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Advies 18-2004 - Boviene spongiforme encefalopathie – Herziening van de
leeftijd van runderen met betrekking tot het verwijderen van de wervelkolom
van karkassen (dossier Sci Com 2004/02)
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen geeft het volgende advies :
Het Wetenschappelijk Comité heeft met verschillende punten rekening gehouden bij
het evalueren van de mogelijkheid om de leeftijd van runderen, vanaf dewelke de
wervelkolom van de karkassen dient verwijderd te worden, met betrekking tot
boviene spongiforme encefalopathie (BSE), te verhogen :





de wetgeving van kracht
de pathogeniteit van BSE
de verdeling van de leeftijd van dieren besmet met BSE ;
de resultaten van de snelle tests

Er dient geëvalueerd te worden of een verhoging van de leeftijd, vanaf dewelke de
wervelkolom van de karkassen bij runderen dient verwijderd te worden, het huidige
risico dat met BSE besmet materiaal in de voedselketen terechtkomt, wijzigt.
Deze evaluatie houdt rekening met volgende punten :
 het bestaan van gespecificeerd risicomateriaal (GRM), in het bijzonder de
wervelkolom omwille van het ruggenmerg en de achterwortelganglia ;
 het tijdstip, tijdens de incubatieperiode van BSE, vanaf wanneer zenuwweefsel
verbonden met de wervelkolom positief wordt voor BSE, beïnvloedt de
minimumleeftijd waarop de wervelkolom besmet wordt ;
 de documentatie van de in het slachthuis binnengebrachte karkassen geïnfecteerd met BSE, met aanduiding van de leeftijd van de runderen, genomen
preventiemaatregelen of de aanduiding van het feit dat de karkassen afkomstig
zijn van runderen met een subklinische vorm ;
 de voorspellende waarde van het negatief resultaat van de snelle tests die
worden gebruikt voor de opsporing van karkassen van meer dan 30 maanden en
die besmet zijn met het BSE agens.
De eerste epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat BSE een
voedselinfectie was die betrekking heeft op vleesmeel en beendermeel in
diervoeders. De onderzoeken naar het risico van de overdraagbaarheid van deze
ziekte hebben natuurlijk getracht het risicomateriaal en hun besmettingsniveaus, de
species barrière, de besmettelijke dosis, de manier van overdracht, de stam van het
causaal agens alsook het genotype van de risicodieren te verduidelijken. De
bepaling van de pathogeniteit en het niveau van besmettelijkheid van runderweefsels
heeft bijgedragen tot de verwijdering van GRM uit de menselijke en dierlijke
voedselketen.
Hoewel er de laatste jaren meer en meer duidelijkheid is omtrent de pathogeniteit
van BSE, blijven nog steeds vele vragen onbeantwoord. Hieromtrent zijn nog steeds
experimenten aan de gang en de resultaten hiervan kunnen nieuwe antwoorden
opleveren.
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Bij gebrek aan deze antwoorden, is een verhoging van de leeftijd van runderen voor
wat betreft de verwijdering van de wervelkolom niet gerechtvaardigd.
Deze verhoging is nog minder gerechtvaardigd door het feit dat momenteel meer
zogenaamde atypische BSE gevallen optreden. Deze gevallen moeten meer
onderzocht worden.
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Bijlage bij het advies 18-2004 van het Wetenschappelijk Comité: gedetailleerde
argumentatie van het advies
Het Wetenschappelijk Comité heeft met verschillende punten rekening gehouden bij
het evalueren van de mogelijkheid om de leeftijd van runderen, vanaf dewelke de
wervelkolom van de karkassen dient verwijderd te worden, met betrekking tot
boviene spongiforme encefalopathie (BSE), te verhogen :





de wetgeving van kracht
de pathogeniteit van BSE
de verdeling van de leeftijd van dieren besmet met BSE ;
de resultaten van de snelle tests

