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Gąbczasta encefalopatiabydła (BSE) opisana została po
raz pterwszy w 1987 r. w Wielkiej Brytanii, kraju w którym
stwierdzono 99oń w szy stkich zdiagnozowanych przypadków
BSE. Identyfikacja żtodła zakażęnia zwierząt i wycofanie
mączek mięsno-kostnych (MMK) z żywienia przeżuwaczy
w lipcu 1988 r. doprowadziĘ do spadku liczby przypadków
BSE, a analiza dynamiki zachorowań wskazuje, że epizootia
wygaśnie ok. 2005 r. O ile w szczytowym okresie epizootii
(lata 1992-93) zgłaszano do 1000 przypadków podejrzeń o
BSE tygodniowo, o tyle obecnie wskaźnik ten utrzymuje się
na poziomie 45 zgłoszeńltydzień. W przeciwięństwie do
Wielkiej Brytanii, w pozostaĘch krajach Unii Europejskiej
(UE) nie obser-wuje się spadku liczby zachorowań, aw przy-
padku krajów do niedawna wolnych od BSE u bydła rodzi-
mego takich jak Niemcy, Hiszpania, Włochy wskaźnik za,
chorowań gwałtownie rośnie. Zńamanie się rynku wołowi-
ny oraz wysokie koszty utylizacji zarówno odpadów rzeź-
nianych jak i MMK wymusiĘ konieczność monitorowania
choroby w celu zwiększenia, a często wręcz przywrócenia
zaufania konsumentów do wołowiny.

Przykładem dla krajów UE była Szwajcaria, która już w
1998 r. wprowadziła aktywny system monitorowania choro-
Ły zlżyciemszybkiego testu Prionics AG (aktualnanazwai
,,Prionics Check") (4, 5). System biemy opierał się na bada-
niu jedynie zwierząt wykazujących objawy neurologiczne,
mogące nasuwać podejrzenie BSE. System aktywny zwięk-
szył grupę badanych zwierząt o tzw. grupę ryzyka czylizwie-
rzętapadŁe i rwterzęta ubijane z konieczności oraz wyryw-
kowo zwierzęta zdrowe klinicznie, kierowane naubój zprze-
znaczeniem do konsumpcji. W 1999 r. stosując system bier-
ny w Szwajcarii wykryto 25klinicznych przypadków choro-
by. Dodatkowe ż5 przypadków ł\ykryto w systemie aktyr,v-
nym: 16 u zwierząt padĘch, 6 u zwierząt ubijanych z ko-
nieczności oraz3 przypadki u bydła rzeźnego kierowanego
do konsumpcji. Wykrycie dodatkowych przypadków w sys-
temie aktyłvnym mozliwe było dzięki zbadaniu l] 892 zw te-
rząt.W 2000 r, badania tym systemem objęĘ 20 060 zwie-
rząt. Wykryto B przypadk ow lt zw ierząt padĘch oraz 8 przy -

padków uzwierzątubrjanych z konieczności. System bierny
pozwolił na wykrycie 17 przypadków BSE w 2000 r. Na pod-
stawie uzyskanych do świadczeń Szw aj carzy okre ś lili współ-
:zynnik wykrycia BSE u bydła zdrowego w stosunku do
zwierząt z grup ryzyka na poziomie 1:186.

Review

Oczywiście możliwość prowadzenia badań monitoringo-
wych w kierunku BSE wiązała się z koniecznościądyspono-
wania szybkimi testami diagnosĘcznymi pozwalającymi na
zbadanie dużej Iiczby próbek w krótkim okresie czasu, 8 lip-
ca 1999 r. Komisja Europejska (24 Dyrektoriat Generalny,
Wydział Polityki Wobec Konsumenta i Ochrony Zdrowia
Konsumenta, Dyrektoriat B Naukowe Opinie nt. Zdrowia)
opublikowała w Intemecie rapoń wstępny z oceny czterech
testów diagno s§cznych dla gąbczastej encefalopatii by ćta (2,

3). Oceniono następujące parametry:

- specyficzność diagnostyczną: zdolność prawidłowej
identyfikacji zwterząt niezakażonych, badano 1064 próbki
pochodzące od 1000 zwietząt,

- czułość diagrrosĘczną zdolność prawidłowej idenĘfi-
kacji zwlerząt zakażonych wykazujących objawy kliniczne
choroby, badano 336 prób od 300 z;wierząt,

