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GBR - geoglaphical bovine spongifom encephalopathy fisk
Sulnmaty

The basic principles elaborated by the Scientific Steering Committee of the European Commission of geo-
graphical BSE risk for specific regions are reviewed. Two parameters: external challenge (import of live animals
and meat-and-bone meal) and system stability for BSE surveillance in a given country, enabled the proper
classification of many countries even before the first indigenous cases of BSE were recorded there. Moreover,
a detailed description for Poland is presented lvith an explanation for the CBR III category classification.
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Ponrimo wystąpienia pierwszych przypadków BSE
tr bydła w Wielkiej Brytanii juz na poczaJku lat 80., pub-
Iiczne zainteresowanie tą chorobą pojawiło się dopiero
w 1996 r. Stwierdzono wówczas, że czynnlk wywofują-
cy gąbczastą encefalopatię bydła przekroczył barierę
gatunkową i moze być przyczyną nowej choroby ludzi
określanej jako wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
(vCJD). Pojawił się problem oceny ryzyka wystąpienia
BSE w krajach eksportujapych produkty pochodzenia
wołowego w aspekcie bezpieczeństwa konsltmenta.
Zagrożenie to, ze względu na wiele niewyjaśnionyclr
kwestii dotyczących pasazowalnych gąbczastych ence-
falopatii (TSEs) (charakter czynnika etiologicznego,
transmisj a ch oro by, br ak przy życi owego te stu di agnos-
tycznego), wymuszało zastosowanie rrajwyzszego stop-
nia ostrozności, Jednakze z drugiej strony, poza Wielką
Brytanią nie stwierdzono tak wiele przypadkow BSE
ani vCJD, co oznaczało konieczność dostosowania pro-
ponowanych metod badania i zwalczania do hipotetycz-
nej skali zagrożenia.

Komisja Europejska pod wpływetn Parlamentu
Europejskiego powołała w l99] r. Naukowy Komitet
Sterujący (Scientific Steering Conrnlittee SSC), ktory
wśród wielu zadarl zwl,ązanych ze sprawami zdrowia
publicznego zajął się także problemem BSE. Prace gru-
py roboczej powołanej przez SSC zaowocowałybpra-
cowaniem metodyki oceny zagrożenia BSE w pogło-
wiu bydła rodzimego w określonyrn rejonie geograficz-
nyln, w którym dotychczas nie stwierdzono przypad-
ków tej choroby, tzw. Geographical Bovine Spongifonn
Encephalopathy Risk - GBR - geograficzne ryzyko
wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (http:
//europa. eu. int/comm/food/fs/sc/ssc/o ut5 l en.html oraz
http ://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssciout6S_en.pdf).
GBR zdefiniowano jako wskaźnik jakościowy prawdo-
podobieństwa obecności w pogłowiu bydła rodzirnego
jednego lub większej liczby zwierząt zakażonych czyn-
nikiem wywołującym BSE (czy to w fazie bezobjawo-
wej, czy tężw fazię klinicznej choroby). Pozaryzykiem

wprowadzenia czynnika BSE do danej populacji zwie-
rząt, GBR okrcśliło takze prawdopodobieństwo kra.ze-
nia tego czynnika w danym rejonie geograficznym ijego
ewentualną arnplifikację. Metodyka oceny GBR zosta-
ła wdrozona w lTlarcu 1999 r., obejmując pierwotnie l1
krajów członkowskich UE. Dotychczas w sutnie occ-
niono rylzyko geoglaficzne wystąpienia ga.bczastej en-
cefalopatii dla 63 krajow. Dwadzieścia dwa z nich,
w tym takze Polska, poddawane są ponownej ocenie.
a ponad 25 l<rajów zgłosiło chęć przeprowadzenia ta-
kiej oceny po raz pierwszy.

SSC wprowadzlł czlery poziomy (kategorie) GBR,
określajape prawdopodobieństwo obecności w danyn,l
rejonie geograficznym lub klaju jednego lub większej
liczby zwleruątzakażonycll czynnikiem BSE (faza bez-
objawowa lub tez kliniczna choroby) jako:

- poziom I: rvysoce nieprawdopodobne,
poziom lI: nieprawdopodobne, ale nie wykluczone,
poziom III: prawdopodobne, ale nie potwierdzone

lub potwierdzone na niskim pozionie,
poziom IV: potwierdzonę na wysokitn poziomie.

