BSE - vyú tování lidského egoismu
asopis; „OHZ“- Ochránci hospodá ských zví at;

Vlo eno 11. 6. 2001 (po zji ní prvního
ípadu BSE v R- farma Du ejov)
Tento lánek jsme publikovali v dubnu 2001 ve "Zpravodaji ohz" a
edstavuje asi jeden z nejkomplexn ích pohled na problematiku BSE.
Co je v ak hlavní: k sestavení lánku byly pou ity d
ryhodné, nezaujaté
zahrani ní zdroje (Woche, The Lancet a dal í), jejich záv ry úpln zcela
nesouhlasí s tím, co je p edkládáno lidem v
eské republice
prost ednictvím oficiálních médií. Posu te sami...
1920
me tí medici Hans-Gerhard Creutzfeldt a Alfons Jakob objevují smrtelnou,
pozd ji podle jejich p íjmení nazývanou, nemoc. Pr
rný v k ob tí se
pohyboval kolem 68 let.
1957
Carlton Gajdusek objevuje v Nové Guineji p inu nemoci Kuru. Symptomy
jsou podobné Creutzfeld-Jakobov nemoci (CJK). P vodce nemoci je
enositelný p i potírání p íbuzných mozkem zesnulého.
1970
ti s poruchami r stu se o et ují poprvé hormony obsahující výta ky z mozku
- a mo ná se infikovaly CJK.
1976
Ameri anovi Carltonu Gajdusekovi ud lena Nobelova cena za d kaz o
enositelnosti CJK na zví ata.
1981
Mo ný vznik BSE: ke sní ení finan ních náklad se v Anglii ivo ná
mou ka zah ívá p i nízkých teplotách. Tak mohl p vodce Scrapie, nemoci ovcí
známé ji staletí, p ít v krmivu pro zví ata.
1982
Americký neurolog Stanley Prusiner objevuje novou mo nost infekce:
prost ednictvím zm ných bílkovin. Nazývá je priony.
1984
První p ípad BSE v Sussexu: nemocné zví e je vy et eno, ale výsledek z stal v
uplíku.
1985
Po o et ení lidskými r stovými hormony umírají v USA ty i mladí lidé na
CJK.

1986
"Myslím, e máme novou nemoc", íká veteriná Colin Whitaker z britského
veterinárního Ústavu pro hov zí dobytek. Výzkumníci ji nazvali Bovinní
Spongiformní Encefalopatií - BSE. Mikrobiolog Richard Lacey ádá seznámit
ve ejnost s tímto nebezpe ím. Dnes íká: "Parlament m pova oval za
íleného. Margaret Thacher v la v e, zasadila se ale o pr tahy. Lhala a
zaml ovala
fakta."
1987
Britský hlavní veteriná Howard Rees se obává "seznámení ve ejnosti s
nemocí". "Alarmující zprávy" mohou napáchat "velké kody" a "zni it export".
Mikrobiolog Stephen Dealler zve ej uje lánek o nebezpe ích BSE - vzáp tí je
mu
krtnuta
ve kerá
finan ní
podpora
pro
výzkum.
1988
Zoolog Richard Southwood p ejímá v Anglii výzkum BSE. Pozd ji íká, e mu
bylo jasné nebezpe í pro lidské zdraví. Celá v c je "velmi d rná". Teprve
te je vydán zákaz porá et a konzumovat nemocná zví ata. Býlo ravci nesmí
dostávat ivo nou mou ku. Zem lci dostávají pouze polovinu z celé ceny
zví ete. Mnoho jich proto porá í zví ata ilegáln . Hranice p enosu BSE mezi
ivo nými druhy je p ekro ena: výzkumníci z Edinburghu dokazují p enos
BSE na my i. Následuje zákaz importu britského hov zího masa do USA.
1989
Výsledek "South-wood-Reports": riziko BSE pro lov ka je naprosto nepatrné.
Je doporu eno vyst íhat se hov zích mozk ve vý iv pro kojence (!) a
vnit ností. EU vydává zákaz exportu britského hov zího dobytka, který se
narodil p ed zákazem ivo né mou ky, stejn jako telat infikovaných krav.
Maso musí být ozna eno. Od propuknutí nemoci je exportováno legáln 57
000 kus zví at. BSE-grémium vedené Davidem Tyllerem p ipou tí, e se
zkrmuje i nadále p es zákaz zamo ená ivo ná mou ka. Doktor Tyller íká:
"Jím te víc hov zího masa, proto e je levn í ne v minulosti". Podle odhad
se do té doby porazilo a zpracovalo p es 480 000 kus hov zího dobytka
infikovaného BSE.
1990
Ministr zem lství John Gummer nechává jíst p ed b ícími kamerami svoji
ty letou dceru hamburger. EU zakazuje export britských telat do zemí T etího
sv ta. Zákaz je v ak brzy zru en. Jeden státní zam stnanec EU pí e ve svých
poznámkách: "Musí se zachovávat klid ... nemluvit o BSE". V prosinci vydává
EU zákaz zkrmování ivo né mou ky býlo ravc m.
1991
První p ípad BSE, který oficiáln propukl ve Francii. V Anglii onemocn l
první kus hov zího dobytka narozený po zákazu zkrmování ivo né mou ky.
1992
První kus hov zího dobytka nemocný BSE v N mecku, který byl importován z
Anglie. Britský mikrobiolog Harash Narang vyvíjí test na BSE pro doposud

