
Bệnh bò điên 
KTNT - Bệnh còn có tên là viêm não thể xốp ở bò (Bovine spongform ensephalopathy-BSE). 

Bệnh thường xảy ra ở não và tuỷ sống. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác 
định, nhưng người ta tin tác nhân gây bệnh là prion, một protein, gần giống vi-rút nhưng 
không có tính chất di truyền. 
Bệnh bò điên bắt nguồn từ nước Anh vào những năm 1980, kéo dài sang những năm 
1990 với trên 100.000 con mắc bệnh. 
Triệu chứng: Bệnh bò điên có thời gian ủ bệnh dài, thường là vài năm, hầu hết các ca 

bệnh xảy ra ở bò trên 4 năm tuổi. Triệu chứng lâm sàng khác nhau nhưng tựu chung có 
3 loại: 
- Bò nhiễm bệnh trở nên sợ sệt và điên loạn khi dắt qua cửa hoặc cổng. 
- Tư thế và dáng đi không bình thường, chúng thường lắc lư chân sau, chân nhấc cao, 
run rẩy, rũ xuống và nằm liệt. 
- Bò mắc bệnh rất nhạy cảm với tiếng động hoặc bị sờ mó. 
Cách lây lan: Mặc dù vẫn chưa xác định chính xác hoàn toàn, bệnh dịch bò điên ở Anh 
có thể do kết hợp nhiều yếu tố trong những năm 1980 dẫn đến thay đổi nuôi dưỡng bò. 
Những yếu tố tiền đề đối với bệnh dịch này ở Anh như sau: 
Trước những năm 1980, bột thịt và bột xương được chế biến làm thức ăn cho bò bằng 
sự kết hợp nhiệt độ cao và chiết xuất bằng dung môi. Quá trình này được thay bằng xử 
lý liên tục ở nhiệt độ thấp hơn, không có chiết xuất dung môi vào đầu những năm 1980. 
Quá trình chế biến mới không tiêu diệt được bệnh Scraprie (bệnh ngứa gãi ở cừu) 
trong các sản phẩm từ cừu. Do đó, nếu dùng tăng sản phẩm từ cừu làm thức ăn cho bò 
có thể dẫn tới tăng số lượng tác nhân gây bệnh Scraprie, xâm nhập vào dây chuyền 
thức ăn cho bò. 
Tuy nhiên, bệnh bò điên khác với bệnh Scraprie, và nếu đây là những yếu tố tiền đề 
dẫn tới bệnh dịch bò điên thì tác nhân gây bệnh Scraprie chắc chắn là đã thay đổi, có 
thể do một số dạng đột biến. 
Khi bệnh hình thành, không có những phương thức truyền lây khác, mặc dù khả năng 
truyền từ mẹ sang con chưa được bác bỏ. Một số xảy ra ngoài nước Anh đều có nguồn 
gốc từ bò nhập khẩu hoặc từ bò nuôi bằng sản phẩm thức ăn nhiễm mầm bệnh. 
Điều trị: Chưa có cách điều trị đối với bệnh bò điên. 
Phòng chống: Cách phòng bệnh duy nhất là ngăn không nuôi bò bằng các sản phẩm 
động vật có thể nhiễm tác nhân gây bệnh. 
Dịch bò điên chủ yếu do khả năng biến dạng của một bệnh tương tự ở người, bệnh 
Creustzfeld Jacob Disease (CJD), có thể do người mắc bệnh ăn phải thực phẩm có 
chứa sản phẩm thịt bò mắc bệnh bò điên. Nguy cơ duy nhất đối với Việt Nam là từ việc 
nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật có thể bị nhiễm bệnh bò điên hoặc bệnh 
Scraprie. 

 
Trâu, bò bệnh não xốp 

Từ Wikipedia tiếng Việt 

Để sử dụng khác, xem bệnh bò điên (định hướng) . 

http://en.wikipedia.org/wiki/BSE_(disambiguation)


 

 

Hình ảnh của một con bò với bệnh bò điên. Một tính năng của bệnh đó là sự bất lực của các động vật bị nhiễm bệnh để đứng. 

Bò xốp não ( BSE ), thường được gọi là bệnh bò điên, là một gây tử vong bệnh thoái hóa thần kinh ở gia súc gây ra một sự thoái hóa xốp trong nãovà tủy 

sống . BSE có một dài thời gian ủ bệnh , khoảng 30 tháng đến 8 năm, thường ảnh hưởng đến gia súc trưởng thành ở độ tuổi bắt đầu cao điểm của 4-5 năm, tất 

cả các giống được đều nhạy cảm. [ 1 ] Ở Vương quốc Anh , nước bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, hơn 179.000 gia súc bị nhiễm bệnh và 4.400.000 tàn sát trong chương 

trình xoá. [ 2 ] 

Căn bệnh này có thể được dễ dàng nhất để con người truyền qua đường bằng cách ăn thực phẩm bị ô nhiễm với bộ não, tủy sống hoặc đường tiêu hóa của con 

không bị nhiễm bệnh. [ 3 ] Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là các tác nhân gây bệnh, mặc dù hầu hết tập trung cao độ trong mô thần kinh, có thể được tìm thấy trong 

hầu như tất cả các mô trong cơ thể, bao gồm cả máu. [ 4 ] Ở người, nó được gọi là mới biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob (vCJD hoặc nvCJD), và tính đến tháng 

năm 2009, nó đã giết chết 166 người ở Vương quốc Anh (gần đây nhất là của một khác nhau kiểu gen hơn so với người bị khác [ 5 ] ), và 44 nơi khác [ 6 ] với số 

lượng dự kiến tăng do dài thời gian ủ bệnh của bệnh. [ 7 ] Từ 460.000 và 482.000-nhiễm bệnh bò điên đã vào những con người chuỗi thức ăn trước khi điều khiển 

trên có nguy cơ cao sau giết mổ đã được giới thiệu vào năm 1989. [ 8 ] 