Próg klasyfikacji do IV grupy GBR stanowi wy|<ry-
cie przynajlnniej l00 przypadków BSE na jeden nrilion
sztuk bydła w wieku powyzej l2 miesięcy.

Dane epidemiologiczne wskazują wyraźnie, żę roz-
wój epizootii BSE w Wielkiej Brytanii związany był
bezpośrednio ze skannianiem bydła paszą zanieczysz-
czoną czynnikiern wywołującym clrorobę (PrPtssF]).
W przypadku inrrych krajów, przyjęto, ze zródłem cho-
roby mogła byó wyłącznie importowana pasza zanie-
czyszczona PrPRS]] |lb zakażone zwierzęta. Nie brano
pod uwagę innych żrodeł choroby, takich jak sponta-
niczne występowanie BSE czy teżobecność pasazowal-
nych gąbczastych encefalopatii u innych gafunków zwie-
rzal (trzęsawka owiec, przewlekła choroba wyniszcza-
jąca jeleni, gąbczasta encefalopatia norek czy też gąb-
czasta encefalopatia kotowatych), poniew aż nte uzyska-
no potwierdzenia naukowego dla tych dróg transmisji
BSE.
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D late go też, zar ów no i mpoft mączek rnięsno-ko stnych
(MMK), jak równiez import bydła głównie z Wielkiej
Brytanii, aIętakże z innych krajów, gdzie potwierdzono
RSE, stanowiły według SSC podstawowe drogi wpro-
wadzenia PrPBsI-, do danego kraju. IJżyto ich do określe-
ni a tzw . zagr ożenia zewnętrzne go ( external chal l en ge).
Okles 1988- 1993 stanowił największ e zagrożenie wpro-
wadzenia PrPBsE wTazzbydłem impoftowanym z Wiel-
kiej Brytanii. W przypadku MMK okresem największe-
go ryzyka były lata 1986-1990. Na podstawie liczby
importowanych zwierząt (bydło) oraz ilości MMK
z Wielkiej Brytanii, zdefiniowano 7 poziomów zagro-
żenia zęwl,tętrznego: od poziomu rrieistotnego (impor1
ponizej 5 sztuk bydła lub ponizej 5 ton MMK) do po-
zi omu nadzw y czajni e wys oki e go ( i mpor1 przynaj mniej
l0 000 szt. bydła lub przynajmniej l0 000 ton MMK).
Kolejnyn elenentem oceny GBR jest stabilność syste-
mu. Oznacza ona zdolność systemu nadzoru nad choro-
bą,*, danym kraju do zapobiegania lub ograniczania tem-
pa szerzenia się PrPBSF] w ramach granic terytorialnych.
,,System stabilny" jest w stanie wyeliminować czynnik
wywołujący BSE w przeciwieństwie do ,,systemu nie-
stabilnego", który doprowadza do rosnapej koncentra-
cji tego czynnlka. Eiementarni określającymi stabilność
systemu są:

nadzór nad chorobą, czyli ograniczenie ryzyka
wprowadzenia czynnika PrPBSE do łańcucha zywienio-
wego poprzez system aktywnego monitotowania choro-
by i usuwaniaz,wierzątchorych orazpodejrzanych o cho-
robę na etapie badania klinicznego lub porrbojowego;

e lirnirracj a materiału szcze gólne go ry zyka ( Sp ec i-
fied Risk Material SRM), czyli usuwanie na poziomie
rzeżnt narządów i tkanek bydła o najwyższej zawartoś-
ci czynnika PrPBSE w przypadklzwierzalzdrowych oraz
całych zwierząt w przypadku sztuk padłych;

- efektywna utylizacja materiału zawierającego lub
podejrzanego o to, żezawięraczynnik wywołujący BSE
(aktualnie obowiązuje autoklawowa.rńe przez okres 20
minut w temp. 133'C przy ciśnieniu 3 barów i przy roz-
drobnieniu utylizowanego materiału do części o wiel-
kości 5 x 5cm),

- zakaz stosowania MMK pochodzących od ssaków
w zywieniu przeżuwaczy (lważa się, ze krzyzowa kon-
taninacja paszy dla bydła MMK pochodzącymi od ssa-
ków nawet poniżej 0,5%o stanowiryzykotransmisji cho-
roby).