zdravá zví ata. Vzáp tí je Narangovi zastaven p íjem financí na výzkum. V
Anglii dosahuje epidemie BSE svého maxima.
1993
Arpad Somogyi ze spolkového Institutu pro ochranu zdraví konzument varuje
jako poradce EU p ed nebezpe ím BSE pro lov ka. Agrární komisa EU René
Steichen pí e ve svém dopise adresovaném na n mecké Ministerstvo
zdravotnictví, e "otev ená debata by byla nebezpe ná". M la by "dramatický
vliv na spot ebu hov zího masa v celé Evropské unii". Na jatkách v Bad
Bramstedt objevují dva veteriná i hov zí dobytek podez elý z BSE. Kdy
vy adují ve ejný výzkum, jsou propu ni. V tomto roce exportovala Velká
Británie 107 000 tun hov zího masa do EU, z toho 1 800 tun do N mecka.
1994
Záv r poradc EU v otázce veterinární problematiky konstatuje, e zákaz
zkrmování ivo né mou ky v Anglii mezi rokem 1990-1991 nebyl dodr en.
V listopadu povolen export britských telat a mladých zví at narozených po 1.
lednu 1992 bez nutnosti deklarace jejich p vodu, proto e doposud
neonemocn lo ádné zví e této v kové skupiny.
1995
V ervnu hlásí Velká Británie p ípady BSE u povolené v kové skupiny
hov zího dobytka pro export. EU se opravuje: maso musí pocházet od
hov zího dobytka mlad ího 30 m síc . V íjnu onemocn la i tato skupina
hov zího dobytka. Do N mecka je exportováno 450 tun anglického hov zího
masa a navzdory zákazu také 78,6 tun ivo né mou ky, odpad z jatek a
tuk . Epidemiologové z univerzity ve Warwicku varují: Angli ané konzumují
týdn 600 krav nemocných BSE. V kv tnu umírá první oficiální ob BSE devatenáctiletý Stephen Churchill. Dal í dv ob ti vykazují nové druhy
patogeneze mozku. Britský patolog James Ironside je k tí jako "novou variantu
Creutzfeld-Jakobovy nemoci - "nvCJK".
1996
EU: musí být standardizována výroba ivo né mou ky. Musí se dodr et
zákaz zkrmování ivo né mou ky býlo ravc m. Na konci dubna je Anglií
navr eno, e porazí 4 milióny kus hov zího dobytka. Jako reakci na toto EU
obnovuje export. Od ervna se m e op t exportovat l j, elatina a semeno. V
Anglii po ítá mikrobiolog Richard Lacey s "5 000-500 000 ob tmi". Ve
Francii umírá první ob na vCJK. Anglie exportovala mezi rokem 19881991 závadnou ivo nou mou ku, proto e se zde nemohla zkrmovat.
Velká ást putovala do Francie a východní Evropy. Agrární komisa EU
Franz Fischler chce roz ovat chov hov zího dobytka. N mecko je proti. V
Nordrhein-Westfalen umírá kráva Cindy na BSE, u které není jisté, zda-li
skute
pochází z Anglie.
1997
Teprve te je zakázán prodej nevykost ného hov zího masa. Komise EU: 1
650 tun anglického masa dorazilo do Ruska, Egypta a dal ích zemí. V
mecku je zabaveno 700 tun britského a v Belgii "znárodn ného" masa,
dal ích 900 tun se ji rozprodalo. Skandál: první belgická kráva nemocná BSE

