1 993 r. ltczba przy -

padków BSE wykazuje tendencje
wzrostowe (ryc, 2).Wskazuje to na
lekceważenie przez rządy tych

wość transmisji czynnikawywołującego BSE do czło-
wieka jest minimalna. Dotychczas zanotowano 87
przypadków FSE u kotów w Wielkiej Brytanii, Nor-
wegii, Lichtensteinie. Informacje o możliwości trans-

państw problemu BSE i błędne przekonanie o ograni-
czonym jedynie do Wysp Bry§jskich, zasięgu choro-
by. Także pierwotne przeświadczenlę) że jest to jedy-
nie problem doĘczący bydła, bez implikacji dla zdro-



Tab.2. Eksport bydła z BSE
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Ryc. 2. Liczba Przypadków BSE w Europie (poza Zjednoczonym Królestwem)
w |atach 1987-2000

nego zakazu importu mączek pocho-
dzenia brytyjskiego (1990 r.) nadal
dostawały się one do tego kraju po-
przez Francję. W latach 1985-89 im-
port MMK z Francjt do Szwajcarii
był największy i stanowił28oń cało-
ści importowanych mączek. W tym
samym okresie Francj a była najwięk-
szym importerem MMK z Wielkiej
Brytanii - 54%. Pozostałą ilość im-
portowały kraje Beneluksu 35oń,
Hiszpania 7oń orazNiemcy - 4%.

Irlandia. Kraj ten zajmuje pierw-
sze miejsce w Europie (poza Zjed-
noczonym Królestwem) pod wzglę-
dem ogólnej Liczby przypadków
BSE. Do 29.0L200I r, zanotowano
tam614 przypadków gąbczastej en-
cefalopatii bydła. Na 149 przypad-

ków wykrytych w 2000 r., siedem zdiagnozow ana przy
użyciu szybkich testów diagnostycznych i wszystkie
doty czyły je dynie zw ter ząt p adłych.

Portugalia. W latach 1985-89 zakupiono tam 8648
bydła z Wielkiej Brytanii (ogółem 12 000 w latach
1 980- 1 990) (5). Pomimo zakazu stosowania MMK w
żywieniu zwierząt w Wielkiej Brytanii (1988 r,) Por-
tugalia nadal kupowała brytyjskie mączki, co mogło,
jak się przyplszcza, doprowadzic nawet do 5-krotne-
go wzrostu zachorowań na BSE w tym kraju. MMK
stosowano w żywieniu bydła w Portugalii do 1998 r.

Pomimo, iż pierwszy zdtagnozowany przypadek BSE

wia człowieka, powodowało opoźntante działań, za-
p obi e gaj ących możliwo ś ci wnikan ia czynnlka B S E do
łańcucha żywieniowego człowi ęka. P oza Wielką Bry-
tani ą naj wy ższąltczb ę przyp adków B S E zanotowano
w Irlandii, Porlugalii, Szwajcarii oruzFrancji (tab. 1,

ryc. 3) (3).
Analtza zachorowań bydła na BSE na kontynencie

europejskim oraz okoliczności im towarzyszących
wskazuje, że to nie eksport zwierząt z Wielkiej Bryta-
nii (tab. 2), ale mączekmięsno-kostnych pochodzenia
bydl ę c e go s tan o wi ł głównąpr zy c zy nę wzro s tu zacho -
rowań. W Szwajcarii, pomimo wcześnie ustanowio-
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Ryc. 3. Dynamika rozwoju epizootii BSE w krajach o najwyższej liczbie przypad_
kóu, 1v latach 1989-2000 (poza Zjednoczonym Królestwem)

by dła rodzimego, możliwoś ć zw iąz-
ku między BSE i vCJD, Portugalia
podjęła stosowne kroki prawne.
Obecną konsekwencj ą tych spóźnio-
nych działań jest drugie miejsce tego
kraju na kontynencie europejskirn pod
względern ltczby przypadków BSE.
W Portugalii w 1998 r. otaz 1999 r.

z anotowa n o najwy ższą ltczb ę pr zy -

padków choroby spośród krajów eu-
ropej skich (poza Wielką Brytarlią).

Szwajcaria. Stanowi ona interesu-
jący przykład kraju, który pomimo
szybkiego podj ęcia dziaŁańinterwen-
cyjnych zwlązanych z BSE otaz ni,
skie go zagr ożenia welvnętrzne go
(systernprodukcji MMK taki sarn jak
w Wielkiej Brytanii przed 1980 r.,

brak zachorowań owiec na scrapie)
zajmuje 3 miejsce pod względęm licz-
by przypadkow BSE na kclnĘnencie
europejskim (4).