Một cuộc điều tra của Anh vào BSE kết luận rằng bịnh dịch thu  là do gia súc, những người thường ăn cỏ , được cho ăn phần còn lại của gia súc khác ở dạng thịt 

và bột xương (MBM), đã gây ra các tác nhân gây bệnh lây lan. [ 9 ] [ 10 ] Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân của bệnh bò điên có thể từ sự ô nhiễm của 

MBM từ cừu với scrapie đã được xử lý trong cùng một lò mổ. dịch bệnh này đã được thể tăng tốc bằng cách tái chế của mô bò bị nhiễm bệnh trước khi công 

nhận của bệnh bò điên. [ 11 ] Nguồn gốc của căn bệnh tự nó vẫn chưa được biết. Các tác nhân gây bệnh là đặc biệt đối với nhiệt độ cao mà nó vẫn tồn tại, điều 

này góp phần vào sự lây lan của căn bệnh này tại Anh, đã làm giảm nhiệt độ được sử dụng trong quá trình của nó vẽ quá trình. [ 9 ] Một yếu tố góp phần là cho ăn 

của bệnh protein bổ sung trẻ bê rất. [ 9 ] [ 12 ] 

Điều này báo cáo trường hợp đầu tiên ở Bắc Mỹ là tháng 5 năm 2003 từ Alberta, Canada. Việc đầu tiên được biết đến sự xuất hiện của Mỹ trong tháng mười hai 

cùng năm sau khi nó đã được xác nhận rằng đó là một con bò có nguồn gốc từ Canada và nhập khẩu vào Hoa Kỳ [ 13 ] Canada đã công bố thêm hai trường hợp 

bệnh bò điên từ Alberta vào đầu năm 2005. [ 14 ] 
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Kính hiển vi "lỗ hổng" của phần mô được kiểm tra trong phòng thí nghiệm.Nguồn: APHIS 

Các tác nhân lây nhiễm trong bệnh bò điên được cho là một loại hình cụ thể của misfolded protein gọi là prion . Prion protein mang bệnh giữa các cá nhân và 

nguyên nhân của suy thoái não . BSE là một loại bệnh não xốp truyền nhiễm (TSE). [ 15 ] TSEs có thể phát sinh ở động vật mang một allele gây ra các phân tử 

protein bình thường trước đó để vặn lại tự từ một alpha xoắn sắp xếp để một tờ pleated beta , đó là bệnh gây ra hình dạng cho các protein đặc biệt. Truyền có thể 

xảy ra khi con vật khỏe mạnh tiếp xúc với các mô nhiễm độc từ người khác với căn bệnh này. Trong não gây ra các protein prion protein của tế bào có nguồn gốc 

biến dạng vào tình trạng nhiễm trùng, sau đó đi vào để làm biến dạng protein prion hơn nữa trong một dòng thác theo cấp số nhân. Điều này dẫn đến tập hợp 

protein, sau đó hình thành đặc mảng xơ, dẫn đến sự xuất hiện vi của "lỗ hổng" trong não, thoái hóa của tinh thần và thể chất, và chết cuối cùng. 

giả thuyết khác nhau tồn tại về nguồn gốc của protein prion ở gia súc. Hai giả thuyết hàng đầu cho rằng nó có thể đã nhảy loài từ các bệnh scrapie ở cừu, hoặc là 

nó đã tiến hóa từ một hình thức tự phát của "bệnh bò điên" đó đã được nhìn thấy đôi khi ở gia súc nhiều thế kỷ. [ 16 ] Publius Flavius Vegetius Renatus hồ sơ 

trường hợp của một bệnh có đặc điểm tương tự trong thế kỷ thứ 5 và thứ 4. [ 17 ] Chính phủ Anh điều tra đã lấy xem nguyên nhân gây ra đã không được scrapie 

như ban đầu được mặc nhiên công nhận, và đã được một số sự kiện trong những năm 1970 rằng nó không thể xác định . [ 18 ] 

Những phát hiện được công bố trên tạp chí PLoS Pathogens (12 Tháng Chín, 2008) cho rằng bệnh bò điên cũng được gây ra bởi một đột biến di truyền trong một 

gen gọi là Prion Protein Gene. Nghiên cứu cho thấy, lần đầu tiên, đó là một tuổi bò 10 từ Alabama với một hình thức không điển hình của bệnh não xốp bò đã có 

cùng một loại đột biến gen protein prion như tìm thấy ở những bệnh nhân của con người với các hình thức di truyền của bệnh Creutzfeldt-Jakob , còn được gọi là 