je zpracována na ivo nou mou ku a exportována. V ervnu chce komise EU
zakázat z hlediska BSE rizikový materiál. Kdy Spojené státy hrozí celními
kvótami, zákaz je zru en. EU v ak na izuje odstran ní mozku, kostí a o í.
Zákaz je brzy zru en. Spojené státy zakazují import masa z EU. Za ú elem
"vy
ní" trhu EU vyplácí "Herodotovu prémii" 203 DM za ka dé pora ené
tele. Celkov je pora eno 600 000 telat. asopis "Nature" zve ej uje d kazy o
enosu BSE na lov ka.
1998
Anglie ustavila novou komisi zabývající se BSE. Nyní se m e v EU
obchodovat s masem zví at narozených po 1 srpnu 1996, starými alespo 6
síc , vykost ným a bez rizikového materiálu. V kv tnu po aduje Rada
Komise zru it zákaz rizikových materiál . Rizika musí být nejprve
"prokázána" na úrovni EU. Proto e se lenské státy jednozna
vyslovily pro
zákaz, zakazuje Komise EU od íjna 1999 pou ívat rizikové materiály v
potravinách, kosmetice, lécích a léka ských pot ebách pocházející ze zví at
star ích 12 m síc . EU zavádí rychlotesty na BSE. výcar tí výzkumníci
objevují, e se v posledních dvou letech dostalo na trh maso z pravd podobn
200 kus hov zího dobytka infikovaného BSE. V jedné belgické chladírn je
nalezeno 50 tun propa ovaného anglického hov zího masa.
1999
Velká Británie po aduje zru ení v ech zákaz exportu. Agrární minist i
zmír ují p edpisy pro sterilizaci zví ecích odpad pou ívaných pro získávání
tuku. Mohou se upravovat p i ni í teplot (80 stup Celsia). Toto neplatí pro
odpad z býlo ravého dobytka.
2000
Od kv tna probíhají ve Francii testy na BSE. Prokazuje se z etelný stoupající
výskyt p ípad BSE. V zá í medicínský asopis The Lancet pí e: BSE a vCJK
jsou p enositelné z produkt obsahující krev. EU roz uje od ledna 2001 testy
na v echna riziková zví ata a od ervence také na v echny "zdravé kusy
hov zího dobytka" star ího 30 m síc . Skandál v Nizozemsku: maso z krav
naka ených BSE je na základ fale ných veterinárních doklad distribuováno
na trh.
2001
Agrární komisa EU Franz Fischler plánuje zlikvidovat dva milióny kus
hov zího dobytka za ú elem "stabilizace a o
ní" trhu s hov zím masem.
Náklady na tuto akci se odhadují v p epo tu na 37 000 000 000 K . V eské
republice teprve nyní zavedeny testy na BSE. Organizace Spojených národ
vydává zprávu o riziku BSE v minimáln 100 zemích.
V chronologii BSE m eme zcela jasn jako ervenou nit vid t táhnoucí se
ekonomické zájmy producent a zpracovatel masa. V dy Evropská unie
nap íklad v roce 1999 investovala 52,7 % svého rozpo tu (45,144 miliard Eur)
do zem lství. Ro
je v zemích EU pora eno a zpracováno okolo 18 000
000 tun prasat, m sí
potom 600 000 tun hov zího dobytka (zví ata, která
zem ela v rámci "mezinárodních transport " nejsou pochopiteln zapo ítána).
Proto je logické, e taková silná lobby se bude v dy zasazovat o své vlastní