W 1998 r. Szwajcaria odnotowała istotny spadek
zachorowań na BSE. Dane te odnoszą się do obserwa-
cji klinicznych. Wzrost liczby przypadków BSE w,

Szwajcarii w 1999 r. wiąże się z wprowadzenlemprzez
ten kraj nowego, skuteczniejszego systenru monitoro-
wania choroby określanego jako ,,Targeted Active BSE
Surveillance System". Nor,vy system mtał za zadantę
zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia zw ierząt
będących w fazie inkubacji choroby orazz\ylę:rząt cho-

rych i,r-

nych żc,
nie p do
łańcucha zywieniowego człowieka. Od 1999 r. poza
ob owiązkor.vy m b adaniem zwierząt podej r zany ch o

BSE na podstawie objawów nuerologicznycll (tzw.
system bierny), bada się testem Prionics-Check (we-
stern-blot) wszystkie zwierzęta padłe i poddane ubo-
jowl z koniecznoś c| oraz losowo zwierzęta zdrowe w
wieku powyżej 2 |at przeznaezone na tzeż (w sumie
ok. 16 500 zwierząt rocznie). Jest to tzw. aktywny sys-
tem monitorowania BSE. W przypadku stwierdzenia
obecności białka PrPS' w mózgowiu metodąwestern-
blot, wynik badania potwierdza się badaniem imrnu-
nohi sto ch em lc zny m. Za\etani m eto dy w e stem-b 1 o t s ą :

krótki czas badania (6-8 godzin), możliwość zbadania
dlżejliczby prób w krótkim okresie czasu orazbrak
ujemnego wpływu jakości materiału (np. autoliza rnó-
zgowia) na wynik analizy (8).

O słuszno ści przyj ętych przez Szwaj cari ę założeń
świadcząwyniki uzyskane w 1999 r. W okresie mię-
dzy I stycznia a9listopada 1999 r. wykryto 19 kli-
nicznych przypadkórv BSE. W całym 7999 r., stosując
nowy system nadzoru nad występowaniem BSL,, wlu-

kryto dodatkowo 25 (16 w 2000 r.) przypadkow obec-
ności patologicznego białka PrP : 1 6 u zw:,erząt padĘch
(8 w 2000 r.), 6 u zwterząt poddanych ubojowi z ko-
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Tab. 3. Rozkład wiekowy bydła chorego na BSE rv Zjedno-
czon} m Królestwie
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33
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4

2

2

1,5

1

1

Wie1-
atajo-
ujaw-

niły ten fakt. W latach 1990-1993 stwierdzono w su-
mie 6 przypadków choroby, wszystkie lzwterzątim-
portowanych z Wielkiej Brytanii.

W 1994 r. BSE rozpoznano u bydła rodzimego, ale
nie wpłynęło to na zmianę systemu żywienia i moni-
torowania choroby. Dopiero w 1996 r. pod naciskiem
takich faktów jak: wzrost |iczby przypadków BSE u



nieczności (8 w 2000 r.) oraz3 uzwierzątrzeźnych(0
w 2000 r.). Jak już wspomniano, Szwajcaria wprowa-
dzlła zakaz stosowania MMK w żywieniu bydła w
grudniu 1990 r. Wśrod 19 przypadków klinicznych
BSE, 17 dotyczyło zwierząt urodzonych po wprowa-
dzeniu zakazlt, zaś w grupie 22 zwierząt wykrytych
przy pomocy nowego systemu nadzorunad występo-
waniem BSE, wszystkie zwierzęta lrodziły się po
wdrożeniu tego zakazu. Wskazuje to na mozliwość
zanieczy szczęrlla p aszy przeznaczonej dla bydła (na
etapie produkcji lub transportu) składnikami paszy
przeznaczonej dla drobiu i świń, ktora zawtęrałaby-
dlęce MMK. W Szwaj c artt przed I99 6 r. tzw. matertń
wy s okie go ry zyka (mózgowi e or az r dzeń krę gowy, w
niektórych przypadkach na pewno pochodzące od
zwierząt chorych na BSE) byŁużywany do produkcji
MMK przeznaczonych dla zwierząt innych niżprze-
żuwacze. Dodatkowym, istotnym czynnikiem wpły-
wającym na wzrost liczby przypadków BSE w Szwaj-
carii jest dfugość Ęciazwierząt.Bydło mleczne w tym
kraju żyje dłużej ntżw pozostałych krajach europej-
skich (średnio w latach 1990-1995 ponad 50% krów
w zarejestrowanych gospodarstwach było w wieku
powyżej 5 lat), a j ak wynik a z dany chbrytyj skich, naj -

więcej zachorowań stwierdzono u bydła w wieku 5-6
lat (tab, 3).