CJD di truyền cho ngắn. Bên cạnh việc có nguồn gốc di truyền, con người các hình thức khác của bệnh prion có thể được lẻ tẻ, rời rạc như trong CJD, cũng như 

thực phẩm. Đó là, họ cam kết khi mọi người ăn sản phẩm bị nhiễm bệnh bò điên. Mẫu này của Creutzfeldt-Jakob bệnh được gọi là biến thể CJD. [ 19 ] 
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Gia súc thường được động vật ăn cỏ . Trong tự nhiên, gia súc ăn cỏ . Trong công nghiệp hiện đại nuôi gia súc, các loại thức ăn công nghiệp được sử dụng, có 

thể chứa các thành phần bao gồm cảthuốc kháng sinh , hormone , thuốc trừ sâu , phân bón , và protein bổ sung. Việc sử dụng thịt và bột xương, được sản xuất 

từ mặt đất và nấu chín trái overs của quá trình giết mổ cũng như từ các xác chết của động vật bị ốm và bị thương như bò, cừu, hoặc gà, như là một bổ sung 

protein trong thức ăn gia súc đã được phổ biến rộng rãi ở châu Âu trước khi về năm 1987. [ 3 ] Trên thế giới, đậu tương là món ăn bổ sung protein thực vật chủ 

yếu dựa vào thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, đậu nành không phát triển tốt ở châu Âu, vì vậy người chăn nuôi gia súc trên toàn châu Âu đã chuyển sang các động 

vật ít tốn kém sản phẩm của nguồn cấp dữ liệu thay thế. Một sự thay đổi đến quá trình dựng hình trong đầu những năm 1980 có thể đã dẫn đến một sự gia tăng 

lớn của các tác nhân lây nhiễm trong thức ăn gia súc. Một yếu tố góp phần đã được đề xuất để có được một sự thay đổi trong luật pháp Anh cho phép một tiệt 

trùng nhiệt độ thấp hơn trong những bữa ăn đạm. Trong khi các nước châu Âu khác như Đức yêu cầu cho biết sản phẩm động vật phải trải qua một hơi nước sôi 

ở nhiệt độ cao quá trình, yêu cầu này đã được nới lỏng tại Vương quốc Anh như một biện pháp để giữ cho giá cả cạnh tranh. Sau đó, Liên hệ Anh bác bỏ lý 

thuyết này nói rằng "những thay đổi trong quá trình không thể có được chỉ duy nhất chịu trách nhiệm về sự xuất hiện của bệnh bò điên, và những thay đổi trong 

các quy định không một nhân tố nào cả." [ 20 ] 

Việc xác nhận đầu tiên động vật bị bệnh với các bệnh xảy ra vào năm 1986 tại Vương quốc Anh , các thí nghiệm năm sau chỉ ra sự hiện diện của bệnh bò điên, 

nó đã được chỉ trong tháng 11 năm 1987 mà Bộ Nông nghiệp Anh chấp nhận nó đã có một bệnh mới trên tay của mình . [ 21 ] Sau đó, có 165 người (cho đến 

tháng 10 năm 2009) mua lại và chết vì một căn bệnh với các triệu chứng thần kinh tương tự sau đó được gọi là vCJD , hay mới) biến thể (bệnh Creutzfeldt-

Jakob. [ 6 ] Đây là một bệnh riêng biệt từ 'cổ điển' Creutzfeldt-Jakob bệnh , mà không liên quan đến bệnh bò điên và đã được biết đến kể từ đầu những năm 

1900. Ba trường hợp của vCJD xảy ra ở những người đã sống trong hoặc viếng thăm Vương quốc Anh - một trong từng ở Cộng hòa Ireland , Canada và Hoa 

Kỳ .Ngoài ra còn có một số lo ngại về những người làm việc với (và do đó hít vào) bò thịt và bột xương , chẳng hạn như trồng trọt , người sử dụng nó làm phân 

bón. Đến nay số liệu thống kê về tất cả các loại CJD được công bố của Creutzfeldt-Jakob Disease quốc gia giám sát đơn vị (NCJDSU) ở Edinburgh. 

Đối với nhiều người của vCJD bệnh nhân, trực tiếp bằng chứng tồn tại rằng họ đã tiêu thụ nhiễm độc thịt bò , và điều này được giả định là các cơ chế mà tất cả 

các cá nhân ký hợp đồng đó. Tỷ lệ mắc bệnh cũng xuất hiện tương quan với giết mổ thực hành dẫn đến sự hỗn hợp của hệ thống thần kinh mô với hamburger và 

thịt bò khác. Theo ước tính, 400.000 gia súc bị nhiễm bệnh bò điên vào chuỗi thức ăn của con người trong những năm 1980. [ cần dẫn nguồn ] Mặc dù bịnh dịch thu  

BSE cuối cùng được kiểm soát bằng cách tiêu hủy tất cả các quần thể nghi ngờ gia súc, người dân vẫn đang được chẩn đoán vCJD mỗi năm (mặc dù số trường 

hợp mới hiện đã giảm xuống ít hơn 5 / năm). Điều này là do thời gian ủ bệnh kéo dài cho bệnh prion, mà thường được đo bằng năm hoặc nhiều thập kỷ. Kết quả 

là mức độ của dịch vCJD con người vẫn chưa hoàn toàn được biết đến. 