- zdolność wykrywania niewielkich ilości białka PrP -
pośrednia ocena przydatności testu do badań w przedklinicz-
nej fazteBSE (bezobjawowej), rozcleńczęnia seryjne homo-
genatu dodatniego mozgu (BSE potwierdzone w badaniu
histopatologicznym) od 10 r do 10 5 20 prób z każdego
rozcieńczenia,

- powtarzalność uzyskiwanych wyników - jednorodność
uzyskiwanych wyników b ezwzględllna miej sce pobrania prób

- podwójne próbki od tego samego z:lvierzęcia - 36 prób do-
datnich oraz64 próbki ujemne.

Trzy spośród czterech zestawów diagnos§cznych uzyskĄ
100% specyficzność oraz l00oń czułość diagnostycznąizo-
stŃy zaakceptowane do stosowania w badaniach monitorin-
gowych. ByĘ to następujące testy: Enfer Ltd, z Irlandii, Prio-
nics AG ze Szlv ajcarli (akfu alna nazwa : Prioni c s-Check) oraz
test CEA zFruncji (obecnie Platelia firmy BioRad).

Wszystkie kraje UE wprowadziły z dniem 1 stycznia
2001 r. monitoringowe badania w kierunku BSE, przy pomo-
cy szybkich testów diagnosĘcznych bydła w wieku p owyżej
3 0 mie s i ąc a Ą cia, pr zeznaczone go do konsump cj i ptzez czło -

wieka, Badanie w kierunku BSE wszystkich zwierząt powy-
żej 30 miesiącażycia obowiązuje od 1 lipca 200l r. Francja
już od stycznia 2001 r. prowadzi badania wszystkich zwie-
rząlw tej grupie wiekowej, a Niemcy od 25 sĘcznia200I t,

badają bydło powyżej 24 miesiąca, bowiem w kraju tym
stwierdzono dwaprzypadki BSE u krów w wieku 2'7- oraz
29-miesięcy. Naj dalej poszła Szwajcaria, gdzie minimalny
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0l r. wy-
tej sumy,

stwierdzono jedynie 3 przypadki choroby (l % całości), a w
ramachbadań 1,75 mln zwierzątzdrowych wykryto 75 przy-
padków bSE (17% zdiagnozowanych przypadków).

Badania monitoringowe w kierunku BSE obejmująobec-
nie: wszystkie zwieruęta zdrowe powyżej 30 miesiąca życia
kierowane do konsumpcjiprzez człowieka, wszystkie zwie-

bicie calego stada planuje się z
chorej krowy oraz kohorty (zw
przed oraz l2 miesięcy przed o

BSE).
odnie z ustaleniami,,Krajowego Planu
ia Gąbczastej Encefalopatii Bydła w

Polsce" aktualnie obowiązuje Plan A, zakładający zbadanie
3% pogłowia bydła powyżej 30 miesiąca życia (ok, 15 000
zwiórząt) oraz wszystkichzwterzątz grupy ryzyka (ok. 3000-

3200 badań), Grupa ryzyka obejmuje zwierzęta imporlowa-
ne, zw ierzętawykazuj ąc e obj awy ner-wowe, zwierzęta ubij a-

ne zkonieczności oraz zwterzętapadłe, Z momentem stwier-
dzenia w Polsce pierwszego przypadku BSE miał obowiązy-
wać plan B.Zakładałon chzwierzątpowy-
Zej 30 miesiąca życia konsumpcji (ok,

500 000 szt.) oraz wszy grupy ryzyka. Do-

dajączdniem 1 września 2001 r. obowiązekbadaniawszyst-

kich zwierząt powyżej 24 miesiąca źycia ubijanych z prze-

znaczenięmdo kon sump cjt pr zez c złowięka oraz wszystkich
zwierzątz grupy ryzyka.

Zaliczente Polski, przez Naukowy Komitet Sterujący UE,

kupionych MMK. Na marginesie decyzji UE dziwi fakt za-

kwaliflkowania do nizszej, II grupy ryzykaKanady, kraju w
(import z Wiel-
Tazem z Polską
odpowiednio na

I,3 j 4 miejscu pod względem liczby potwierdzonych przy-

gatywne w kierunku BSE.
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