Francja. Francuska służba weterynaryjna 16 sierp-
nia 1989 r. zakazała rodzimym firmom paszowym
importu MMK z Wielkiej Brytanii zprzeznaczeniem
do żywieni a przeżuwaczy, ale możnaje było ttżywać
do innych celów np. jako paszę dla drobiu i świń (6).

Wprowadzony pIzęz WielkąBrytanię w lipcu 1988 r.
zakaz sto s ow ani a MMK w Ąrryi eniu pr zeżuw aczy sp o -

wodował drastyczny spadek cen na tenrodzaj paszy w
Wielkiej Brytanii i gwałtowny wzrost eksportu MMK
z Wielkiej Brytanii do Francji i do innych krajow Eu-
ropy (6). Całkowity import MMK w 1989 r, wyniósł
41 101 ton w porównaniu do 12 942 ton w roku po-
przednim. Wysoki wskaźnik występowania nowych
przypadków BSE we Francji w ostatnich latach, po-
mimo wprowadzeniazakazll stosowania MMK w ży-
wieniuprzeżuwaczy,tŁllmaczysięnieprzestrzeganiem
tego zarządzeniai karmieniem bydła takimi mączka-
mi w latach 1990-1996.

Francja wprowadziła w 2000 r. aktywny system
monitorowania BSE i objęła badaniami nie tylko gru-
py ry7rykawstąpienia BSE Qakzaleca UE), ale wszyst-
kie zwierzęta powyzej 30 miesiąca życia (proponowa-
ny przęzUE system do wdrożenia od 1 lipca 2001 r.),

Zmtana ta doprowadzlła do 3-krotnego wzrostu z 31

w 1999 r. do 162 przypadków BSE w 2000 r. (56 spo-
śród nich wykryto zużyciem szybkiego testu diagno-
stycznego firmy Prionics).

Pozostałe kraje UE

Do grupy krajów, w których BSE występuje u bydła
ro dzime go dołączyły ni e dawno : Hi szp ania (p ierwszy

przypadek - 22.11 .2000 r.), Niemcy (pterw szy przy -

padek - 25.11.2000 r.) oraz Włochy (pierwszy przy-
padek- 16.01,2001 r.). Hiszpaniabyła dotychczas kra-
jem wolnym od BSE, natomiast w Niemczech i Wło-
szech zanotowano wcześniej odpowiednio 6 oraz 2
przypadki BSE u bydła importowanego z Wielkiej
Brytanii oraz Szwajcarii. Do 29 stycznia 2001 r. w
Hiszpanii, Niemczech i Włoszech zanotowano odpo-
wiednio 9, 30 oruz 3 przypadki BSE. Niemcy jako
pierwszy kraj UE w ramach programu monitorowania
BSE wprowadzlĘ z dniem 25.0I.200I r. obowiązko-
we badanie bydła w wieku od24 miesięcy. Związane
to było z wykryciem choroby u rodzimych krów w
wieku 26 i28 miesięcy.

W pozostaĘch krajach członkowskich Unii Euro-
pejskiej do 18.02.2001 r. wykryto: 22 przypadkt w
Belgii,3 wDanii, I}przypadkówwHolandii i 1 przy-
padek BSE w Luksemburgu (szczegółowe danę zawie-
ratabęla 1). Najwięcej przypadków BSE w Ęm roku
stwierdzono we Francji (29),Irlandii (28), Wielkiej
Brytanii (26), Niemczęch (25), Hiszpanlt(22) i Porfu-
galii (19).

Jedynymi krajami UE, w których nie stwięrdzono
dotychczas przypadkow BSE są Austria (podejrzany
pr zypadek okazał s i ę fałszywie do datni), Grecj a, F in-
landia i Szwecja. Najwięcej przypadków BSE u zwie-
rząt importowanych z Wielkiej Brytanii stwierdzono
w Irlandii (tab.2).
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