Sự đồng thuận khoa học là vật liệu truyền nhiễm bệnh bò điên prion không bị tiêu diệt thủ tục nấu ăn bình thường, có nghĩa là thực phẩm thịt bò nhiễm chuẩn bị 

"làm tốt" có thể vẫn còn truyền nhiễm.[ 22 ] [ 23 ] 

Trong năm 2004, các nhà nghiên cứu báo cáo bằng chứng của một hình dạng contorted thứ hai của prion trong một thiểu số hiếm hoi của gia súc bệnh. Nếu hợp 

lệ, điều này sẽ bao hàm một sự căng thẳng thứ hai của prion bệnh bò điên. Rất ít được biết về hình dạng của prion gây bệnh, bởi vì xu hướng của họ không hòa 

tan và để ứng dụng cản trở đám của kỹ thuật đo lường chi tiết về cấu trúc sinh học . Nhưng biện pháp cruder năng suất một "chữ ký sinh hóa", theo đó phát hiện 

gia súc vừa được chủng xuất hiện khác nhau từ quen thuộc, nhưng tương tự như các prion clumped ở người với truyền thống CJD bệnh Creutzfeldt-Jakob. Phát 

hiện của một chủng thứ hai của bệnh bò điên prion đưa ra khả năng lây truyền của bệnh bò điên đối với con người đã được đánh giá thấp, bởi vì một số các cá 

nhân được chẩn đoán hoặc "lẻ tẻ" CJD tự phát có thể đã thực sự nhiễm bệnh từ thịt bò nhiễm độc. Cho đến nay không có gì là nổi tiếng về truyền bệnh tương đối 

của các chủng bệnh hai của prion bệnh bò điên. 

Alan Colchester, một giáo sư thần kinh học tại Đại học Kent , và Nancy Colchester, viết trong 03 tháng chín 2005 vấn đề của các tạp chí y học The Lancet , đã đề 

xuất một lý thuyết rằng rất có thể nguồn gốc của bệnh bò điên đầu tiên ở Anh được nhập khẩu từ tiểu lục địa Ấn Độ bột xương có chứa CJD con người vẫn còn bị 

nhiễm bệnh. [ 24 ] Chính phủ Ấn Độ kịch liệt phản ứng với các nghiên cứu gọi đó là "gây hiểu nhầm, rất tinh nghịch, một nằm trong ý tưởng, vô lý," thêm rằng Ấn 
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Độ tiếp tục duy trì giám sát liên tục và đã không có một trường hợp duy nhất của một trong hai bệnh bò điên hoặc vCJD. [ 25 ] [ 26 ] Các tác giả trả lời trong các 

năm 2006, phát hành 22 tháng 1 của tạp chí The Lancet rằng lý thuyết của họ là unprovable chỉ trong ý nghĩa giống như tất cả các giả thuyết khác là có nguồn 

gốc bệnh bò điên và lý thuyết bảo đảm tiếp tục điều tra. [ 27 ] 

[ sửa ]bịnh dịch thu  t i    ng quốc  nh 

Trong quá trình điều tra vào bịnh dịch thu  bệnh bò điên, yêu cầu một lần cũng được thực hiện vào các hoạt động của Sở Y tế và Cơ quan kiểm soát dược của 

nó. Ngày 07 tháng 5 năm 1999, trong một tuyên bố bằng văn bản của mình để các Điều tra bệnh bò điên, [ 28 ] David Osborne Hagger báo cáo thay mặt cho Cơ 

quan Kiểm soát Thuốc rằng trong một cuộc điều tra trước đó Cơ quan đã được yêu cầu: 

"... Xác định các nhà sản xuất có liên quan và có được thông tin về các vật liệu bò có trong vắc-xin của trẻ em, các cổ phiếu của các vắc xin, bao lâu nó sẽ có 

được chuyển sang các sản phẩm khác." Đó là báo cáo thêm rằng: "... sử dụng bò insulin trong một nhóm nhỏ của người cao tuổi bệnh nhân chủ yếu đã được ghi 

nhận và nó đã được công nhận là sản phẩm thay thế cho nhóm này không được coi là đạt ". Một ủy ban cấp phép báo cáo các loại thuốc cùng năm đó đề nghị 

rằng: "... không có hành động cấp phép là cần thiết hiện nay liên quan đến sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu bò hoặc sử dụng bộ não chuẩn bị trâu, bò trong 

phương tiện truyền thông dinh dưỡng và có nguồn gốc từ bên ngoài Vương quốc Anh, quần đảo Channel và Cộng hòa Ireland miễn là nước xuất xứ được biết đến 

là miễn phí của bệnh bò điên, đã cố vấn thú y có thẩm quyền và được biết là thực hành chăn nuôi tốt ". Năm 1990, người Anh đã trở thành Hiệp hội bệnh tiểu 

đường có liên quan về sự an toàn của insulin trâu, bò và cấp giấy phép chính phủ các cơ quan đảm bảo với họ rằng: "... không có insulin có nguồn gốc từ gia súc 

ở Anh hay Ireland và rằng tình hình ở các nước khác đang được theo dõi ". Năm 1991, một cộng đồng Ủy ban châu Âu: "bày tỏ quan ngại về khả năng truyền dữ 

liệu / BSE cho đại lý scrapie người đàn ông thông qua việc sử dụng một số phương pháp điều trị. mỹ phẩm ..." Các nguồn tin tại Pháp báo cáo Anh kiểm soát 

thuốc Cơ quan: "rằng có một số giấy phép xuất chỉ khâu phẫu thuật từ Pháp. vật liệu trâu, bò ..." Mối quan tâm cũng đã được đặt ra: "... liên quan đến một nguy 

cơ có thể lây truyền của bệnh bò điên trong các sản phẩm chất gelatin. " [ 29 ] 

 