ekonomické zájmy. Je známo ji del í as, e produkce masa je nesmírn
deficitním obchodem udr ovaným miliardami z pen z da ových poplatník .
itom jsou kodlivé následky vysoké konzumace masa neustále potvrzovány
deckými studiemi! Nespo etným p ípad m rakoviny a onemocn ní
srde ního ob hu (infarkt) by se dalo zabránit stravou bez ivo ných bílkovin
a tuk spolu se zdravým ivotním stylem. Pro se vlastn nevyhlásil boj proti
masnému pr myslu? Bohu el organizace propagující ochranu zví at a
vegetariánství nejsou ani zdaleka tak finan
silné, aby ú inn bojovaly proti
Goliá i - zem lství. Navíc: nemocní lidé jsou mnohem cenn í, proto e tak
lze vyd lávat dal í peníze.
BSE-TEST
Nyní se provádí na uklidn ní nejistého obyvatelstva (i v R) takzvaný rychlý
test na BSE, s pomocí kterého lze v ak indikovat BSE a u pora eného
dobytka. Test je spolehlivý pouze u star ích kus . Test rovn nedoká e
zjistit BSE v po áte ním stádiu. Proto e se BSE test po aduje pro hov zí
dobytek starý 20-30 m síc , musíme si uv domit, e jsou testovány pouze
staré mlé né krávy nebo chovní býci, jejich maso se kv li své tuhé
konzistenci pou ívá pro výrobu uzenin, na polévky, atd. Telecí a hov zí maso
kupované u ezník nap íklad na ízek pochází ale prakticky výhradn od kus
pora ených nejpozd ji do dvacátého m síce ivota. Nikdo nem e tedy v klidu
jíst steak, p edev ím kdy pochází z masa zví ete testovaného na BSE!
Navzdory oficiáln vydanému zákazu zkrmování ivo né mou ky hov zímu
dobytku v eské republice z stává faktem, e se ivo ná mou ka zkrmuje i
nadále dal ím zví at m. Zcela jist ú ady v zemích EU i v eské republice
podnikají v e pro zabrán ní paniky okolo BSE - nikoliv v ak primárn kv li
konzument m, ale kv li upadajícímu trhu s hov zím dobytkem. Jinak by jejich
reakce byla stejná jako v p ípad rostliny Stevia.
ÍPAD
STEVIA
Stevia Rebaudiana je rostlina s extrémn sladkými listy. Tyto listy slou í v
mnoha zemích ji dlouhý as jako sladidlo. V Japonsku se nap íklad v roce
1987 spot ebovalo 700 tun list rostliny Stevia (nebo se zpracovalo na dal í
produkty). Dodnes nebylo zaznamenáno u lov ka ádné onemocn ní zavin né
tímto sladidlem; naopak výzkumy poukazují na ú inek proti zubnímu kazu a
zubnímu plaku. Mimo to pou ívání Stevie nezvy uje hladinu cukru v krevním
ti tak jako konven ní cukr - sacharóza. Tedy nezávadné, p írodní sladilo?
ady jsou v ak jiného mín ní. V ervenci roku 1999 bylo od ato povolení k
prodeji této rostliny s od vodn ním, e doposud existuje málo v deckých
studií dokazujících nezávadnost této látky. Na podzim tého roku se konal
pokus na krysách (!), který zjistil jejich po kození zdraví. Na základ údaj
získaných z pokusu, který nic nevypovídá o reakcích lov ka, EU a USA
zakázaly prodej a bylo na ízeno stáhnout Stevii z trhu.
V tomto p ípad zde svoji roli nehrály ádné ekonomické zájmy. Nebo ano?
Pro cukrovarnický pr mysl Stevia p edstavovala potenciáln nemalou
konkurenci, stejn jako pro zuba e (a dal í instituce profitující z po kození
lidského zdraví bílým cukrem). Tak byla elegantn sta ena z trhu. Nezávisle na
tom, zda bylo oprávn né stáhnout produkt z trhu na základ jednoho pokusu na
krysách, a nezávisle na tom, e Stevia byla mnohem zdrav í ne pr myslový