nie przeniesione do kategorii III) oraz Czechy, Niemcy,
Włochy, Słowacja, Hiszpania i Polska (GBR III).
W przypadku krajów zaliczanychpierwotnie do II kate-
gorll awienie
slę p h wiązeSlęZ *:f;':1

mego
dynie
przy-

padki BSE u bydła rodzimego. Obecnie przyjmuje się,
ze okres 5 lat (średni czas inkubacji BSE u bydła), gdy
nie notuje się nowych przypadków choroby, od momentu
osiagnięcia optymalnej stabilności systemu nadzoru nad
BSE, moze być podstawą do ponownej oceny GBR dla
danego kraju.

Skutecznośc przyjętych założeńprzy ocenie GBR dla
BSE u bydła skłoniła Naukowy Komitet Sterujący do
przygotowania podobn ej rnetodol o gii przy ocenie geo -
graficznego ryzyka BSE u małych przeżuwaczy (tzw.
GBR-S w przeciwieństwie do GBR-C dla bydła).

GBR dla Polski
Ocena GBR dla Polski wydana została 30 marca

2001 r. na podstawie danych z lutego 200l r. (http:
//europa, eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out 1 8 5_en.pdf). Do
tego czasu w Polsce nie stwierdzono przypadku BSE,
chociaż monitoring bierny (pasywny) choroby (w gru-
pie zwierzątpodejrzanych klinicznie o BSE) prowadzo-
no od 1996 r. Kraj nasz uzyskał III kategorię ryzyka BSE
z tendencją wzrostową. Ryzyko zęwnętrzne oceniono
jako: bardzo niskie w latach 1980-1986; bardzo wyso-
kie w latach l987-1990 oraz nadzwyczajnie wysokie
w okresie 1991-200 1 . Związane to było z impoftem ży-
wych zwi erząt w latach: l 9 80- 1 9 8 7 (7 37 szt. bydła głów-
nie zNiemiec), od l988 r. (89 000) oraz od 1994 r.
(23 000) głównie z Niemiec, Holandii, Francji i Danii
oraz z importem MMK w latach: 1994-1995 (l76 ton
ze Zjednoczonego Krolestwa), l986-1990 (ok, 41 000
ton głównie z Francji i Danii), od 1991 (ok. 1,7 mln ton
głownie z Niemiec, Danii i Holandii) i od 1990 (ok,
l rnln ton z Niemiec). System kontroli BSE w latach
l980-200l w Polsce określonojako bardzo niestabilny.
Zakaz stosowania MMK w zywieniu przeżuw aczy wpro-
wadzono dopiero w 1997 r. i nie prowadzono badali
kontro lny ch p asz na zawarto ść bialka przeżuwac zy. Ni e
wydzielono takze linii produkcyjnych w zakładach pa-
szowych dlaprzeżuwaczy i innych gatunków zwierzaJ,
a produkcja pasz oddzielona byłajedynie w czasie, co
sprzyjało kontaminacjikrzyżowej. W czasie oceny nie
istniał zakaz segregowania i usuwania SRM (wprowa-
dzony w kwietniu 200l r.). Nadzór nad BSE do 2001 r.

był niewystarcząący, gdyż opierał się tylko na diagno-
styce przypadkow klinicznych, Dopiero w styczniu
200l r. wprowadzono obok biernego także aktywny mo-
nitoring choroby (badanie przy pomocy szybkich testow
diagnostycznych zwierząt zdrowych ubijanych w rzeż-
ni powyżej 30 miesiąca życta,padłych, poddanych ubo-
jowi z konieczności oraz zwierząt poddanych ubojowi
sanitarnemu w wieku powyżej 24 rniesiąca zycia). Na
podstawie oceny ryzyka zewnętrznego oraz stabilności
systemu uznano, że ryzyko wewnętrzne BSE, dla Polski
prawdopodobnie istnieje od l987 r. i wykazuje tenden-
cję wzrostową. Pierwszy przypadek BSE wykryto w Pol-
sce w maju 2002 r. po zbadaniu 1 07 000 zwierząt z wy -

nikiem negatywnym. W okresie od maja ż002 r. do końca
września 2003 r, wykryto łącznie 8 przypadkow, wszyst-
kie u bydła rodzimego.
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