[ sửa ]Dịch tễ học 

Quốc gia  Trường hợp bệnh bò điên  vCJD trường hợp  

Áo  5 0 

Bỉ  133 [ 30 ] 0 

Canada  17 [ 31 ] 1 [ 6 ] 

Cộng hòa Séc  28 [ 32 ] 0 

Đan Mạch  14 [ 33 ] 0 

Quần đảo Falkland  1 0 

Phần Lan  1 0 

Pháp [ 34 ] 900 25 [ 6 ] 

Đức  312 0 

Hy Lạp  1 [ 35 ] 0 

Hong Kong  2 0 

Cộng hòa Ireland  1,353 4 [ 6 ] 

Israel  1 [ 36 ] 56 

Italy 138 [ 37 ] 2 [ 6 ] 

Nhật Bản  26 1 [ 6 ] 

Liechtenstein  2 0 

Luxembourg  2 1 

Hà Lan  85 [ 38 ] 3 [ 6 ] 

Oman  2 0 

Ba Lan  21 0 

Bồ Đào Nha 875 2 [ 6 ] 

Ả Rập Saudi  0 1 [ 6 ] 

Slovakia  15 0 
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Slovenia  7 0 

Tây Ban Nha  412 5 [ 6 ] 

Thụy Điển  1 0 

Thụy Sĩ  453 0 

Thái Lan  [ 39 ] 2 

Vương quốc Anh  183,841 175 [ 6 ] 

Hoa Kỳ 3 [ 31 ] 3 [ 6 ] 

Tổng số 188,579 280 

 

 

các khu vực tối màu xanh lá cây là các nước có xác nhận trường hợp nhiễm vCJD. Ánh sáng màu xanh lá cây cho thấy nước đã báo cáo trường hợp chỉ có bệnh bò điên. 

Bảng tóm tắt phải đến báo cáo các trường hợp bệnh bò điên và của vCJD của đất nước. BSE là bệnh ở gia súc , trong khi vCJD là căn bệnh ở người . 

Các xét nghiệm được sử dụng để phát hiện bệnh bò điên thay đổi đáng kể cũng như các quy định trong khu vực pháp lý khác nhau cho gia súc khi nào, và trong 

đó, phải được kiểm tra. Ví dụ, trong EU gia súc được thử nghiệm ở tuổi lớn hơn (30 tháng +), trong khi nhiều gia súc được giết mổ trước đó. Ở đầu đối diện của 

quy mô, Nhật Bản thử nghiệm tất cả các gia súc tại thời điểm giết mổ. Các thử nghiệm cũng khó khăn như các protein prion bị thay đổi có mức độ rất thấp trong 

máu hoặc nước tiểu, và không có tín hiệu khác đã được tìm thấy. Mới kiểm tra được nhanh hơn, nhạy cảm, và rẻ hơn, do đó có thể là con số tương lai có thể 

được toàn diện hơn. Mặc dù vậy, hiện các xét nghiệm đáng tin cậy duy nhất là kiểm tra các mô trong quá trình khám nghiệm tử thi. 

Điều đáng chú ý rằng không có trường hợp được báo cáo tại Argentina , Australia , Brazil , New Zealand , Uruguay , và Vanuatu , nơi chủ yếu là gia súc ăn cỏ 

trên đồng cỏ bên ngoài và, chủ yếu tại Úc, cho ăn cỏ không được thực hiện chỉ như là một quá trình hoàn thiện cuối cùng trước khi các loài động vật được chế 

biến thịt. 

Đối với vCJD ở người, khám nghiệm tử thi kiểm tra không phải luôn luôn thực hiện và vì vậy những con số quá có thể sẽ là quá thấp, nhưng có lẽ do một phần 

nhỏ hơn. Trong Vương quốc Anh bất cứ ai có thể vCJD triệu chứng phải được báo cáo dịch bệnh Creutzfeldt-Jakob giám sát đơn vị . Tại Hoa Kỳ, các CDC đã từ 

chối không áp đặt một yêu cầu quốc gia mà các bác sĩ và bệnh viện báo cáo trường hợp của bệnh. Thay vào đó, cơ quan này dựa vào phương pháp khác, bao 

gồm cả giấy chứng tử, đôn đốc các bác sĩ gửi các trường hợp nghi ngờ cho Prion Quốc gia Trung tâm Giám sát dịch bệnh Bệnh Học (NPDPSC) tại Đại học Case 

Western Reserve ở Cleveland, được tài trợ bởi CDC. 

[ sửa ]Thực tiễn tại Hoa Kỳ liên quan đến bệnh bò điên 

Bã đậu nành là giá rẻ và phong phú ở Hoa Kỳ . Các triệu tấn rưỡi của bữa ăn hạt bông được sản xuất tại Mỹ mỗi năm có nghĩa là không thích hợp cho con người 

hoặc bất kỳ động vật dạ dày đơn giản khác thậm chí còn rẻ hơn so với bột đậu tương. Nó chỉ là bổ dưỡng và gia súc ăn nó chỉ cũng như khô đậu tương. Trong 

lịch sử, thịt và bột xương, bột máu và thịt phế liệu đã gần như luôn luôn chỉ huy một giá cao hơn như là một thức ăn phụ hơn so với bữa ăn hạt dầu ở Mỹ nên 

không có nhiều động cơ để sử dụng sản phẩm động vật để nuôi động vật nhai lại. Kết quả là, việc sử dụng các sản phẩm phụ thức ăn chăn nuôi đã không bao 

giờ phổ biến, như nó đã được ở châu Âu. Tuy nhiên, chỉ một phần của Hoa Kỳ quy định cấm việc sử dụng các phụ phẩm động vật trong thức ăn. Năm 1997, quy 