cukr, který mimochodem nikdy nebyl na svoji kodlivost zkou en, si m eme
polo it zásadní otázku:
PRO NEBYL VYDÁN ZÁKAZ PRODEJE HOV ZÍHO MASA DO
OBJASN NÍ P
INY P VODU BSE A ZJI
NÍ SKUTE NÝCH
ZDRAVOTNÍCH RIZIK PRO LOV KA?
V sou asnosti je v decky dokázáno, e BSE je p enositelná na lov ka a
zp sobuje novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (vCJK). Dále je
eobecn akceptováno, e zem elo ji n kolik tuct lidí. Vypuknutí v í
epidemie nevylu uje dnes ádný v dec. P vod BSE skrze ivo nou mou ku
je toti pouze jedna z n kolika v sou asnosti ú ady akceptovaných teorií,
proto e vystupují na sv tlo sv ta i jiné, skandální poznatky. Priony jsou toti
následkem nemoci, nikoliv její p inou. Nenesou ádnou DNA nebo RNA,
tudí otázka jejich mno ení a roz ování z stává nezodpov zená. Navíc jsou
známy p ípady vypuknutí BSE u krav nikdy nekrmených ivo nou mou kou.
Mimo pesticid v krmivu zví at a medikament nasazovaných v intenzivní
produkci masa a mléka se prokázal mo ný vliv insekticidu Phosmet na vznik
aféry s BSE.
Nadnárodní farmaceutický koncern "SmithKline Beeacham", známý ji d íve z
negativních palcových novinových titulk za svoji o kovací látku proti
Hepatitid typu B, experimentuje ji od roku 1978 s insekticidem, který má
chránit hov zí dobytek p ed dot rným hmyzem kladoucím vají ka. Prost edek
"Phosmet" byl hov zímu dobytku aplikován na h bet, kde ni il larvy. Od roku
1985 byl v Anglii p edepisován a pou íván k tomuto ú elu. V roce 1986 byly
zaznamenány první p ípady BSE. Nyní obsahuje Phosmet organofosfáty - silné
nervové jedy nejen pro hmyz, ale i pro lov ka a zví ata. Mimo to obsahuje
také jako jediný prost edek tohoto druhu thaliové chemické vazby, o kterých je
rovn známo, e mohou vyvolat zápal mozkových blan. Toto také potvrdil
londýnský výzkumník a neurolog Dr. Stephen Whatley. Bun né kultury
et ené Phosmetem vykazovaly p ítomnost prion . Tak lze vysv tlit, pro
se v hrabství Kent p ed n jakým asem vyskytlo p t osob se symptomy
podobnými Creutzfeldt-Jakobov nemoci. V ech p t ilo na v trné stran od
chemické továrny, která tam vyráb la organofosfáty! Tam se také udála v
polovin osmdesátých let t ká chemická nehoda. Podle n meckých ÄrzteZeitung je britské Ministerstvo zdravotnictví p ipraveno dát k dispozici
finan ní prost edky pro výzkum mo ného podílu Phosmetu na BSE. Kdy,
kolik a zda-li k tomu v bec dojde v ak není doposud známo...
ELIMINACE
NEBEZPE Í
BSE
P ÁNÍ
A
REALITA
Dle dostupných poznatk je nutný okam itý zákaz zkrmování ivo né
mou ky alespo býlo ravc m a provád ní p ísných kontrol. Dále je nutné
zni ení alespo následujících produkt : mozku, kostní d en a nerv .
Realita: v eské republice je sice vydán zákaz zkrmovat kostní mou ku
býlo ravc m, ale kontroly jsou provád ny pouze sporadicky - kostní mou ka
se p epravuje a zkrmuje po celé Evrop . V N mecku, které se chlubilo svými
produkty bez rizika BSE, bylo nap íklad pou ívání mozk do uzená ských
výrobk a do roku 2000 povoleno! Navíc nikdo nem e vylou it, e s velkou

