БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

НЕОБХОДИМО Е АТИПИЧНИТЕ СЛУЧАИ НА BSE ДА СЕ
ТРЕТИРАТ ПО ДРУГ НАЧИН
Документ на среща на главните ветеринарни служители на държавите членки,
Брюксел, 21 февруари 2014 г

Проф. д-р Бойко Ликов

На 21-ви февруари 2014г. на срещата на CVO в Брюксел Германия разпространи
документ AGRI 118/66/40 относно атипичните случаи на трансмисивна спонгиформна
енцефалопатия по говедата (BSE)*i.
Документът е във връзка с доклад на представен през януари 2011 г от ЕФСА и
ECDC за възможна епидемиологична връзка между трансмисивните спонгиформни
енцафалопатии при животните и човека. Установяват се случаи на атипични форми на
класическа BSE (C-Type) и атипична Аtypical BSE (L-тип и H-тип). И двете атипични
форми се появяват спонтанно при възрастни животни в много редки случаи. Досега в
света са установени 92 атипични случая на BSE чрез изследване с бързи тестове по
мониторинговите програми. Атипичните случаи се установяват много рядко за разлика
от случаите на класическа BSE, които са свързани с изхранването на животински
протеини. Съществуването на различни генетични форми дават основание за
изясняване произхода на BSE и съответна преоценка на мерките в случай на класически
и атипични форми.
От юли 2013 г всички случаи на BSE са обект на дискриминационен тест за
различаване на класическа форма на BSE (C-type) с атипичните форми (H-Type или LType). Счита се, че атипичните форми на BSE ще се установяват и в бъдеще.
Регламент (ЕО) 999/2001 за контрол на TSEs определя, че случаите на атипична
BSE (т. „k“, 2) на Annex I не трябва да се класифицират като класически форми на BSE,
в съответствие с критериите залегнали Референтната лаборатория на Общността. По
този начин се прави ясна разлика между атипичните и класическите форми. Обаче

Кодексът на OIE и Регламент (ЕО) 999/2001 не правят разлика по отношение на
мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването. При това положение всички
мерки, което се предприемат при класическата BSE трябва да се прилагат и при
атипичните форми, което не научно обосновано.
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*Council of the European Union, AGRI 118/66/40 Subject: Atypical BSE