định cấm các sản phẩm phụ cho ăn động vật có vú để động vật nhai lại như bò, dê. Tuy nhiên, các phụ phẩm của động vật nhai lại vẫn có thể được hợp pháp làm 
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thức ăn cho vật nuôi hoặc vật nuôi khác như lợn, gia cầm như gà. Ngoài ra, nó là pháp lý cho động vật nhai lại được cho ăn các sản phẩm phụ của một số loài 

động vật này. [ 40 ] Một đề nghị chấm dứt việc sử dụng máu bò, phế liệu, nhà hàng, và xả rác gia cầm (phân chất, lông) [ 41 ]từ năm 2004 đã chưa được thực 

hiện. [ 42 ] 

[ sửa ]Điều tiết thất b i 

Trong tháng hai năm 2001, USGAO báo cáo rằng FDA , trong đó có trách nhiệm điều tiết thức ăn, đã không thi hành đầy đủ các lệnh cấm khác nhau. [ 43 ] Việc 

tuân thủ các quy định đã được chứng minh là cực kỳ nghèo trước khi phát hiện ra những con bò Washington, nhưng các đại diện ngành công nghiệp báo cáo 

rằng việc tuân thủ bây giờ là tổng. Mặc dù vậy, các nhà phê bình gọi cấm một phần không đầy đủ. Thật vậy, Mỹ sản xuất thịt Creekstone Farms cáo buộc rằng 

các USDA là kiểm tra ngăn chặn bệnh bò điên từ đang được tiến hành. [ 44 ] 

USDA đã ban hành thu hồi các nguồn cung cấp thịt bò mà tham gia giới thiệu của bò Downer vào việc cung cấp thực phẩm. Hallmark / Westland Thịt Công ty bao 

bì đã được tìm thấy có sử dụng những cú sốc điện để sản bò Downer vào hệ thống giết mổ trong năm 2007. [ 45 ] Có thể do áp lực từ kinh doanh nông nghiệp 

lớn, Hoa Kỳ đã cắt giảm mạnh số lượng bò được kiểm tra cho bệnh bò điên. [ 46 ] 

[ sửa ]Các lệnh cấm thịt bò Anh 

Cuộc khủng hoảng bệnh bò điên đã dẫn đến việc Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu thịt bò của Anh có hiệu lực từ tháng Ba năm 1996; các ban sẽ kéo dài trong 

10 năm trước khi nó cuối cùng đã được dỡ bỏ vào ngày 1 Tháng năm 2006, [ 47 ] mặc dù cố gắng tháng năm 1996 của thủ tướng Anh John Major để có được dỡ 

bỏ lệnh cấm. 

Nếu thực sự là một hình thức Bệnh não xốp bò (BSE) tồn tại ở Hoa Kỳ, người ta có thể mong đợi để thấy một sự gia tăng số lượng các trường hợp bệnh 

Creutzfeldt-Jakob (CJD). CJD, tuy nhiên, không phải là một bệnh phải báo cáo tại Hoa Kỳ (Holman, 1995). Bởi vì các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) không 

tích cực theo dõi các bệnh (Altman, 1996d) sự gia tăng tương tự như ở Anh có thể được bỏ qua (Altman, 1996d). Hiện tại, một số cụm CJD Mỹ đã được tìm 

thấy. Trong các ổ dịch lớn nhất của Mỹ được biết các trường hợp lẻ tẻ cho đến nay (Flannery, 1996) với tốc độ gấp năm lần dự kiến đã được tìm thấy có liên 

quan đến tiêu thụ pho mát ở Pennsylvania của Lehigh Valley (Little, 1993) A tăng ấn tượng trong CJD cũng được báo cáo ở Florida (Berger, 1994) và có một báo 

cáo mang tính giai thoại của một đám mây ở Oregon (Boule, 1996). Một phân tích về chứng chỉ tử vong ở một số bang, tuy nhiên, cho thấy sự ổn định và tỷ lệ 

điển hình tỷ lệ tổng thể CJD 1979-1993 (Thế giới, 1996). Để theo dõi các bệnh, CDC đã chỉ bắt đầu một nghiên cứu bốn-nhà nước của Giấy chứng tử (Altman, 

1996a), nhưng kể từ khi nó được xem là cũng được biết rằng cái chết-Giấy chứng nhận chẩn đoán này không luôn luôn chính xác (Davanpour, 1993) khảo sát 

không thể cung cấp một đánh giá chính xác. 