pravd podobností m e docházet ke zne
ování nebo zám
krmiva pro
hov zí dobytek se ivo nou mou kou povolenou k p idávání do krmiva
ostatních ivo ných druh .
Dle dostupných poznatk o p enositelnosti BSE na lov ka je nutný zákaz
prodeje hov zího masa do doby, ne bude celá zále itost objasn na.
Realita: v protikladu ke zmi ovanému p ípadu s rostlinou Stevia je n co
takového vylou eno. Je jasn prokázaný vztah mezi BSE a p ípady úmrtí u
lov ka, v dci hovo í o mo nosti statisíc ob tí, ale v echny zodpov dné lidi
toto nechává v klidu. Obzvlá nelze ekat ádné kroky od EU tímto sm rem,
proto e polovina celkového rozpo tu EU je ur ena pro zem lství. Proti
takové lobby neexistuje ádná ance.
PLÁNY
EU
Evropská unie v sou asnosti podniká ve keré mo né kroky k "obnovení d ry
spot ebitel v hov zí maso", proto e hrozí zhroucení trhu s hov zím masem. K
tomuto ú elu hodlá agrární komisa Franz Fischler vydat na ízení o likvidaci
(spálení) ty milión kus zdravého hov zího dobytka. Pomineme-li celý
smysl této akce, proto e je jen otázkou asu, kdy BSE propukne u dal ích
druh zví at (je dokázáno, e ku ata i prasata mohou v sob nosit BSE ani by
onemocn li), vzniká zde opodstatn ná obava o vlivu likvidace takového
mno ství zví at na ivotní prost edí.
R
VERSUS
BSE
Ministerstvo zem lství k tomuto problému p istupuje vícemén sporadicky.
Proto e prezentuje agrolobby, sleduje p edev ím tr ní zájmy. Navzdory tomu,
e do eské republiky mohlo být p ed rokem 1989 a po roce 1989 dovezeno
legáln i ilegáln zna né mno ství kostní mou ky, navzdory tomu, e se do
R importovalo hov zí maso dobytka z celé Evropy, nám tvrdí, e je
prakticky vylou ené, aby na trhu bylo maso nebo masné výrobky rizikové
z hlediska BSE. Toto je velice odvá né tvrzení, které nelze v rohodn
ov it.
GENETIKA
Paradoxn celá situace okolo BSE nahrává genetickému in enýrství. Bude
nutné nahradit kostní mou ku odpovídající alternativou. Tu p edstavují sójové
boby a dal í hodnotné rostliny. Na celé planet se vydává okolo 40 % z
celkové produkce výp stk rostlin na krmení zví at. Toto nahrává genetice k
"vývoji" nových, je
více "hodnotn ích" rostlin na výrobu krmiva. Z
hlediska milión let vývoje p írody a ekosystému na í planety nelze akceptovat
tvrzení o bezpe nosti jakýchkoliv zásah lov ka do DNA rostlin nebo zví at.
Vliv genetiky na ekosystém planety se m e projevit za padesát, sto nebo a
tisíc let. To ji v ak m e být p íli pozd a sou asní geneti tí in ený i se
nebudou muset zodpovídat ze svých in .
ZÁV R
BSE je pravd podobn prvním vá ným varováním p írody, které nás
upozor uje, e nejsme ádnými pány v eho tvorstva - jsme pouze bytosti s
vyvinutým mozkem a zodpov dností za v e ivé na této planet . V této

zkou ce jsme bohu el neobstáli. Dokud bude konzumní ráz a ekonomika
hromad ní vládnout na této planet , i nadále z stanou zví ata v cmi a p íroda
ne ivým skladi m surovin k na emu u itku. Jediná cesta z krize okolo BSE a
prevence katastrof budoucích je návrat lov ka k ekologickému zem lství a
harmonickému sou ití s p írodou. V sou asné dob se tyto my lenky v ak jeví
pouze jako utopií, proto e nap íklad Evropská unie subvencuje a podporuje
intenzivní velkochovy se zví aty. Subvence pro ekologické zem lství jsou
pouze alibistickými gesty. Návrat k ekologickému zem lství toti nutn
musí znamenat radikální omezení konzumace masa, co se neslu uje s trendem
i nadále zvy ovat produkci masa. V sou asnosti jsou ji schváleny projekty
rozvoje masného pr myslu v zemích T etího sv ta. Do roku 2020 se po ítá s
tím, e po et chovaných zví at na na í planet stoupne z dosavadních 43
miliard kus na 100 miliard kus . Tímto sm rem bohu el nevede "trvale
udr itelný rozvoj zem lství". K dosa ení produkce rostlin pro takové
mno ství zví at neposta í ádná genetická technologie. Budou se muset
vypálit lesy pro získání pastvin, budou se nasazovat masivní dávky
pesticid ke zvý ení produkce rostlin, spot ebují se ohromná mno ství
vody. Renomovaný World Watch Institut k tomuto vydal jasné stanovisko:
neklesne-li rapidn spot eba masa, okolo roku 2050-2100 stane celé lidstvo
ed hrozbou nedostatku vody a rostlinných zdroj . Pou me se z prvního
varování p írody okolo BSE, vra me se k na í p irozené, vegetariánské
strav , a nemusíme absolvovat mnohem hor í lekce.