Er dient geëvalueerd te worden of een verhoging van de leeftijd van runderen, vanaf
dewelke de wervelkolom van de karkassen bij runderen dient verwijderd te worden,
het huidige risico dat met BSE besmet materiaal in de voedselketen terechtkomt,
wijzigt.
Deze evaluatie houdt rekening met volgende punten (Tabel 1) :
 het bestaan van gespecificeerd risicomateriaal (GRM), in het bijzonder de
wervelkolom omwille van het ruggenmerg en de achterwortelganglia ;
 het tijdstip, tijdens de incubatieperiode van BSE, vanaf wanneer zenuwweefsel
verbonden met de wervelkolom positief wordt voor BSE, beïnvloedt de
minimumleeftijd waarop de wervelkolom besmet wordt ;
 de documentatie van de in het slachthuis binnengebrachte karkassen
geïnfecteerd met BSE, met aanduiding van de leeftijd van de runderen, genomen
preventiemaatregelen of de aanduiding van het feit dat de karkassen afkomstig
zijn van runderen met een subklinische vorm ;
 de voorspellende waarde van het negatief resultaat van de snelle tests die
worden gebruikt voor de opsporing van karkassen van meer dan 30 maanden en
die besmet zijn met het BSE agens.
De wervelkolom is gespecificeerd risicomateriaal
Het inzicht in de pathogeniteit van BSE bij runderen is heel belangrijk aangezien dit
geleid heeft tot het opstellen van de GRM lijst en de verwijdering van GRM uit de
menselijke en dierlijke voedselketen [3]. De communautaire verordening EG/999/
2001 van 22 mei 2001 houdende de vaststelling van voorschriften inzake preventie,
kontrole en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën
voorziet dat de wervelkolommen van runderen ouder dan 12 maanden beschouwd
worden als GRM. Deze verordening is van toepassing in alle lidstaten. Deze bepalingen zijn hernomen in het koninklijk besluit van 16 mei 2001 waarbij sommige
producten van dierlijke oorsprong die een risico van overdraagbare spongiforme
encefalopathieën inhouden, in het bijzonder, de wervelkolom exclusief de
staartwervels en de dwarsuitsteeksels van de lendewervels, maar inclusief de achterwortelganglia en het ruggenmerg van runderen ouder dan 12 maanden, schadelijk
worden verklaard [2].
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De besmetting van zenuwweefsel door het BSE agens
In experimentele omstandigheden, is de overdraagbaarheid van het BSE agens via
orale weg tot 105 keer efficiënter gebleken dan de overdraagbaarheid via
intracerebrale weg [4]. Bij een experimentele, orale besmetting van 30 kalveren van
4 tot 6 maanden oud, met 100g hersenen afkomstig van een pool van 75 hersenen
van met BSE klinisch besmette runderen, werd het prioneiwit PrPres aangetroffen [3,
5, 6] :
vanaf de 6e maand tot de 18e maand na de besmetting, ter hoogte van het distaal
ileum en meer in detail de Peyer plaatjes ;
 vanaf de 10e maand na de besmetting, in de tonsillen ;
 vanaf de 32e maand na de besmetting, in de dorsale ganglia en het centraal
zenuwsysteem ;
 vanaf de 36e maand na de besmetting, in de trigeminale ganglia ;
 vanaf de 38e maand na de besmetting, in het enteraal zenuwsysteem ;
 bij dieren van 36 tot 40 maanden die klinische symptomen vertonen, welke
verbonden zijn met karakteristieke histopathologische letsels aan de hersenen.
Tijdens de periode waarin de dieren 18 tot 32 maanden zijn, is er geen bruikbare
informatie beschikbaar over de neuro-invasie.