Tỷ lệ thực sự của bệnh prion ở Hoa Kỳ hay nước nào khác vẫn còn là một bí ẩn (Harrison, 1991). Tổng Hợp sự không chắc chắn, khám nghiệm tử thi là hiếm khi 

thực hiện trên dementias không điển hình (Harrison, 1991), bởi vì các chuyên gia y tế lo sợ bị nhiễm trùng (Altman, 1996a). Tỷ lệ báo cáo chính thức ở đất nước 

này là dưới 1 trường hợp trong một triệu người mỗi năm (Thế giới, 1996).Một cuộc điều tra chính thức của neuropathologists, tuy nhiên, đăng ký một loạt các lý 

thuyết của 2-12% của tất cả các dementias là thực sự CJD (Harrison, 1991). Và hàng trăm ngàn người Mỹ bị dementias nặng mỗi năm (Brayne, năm 1994; Kỳ, 

1995). Hai nghiên cứu khác về tỷ lệ trung bình CJD 3% trong số các bệnh nhân mất trí nhớ (Mahendra, 1987; Wade, 1987). Một 1989 Đại học Pennsylvania sơ bộ 

nghiên cứu cho thấy rằng 5% bệnh nhân được chẩn đoán với bệnh mất trí nhớ đã thực sự chết vì bệnh Creutzfeldt-Jakob, (Boller, 1989) ngụ ý CJD có thể đi 

phần lớn không được chẩn đoán hiện nay (Harrison, 1991). 

Việc chẩn đoán sai phổ biến nhất của CJD là căn bệnh Alzheimer (Harrison, 1991). CJD thậm chí còn được mô tả bởi các nhà nghiên cứu CJD đầu chính phủ 

của Hoa Kỳ (Wlazelek, 1990a) là "Alzheimer's ở nhanh chóng chuyển tiếp (Wlazelek, 1990b)." Các triệu chứng và bệnh lý của cả hai bệnh chồng lên nhau 

(Brown, 1989). Có thể có những thay đổi xốp ở bệnh Alzheimer, ví dụ, và tuổi già mảng bám ở CJD (Brown, 1989). Các nguyên nhân có thể trùng lặp cũng; dịch 

tễ học bằng chứng cho thấy rằng những người ăn thịt nhiều hơn bốn lần một tuần trong một thời gian dài có ba lần cao hơn nguy cơ mất trí nhớ đau khổ một thời 

gian dài hơn so với người ăn chay (Giem, 1993), mặc dù kết quả này có thể được làm sai lệch bởi các yếu tố mạch máu (Van Duijn, 1996). 
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Paul Brown, giám đốc y tế cho các Dịch Vụ Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ (Gruzen, 1996), cho biết rằng não bộ của những người trẻ, những người chết vì các biến thể 

CJD mới ở Anh thậm chí trông giống như bộ não của bệnh Alzheimer (Hager, 1996). Stanley Prusinger, các nhà khoa học đặt ra các prion hạn, phỏng đoán 

Alzheimer trong thực tế có thể bật ra được một bệnh prion (Prusiner, 1984).Trong các nạn nhân trẻ tuổi mắc bệnh có thể trông giống như đa xơ cứng hoặc bị 

nhiễm trùng nặng do virus, theo các chuyên gia về bệnh Alzheimer Gareth Roberts (Brain, 1996). 

Ước tính 2-3000000 người Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer (Scully, 1993), nó là nguyên nhân hàng đầu thứ tư tử vong ở người cao tuổi ở Mỹ (Perry, 

1995). Hai mươi phần trăm hoặc hơn người được chẩn đoán lâm sàng bệnh Alzheimer được tìm thấy lúc khám nghiệm tử thi để không có ở tất cả các bệnh 

Alzheimer (McKhann, 1984). Ở Yale, trên 46 bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng của bệnh Alzheimer, 6 đã được chứng minh là CJD lúc khám nghiệm tử thi 

(Manuelidis, 1989). Trong một nghiên cứu khác sau khi khám nghiệm tử thi 3 trong 12 "Alzheimer" bệnh nhân thực sự đã chết vì một bệnh não xốp (Teixeira, 

1995). 

Carleton Gajdusek, người được trao giải Nobel cho công việc của mình với bệnh prion (Manuelidis, 1985), ước tính rằng 1% của những người xuất hiện tại các 

phòng khám bệnh Alzheimer thực sự có CJD (Folstein, 1983). Điều đó có nghĩa rằng hàng trăm người (Hoyert, năm 1996; Kỳ, 1995) đã có thể chết vì bệnh bò 

điên mỗi năm tại Hoa Kỳ. 

[ sửa ]Khu vực ngo i lệ đối với các lệnh cấm xuất khẩu    ng quốc  nh 

Đó là thành công đàm phán rằng thịt bò từ Wales đã được phép xuất khẩu sang thị trường Hà Lan, vốn đã trước đây là một thị trường quan trọng cho thịt bò Bắc 

Ailen. Của hai cơ sở chấp thuận xuất khẩu ở Vương quốc Anh vào năm 1999, một lần ở Scotland - một cơ sở mà thịt bò sống được cung cấp từ Bắc Ireland. Khi 

tỷ lệ mắc bệnh bò điên là rất thấp ở Bắc Ireland (một phần do việc áp dụng đầu tiên của một đàn gắn thẻ tiên tiến và hệ thống tin học trong khu vực) - chỉ có sáu 

trường hợp mắc bệnh bò điên năm 1999 - cuộc gọi đã được thực hiện để loại bỏ các lệnh cấm xuất khẩu với EU Đối với thịt bò Bắc Ailen. [ 48 ] 

[ sửa ]Ảnh h ởng về công nghiệp thịt bò Mỹ 

Nhật Bản là nhà nhập khẩu hàng đầu của thịt bò Mỹ, việc mua 240.000 tấn trị giá $ 1400000000 năm 2003. [ cần dẫn nguồn ] Sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên 

của bệnh bò điên ở Mỹ vào ngày 23 Tháng 12 năm 2003, Nhật Bản ngưng nhập khẩu thịt bò Mỹ. Trong tháng 12 năm 2005, Nhật Bản lại một lần nữa được phép 

nhập khẩu thịt bò Mỹ, nhưng phục hồi lại lệnh cấm của nó vào tháng Giêng năm 2006 sau khi một hành vi vi phạm kỹ thuật của Nhật Bản thỏa thuận nhập khẩu 

thịt bò Mỹ: một cột sống, mà cần phải có được loại bỏ trước khi giao hàng, đã được bao gồm trong một lô hàng thịt bê. 