FAKTA
• BSE je p enositelná z matky na plod. Jedenáct m síc stará dcera mladé
Britky, která zem ela na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc, vykazovala ji první
symptomy. D e patn vid lo, m lo potí e s polykáním a trp lo
epileptickými záchvaty. "Vypadá to, e nemoc m e být p enesena b hem
hotenství z matky na nenarozené dít ", objas uje profesor Richard Lacey z
univerzity v britském Leeds. Creutzfeld-Jakobovu nemoc lze v ak spolehliv
diagnostikovat a po smrti pacienta. Nová varianta Creutzfeld-Jakobovy
nemoci je lidskou variantou BSE.
Ji v roce 1996 britské Ministerstvo zem lství oznámilo, e b ezí krávy
mohou p edávat p vodce BSE dále na nenarozená telata.
• Bruno Oesch, výzkumník BSE v Zürichu, íká: "P vodce BSE m e být
prokázán také v krvi, ale i s velkou pravdpodobností ve svalovin zvía t".
• Ve Velké Británii bylo doposud porae eno kv li nebezpe í BSE
milióny kus dobytka.

ty i

• 93 osob ve Velké Británii ze melo na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc, dal í t i
osoby potom ve Francii.
• Britské Ministerstvo zdravotnictví po ítá v p
500 000 ob tmi BSE.

tím desetiletí p i nejhor ím s

• Podle víde ské Unie veterinárních léka
enositelná i p es mléko.

nelze vylou it,

e je BSE

• V dci prokázali p vodce BSE i v krvi zví at.
• V Portugalsku bylo hlá eno doposud 458 kus hov zího dobytka nemocného
BSE - po Belgii a pan lsku nyní také v N mecku. Ve výcarsku muselo být
pora eno 364 kus nemocných zví at.
• Hlavním problémem p i preventivních opat eních je fakt, e BSE m e být
bezpe
indikována teprve a na pora eném zví eti.
• P vodce BSE m e infikovat i jiné druhy zví at. V laborato ích se doposud
"poda ilo" p vodce BSE p enést na 19 druh zví at.
• Doslova asovanou bombou je poznatek, e prasata i ku ata mohou v sob
nosit p vodce BSE ani by onemocn li.
• Zda-li je/byla eská republika bez BSE nikdo ne e s jistotou íct. Podle
nejnov ích poznatk m e u lov ka Creutzfeldt-Jakobova nemoc vypuknout
za 20 let po naka ení.
• Jediná spolehlivá ochrana proti BSE je ist rostlinná - vegánská strava.

CO TVRDÍ BRITSKÉ Ú ADY O BSE
• Maso ka dého zví ete m e být potenciáln ozna eno jako mo ný nositel
BSE.
• Dnes je pravdpodobn na trhu velké mno ství naka eného masa z toho
vodu, e pora ená zví ata nevykazovala ádné známky BSE.
• Je nutné testovat ka dé zví e ka dého druhu na p ítomnost prion po porá ce.
• V sou asnosti ji m e být infikováno velké mno ství konzument masa, i
kdy p li z hov zího na jiný druh masa. Následkem m e být v budoucnu
epidemie nebývalého rozsahu s následkem a 500 000 ob tí (publikováno i v
medicínském asopise The Lancet, Bd. 356, strana 228).