De plaats van primaire toename, alsook de manier van verspreiding van het BSE
agens in het organisme van runderen zijn momenteel niet met zekerheid bepaald.
Met de huidige kennis is de volgende hypothese de meest plausibele. Het distaal
ileum lijkt de toegangsweg te zijn voor het BSE agens. De replicatie van het BSE
agens in het reticulair-lymfocytair systeem zou in een voorafgaande fase gebeuren,
maar er werd nog geen enkel bewijs geleverd van besmetting van deze cellen met
het BSE agens. Dit bewijs werd geleverd bij schapen (“scrapie”-ziekte) en herten
(chronische sterfte). Het niveau en de plaatsen van replicatie zouden eigenlijk
afhangen van de gast [6]. Het autonoom periferisch zenuwsysteem zou de weg zijn
waarlangs het BSE agens toegang krijgt tot het centraal zenuwsysteem [10].
Zo zou de pathogeniteit van de besmetting bestaan uit een eerste replicatiefase van
het besmette agens in de lymfatische organen, gevolgd door een neuro-invasie fase
[11]. Bij prionziekten neemt de infectieuse titer in de hersenen progressief toe
gedurende een lange incubatieperiode (voor het optreden van de klinische
symptomen).
De neuro-invasie wordt vastgesteld ongeveer halverwege de
incubatieperiode bij schapen besmet met de “scrapie”-ziekte in natuurlijke
omstandigheden [12]. Bij het schaap, werd de directe neuro-invasie eveneens
beschreven [13, 14].
Subklinische vormen van BSE
Het binnenbrengen van een met BSE besmet karkas in het slachthuis kan zich
voordoen indien het rund waarvan het karkas afkomstig is, niet als BSE-besmet
gedetecteerd werd tijdens het klinisch ante-mortem onderzoek of niet als BSEbesmet geïdentificeerd werd tijdens de klinische epidemiologisch bewaking. Het
karkas is dus afkomstig van een dier dat besmet is op subklinische manier op het
moment van de slachting.
Dit aspect geldt niet voor dieren die zwakke klinische symptonen vertonen, die niet
klinisch vastgesteld zouden worden. In feite, worden deze gevallen vastgesteld door
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de snelle tests, waarvan de gevoeligheid zeer hoog is bij de populatie klinisch
besmette dieren.
Verschillende bewijzen doen het bestaan vermoeden van subklinische vormen van
prionziekten, met grote gevolgen voor de dier- en volksgezondheid [7, 8, 9].
 Bij 30 kalveren, van 4 tot 6 maanden oud, die experimenteel werden besmet via
orale wijze met 100g hersenen afkomstig van een pool van 75 hersenen van
runderen met een klinische BSE besmetting, hebben twee dieren, geslacht op de
leeftijd van 38 tot 40 maanden, geen klinische symptomen van de ziekte vertoond
[6]. Er mag dus niet uitgesloten worden dat deze dieren nadien toch een
klinische vorm zouden ontwikkelen indien ze in leven zouden gehouden zijn.
 Er werden gevallen van subklinische BSE besmettingen, ook « atypische »
genoemd, vastgesteld in Japan bij twee gezonde runderen van 21 en 23
maanden [18].
Dit zijn atypische gevallen omwille van de bijzondere
histopathologische - en bijzondere biochemische profielen.
 In Frankrijk [19] en Italië [20] werden gelijkaardige subklinische en atypische
vormen vastgesteld (BASE, genoemd naar bovine amyloidotic spongiform
encephalopathy) bij oudere, klinisch gezonde runderen. De 3 atypische gevallen
van BSE waargenomen in Frankrijk, vertonen hetzelfde prioneiwit PrPres
elektroforetisch profiel maar dat verschillend is van het elektroforetisch profiel bij
de klassieke BSE-gevallen. Dit profiel werd ook waargenomen bij een rund dat
experimenteel besmet werd via intracerebrale weg met het agens van de
“scrapie”-ziekte bij schapen. De genetische sequentie van het prn-p-gen (dat
codeert voor het PrP-eiwit) is identiek bij de typische en atypische BSE gevallen.
[19]. Betreffende de 2 atypische BSE gevallen in Italië, wijst de aanwezigheid
van amyloïde plaatjes in abnormale zones in de hersenen erop dat de runderen
niet besmet zijn via de voeding [20]. Het Belgisch geval betreft een rund dat
ouder is dan 64 maand en waarvan het elektroforetisch profiel gelijkaardig is aan
dat van het Japanse geval [26].
 De verkregen informatie omtrent deze zogenaamd “atypische” gevallen van BSE,
zou kunnen wijzen op een bepaalde stam van BSE met een subklinische vorm,
waarvan de verdeling van de leeftijd bij de gastheren zeer groot is en waarvan de
besmetting niet via de voeding is gebeurd.
Verdeling van de leeftijd van runderen besmet met BSE
De verdeling van de leeftijd van runderen die klinisch besmet zijn met BSE is heel
variabel : dit gaat ongeveer van 20 maanden tot 20 jaar, maar de ziekte wordt heel
uitzonderlijk vastgesteld bij runderen van minder dan 30 maanden [15, 16]. Toch
werd voor 1997, een serie met BSE besmette runderen jonger dan 30 maanden,
aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk. Het jongste rund was slechts 20 maanden
[17].
In toepassing van de communautaire wetgeving [1], is in België een relatief klein
aantal runderen jonger dan 31 maanden onderworpen aan een snelle test voor de
opsporing van BSE (ELISA test Bio-Rad) : respectievelijk 5620 runderen in 2002 en
4900 runderen in 2003. Deze test is minstens even betrouwbaar als de klassieke
bio-test op muizen voor wat betreft de opsporing van de aanwezigheid van de
besmetting [22]. Alle analyseresultaten waren negatief. De prevalentie is dus nul,
maar er is onzekerheid omtrent de nauwkeurigheid. Dit laatste is afhankelijk van de
grootte van het geanalyseerd monster. In werkelijkheid, bedraagt de bovengrens
www.favv.be

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

6 / 10

voor unilateraal vertrouwen, vastgesteld op 95% van deze prevalentie (exacte
Binomiale), respectievelijk 533 10-6 in 2002 en 611 10-6 in 2003. Ter vergelijking, voor
runderen van 31 tot 48 maanden (waarvoor men over meer gegevens beschikt),
bedraagt de bovengrens van het interval voor vertrouwen vastgesteld op 95% van
deze prevalentie 26 10-6 in 2002 en 22 10-6 in 2003.
Rekening houdend met de jongste runderen die al dan niet klinische besmet zijn met
BSE (geregistreerd als klinisch besmet in het Verenigd Koninkrijk in 1997 en, meer
recent, geregistreerd als subklinisch besmet in Japan), overwegende de meer
waarschijnlijke hypothese van een besmetting van runderen op jonge leeftijd en
overwegende de hypothese van een neuro-invasie halverwege de incubatieperiode,
zou een niet-verwaarloosbare besmettelijkheid kunnen vastgesteld worden bij
runderen van ongeveer 12 maanden.
De hypothese van de neuro-invasie
halverwege de incubatieperiode berust op waarnemingen bij schapen met de
“scrapie”-ziekte in natuurlijke omstandigheden [12]. Deze hypothese dient met
voorzichtigheid beschouwd te worden, rekening houdend met de species barrière [6,
10].
Voorspellende waarde van het negatief resultaat van de snelle tests
Omdat BSE een zeldzame ziekte is en omdat een heel gevoelige BSE test gebruikt
wordt, is de voorspellende waarde van het negatief resultaat (VPN) zeer hoog,
zonder echter 100% te zijn [24]. In deze omstandigheden, is de kans klein dat een
dier ten onrechte beschouwd wordt als niet besmet (1-VPN).
In beschouwing genomen dat de gevoeligheid van de diagnostische test toeneemt
als de nog overblijvende incubatieperiode afneemt (ofwel 0%, 50% en 99%
respectievelijk 6 tot 12 maanden voor de klinische vaststelling, 3 tot 6 maanden voor
de klinische vaststelling en tijdens de klinische vaststelling) (Figuur 1) en dat het
niveau van de risico’s sinds augustus 1996 constant is gebleven, werd er met behulp
van retro-berekeningen, in het Verenigd Koninkrijk, ingeschat dat slechts één besmet
rund in de voedselketen zou terechtkomen indien de snelle diagnostische tests
systematisch werden uitgevoerd.
De toename van de kennis over de gevoeligheid van de snelle tests in functie van de
incubatieperiode van dieren en de ontwikkeling van een meer voortijdige
opsporingstest zijn op korte termijn weinig waarschijnlijk [23].
Algemeen gezien kan gesteld worden dat de invloed van valse negatieven heel
beperkt is [24].
Besluit
De eerste epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat BSE een
voedselinfectie was die betrekking heeft op vleesmeel en beendermeel in
diervoeders. De onderzoeken naar het risico van de overdraagbaarheid van deze
ziekte hebben natuurlijk getracht het risicomateriaal en hun besmettingsniveaus, de
de species barrière, de besmettelijke dosis, de manier van overdracht, de stam van
het causaal agens alsook het genotype van de risicodieren te verduidelijken. De
bepaling van de pathogeniteit en het niveau van besmettelijkheid van runderweefsels
heeft bijgedragen tot de verwijdering van GRM uit de menselijke en dierlijke
voedselketen.
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Hoewel er de laatste jaren meer en meer duidelijkheid is omtrent de pathogeniteit
van BSE, blijven nog steeds vele vragen onbeantwoord. Hieromtrent zijn nog steeds
experimenten aan de gang en de resultaten hiervan kunnen nieuwe antwoorden
kunnen opleveren.
Bij gebrek aan deze elementen, is een verhoging van de leeftijd van runderen voor
wat betreft de verwijdering van de wervelkolom niet gerechtvaardigd.
Deze verhoging is nog minder gerechtvaardigd door het feit dat momenteel meer
zogenaamde atypische BSE gevallen optreden. Deze atypische gevallen dienen
meer onderzocht worden.
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Tabel 1 : Overzicht van de voordelen en nadelen van de verhoging van de leeftijd
van runderen, vanaf dewelke de wervelkolom van de karkassen dient verwijderd te
worden, met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie.
Argumenten in het voordeel van de verhoging van de
leeftijd
a) Wettelijke aspecten

Argumenten in het nadeel van de verhoging van de
leeftijd


De wervelkolom en het hieraan verbonden
zenuwsysteem zijn gespecificeerd risico
materiaal (GRM) [1, 2].



De betrouwbaarheid die toegekend wordt aan
het niet-detecteren van een besmetting van
weefsels is klein gezien het relatief klein aantal
geteste dieren (2 tot 3 dieren voor een
bepaalde tijd) [5, 6].
Men beschikt niet over bruikbare gegevens
betreffende de neuro-invasie bij dieren van 18
tot 32 maanden [5].
Geen enkel dier van minder dan 18 maanden
werd getest met bio-testen wat betreft de
besmettelijkheid van het ruggenmerg en de
dorsale ganglia [6].
De veronderstelling dat de neuro-invasie zich
halverwege de incubatieperiode bij het rund
manifesteert, gebaseerd op gegevens bij schapen met de “scrapie”-ziekte in natuurlijke omstandigheden, moet met grote voorzichtigheid
beschouwd worden, rekening houdend met de
species barrière [6,10].

b) Experimentele besmettingen






De testdosis (100g hersenen afkomstig van een
pool van 75 hersenen van runderen die klinisch
besmet zijn met BSE) is zeer hoog en geeft
zeker geen weergave van de natuurlijke
omstandigheden [3, 5, 6].
De neuro-invasie kon niet aangetoond worden bij
respectievelijk 2, 6, 10, 14 en 18 maanden na de
blootstelling aan het BSE agens (iedere keer 3
dieren getest) maar wel na 32 maanden (2
geteste dieren) [6].
De besmettelijkheid van het ruggenmerg en
dorsale ganglia werd aangetoond door bio-testen
vanaf 32 maanden na de blootstelling en voor
het optreden van klinische symptomen (2 geteste
dieren) [5].






c) Subklinische vormen van BSE
Het optreden van subklinische vormen van BSE
in Frankrijk en Italië betreft oudere dieren [19,
20].
d) Klinische vormen van BSE





Het aantal gevallen van klinische BSE
besmettingen, beschreven in Groot-Brittannië, bij
runderen van minder dan 30 maanden is klein
[17].
In België werd geen enkel geval van klinische
BSE bij runderen jonger dan 30 maanden vastgesteld [25].





De voorspellende waarde van een negatief
resultaat is heel goed [24].



De voorspellende waarde van een negatief
resultaat werd bepaald bij dieren van 30
maanden of ouder. De inferentie die kan
bekomen worden naar jonge runderen toe is
onvoldoende.



Gebrek aan wetenschappelijke gegevens
betreffende pathogeniteit van BSE.
Gebrek aan wetenschappelijke gegevens
betreffende de atypische gevallen van BSE.



Het optreden van subklinische vormen van BSE
bij jonge runderen werd vastgesteld in Japan
[18].

Gevallen van klinische BSE bij jonge runderen
werden beschreven in Groot-Brittannië ;
Geïnfecteerd materiaal zou reeds aanwezig
kunnen zijn vanaf jonge leeftijd [17].

 Er werden in België nooit gevallen van klinische
BSE vastgesteld bij jonge runderen, maar de
nauwkeurigheid van deze vaststelling is niet zo
groot aangezien de zwakke gevolgen hiervan.
e) Voorspellende waarde van een negatief resultaat van de snelle tests

f) Gepubliceerde wetenschappelijke gegevens



www.favv.be

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

10 / 10

Figuur 1 : Hypothetische evolutie van de gevoeligheid van de snelle diagnostiche
tests voor de opsporing van het BSE agens in functie van de nog resterende
incubatieperiode.

Voorstelling

Optreden van klinische symptomen
Incubatieperiode
Resterende incubatieperiode

Se = 0%
12 maanden

6
resterende incubatieperiode

Se = 50%
12

6

3

0
Se = 99%

12

6

3

0

Legende : Se = gevoeligheid van de snelle diagnostische test
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