Tokyo nhượng bộ áp lực của Mỹ để tiếp tục nhập khẩu, bỏ qua những lo lắng của người tiêu dùng về sự an toàn của thịt bò Mỹ, cho biết nhóm người tiêu dùng 

Nhật Bản. Michiko Kamiyama từ an toàn thực phẩm công dân Watch và Yoko Tomiyama từ Liên minh Người tiêu dùng Nhật Bản [ 49 ] nói về điều này: "Chính phủ 

đã đặt ưu tiên trên lịch trình chính trị giữa hai nước, không phải về an toàn thực phẩm hoặc sức khỏe con người." 

65 quốc gia thực hiện hoặc một phần hạn chế đầy đủ về nhập khẩu sản phẩm thịt bò Mỹ vì lo ngại rằng Hoa Kỳ kiểm tra thiếu chặt chẽ đủ. Kết quả là, xuất khẩu 

thịt bò Mỹ giảm từ 1.300.000 tấn trong năm 2003, (trước khi bò điên đầu tiên được phát hiện ở Mỹ) đến 322.000 tấn trong năm 2004. Điều này đã gia tăng kể từ 

đó đến 771.000 tấn trong năm 2007. [ 50 ] 

Ngày 31 tháng 12, 2006, Hematech, Inc, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Sioux Falls , South Dakota , thông báo rằng họ đã sử dụng kỹ thuật di 

truyền và công nghệ nhân bản để sản xuất bò mà thiếu một gen cần thiết cho sản xuất prion - do đó về mặt lý thuyết làm cho chúng miễn nhiễm với bệnh bò điên 

. [ 51 ] 

 
Trâu, bò bệnh não xốp 
Tờ N ° 113 

Sửa đổi tháng 11 năm 2002 

Bệnh não xốp của bò (BSE) là một  truyền thoái hóa thần kinh, bệnh não gây tử vong của gia súc. bệnh này có thời gian ủ bệnh dài 4-5 năm  nhưng cuối cùng là gây tử vong cho 

gia súc trong vòng vài tuần đến vài tháng bắt đầu của nó. Bệnh bò điên đầu tiên được sự chú ý của cộng đồng khoa học trong tháng 11 năm 1986 với sự xuất hiện ở gia súc của một 

hình thức mới được công nhận của bệnh thần kinh ở Vương quốc Anh (UK). 

Nguồn của dịch 
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 Các nghiên cứu dịch tễ học tiến hành tại Anh cho thấy nguồn gốc của bệnh bò điên đã được chuẩn bị thức ăn gia súc từ các mô trâu, bò, chẳng hạn như não và tủy 

sống  đó là ô nhiễm bởi các tác nhân bệnh bò điên. 

 Đồn về nguyên nhân của sự xuất hiện của các tác nhân gây bệnh có thể từ sự xuất hiện tự phát ở gia súc, các con không đầu  trong đó sau đó nhập vào chuỗi thức ăn 

gia súc, để nhập vào chuỗi thức ăn gia súc từ các con không đầu của con cừu với một căn bệnh tương tự  scrapie. 

Nguyên nhân 

 BSE trong não ảnh hưởng đến não và tủy sống của gia súc. Tổn thương được đặc trưng bởi những thay đổi giống như bọt biển có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi 

thông thường. 

 đại lý là rất ổn định  chống đông  sấy khô và đun nóng ở nhiệt độ nấu ăn bình thường  ngay cả những người sử dụng để khử trùng và khử trùng. 

 Bản chất của các tác nhân bệnh bò điên vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Theo lý thuyết prion, đại lý bao gồm phần lớn  nếu không hoàn toàn, của một protein tự sao 

chép, gọi là prion một. Một giả thuyết khác cho rằng các đại lý là giống như virus và sở hữu các axit nucleic mà mang thông tin di truyền. Thu thập bằng chứng mạnh mẽ trong 

thập kỷ qua hỗ trợ các lý thuyết prion, nhưng khả năng của các tác nhân bệnh bò điên để tạo thành nhiều chủng là dễ dàng giải thích bởi một chất giống như virus. 

Các trường hợp bệnh bò điên 

 Giữa tháng 11 năm 1986 và tháng 11 năm 2002, 181 376 trường hợp bệnh bò điên đã được xác nhận ở Anh. 

 Kể từ năm 1989, khi trường hợp đầu tiên bệnh bò điên đã được báo cáo bên ngoài Vương quốc Anh, con số tương đối nhỏ các trường hợp bệnh bò điên (trong tổng 

số 3286) cũng đã được báo cáo trong gia súc bản địa ở Áo, Bỉ  Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức  Hy Lạp  Ireland, Israel, Italy, Nhật Bản  Liechtenstein, 

Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tất cả  nhưng 206 trường hợp đã được báo cáo trong sáu quốc gia - Pháp, Đức  Ireland, 

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. 

 Kể từ khi giới thiệu chương trình giám sát để phát hiện bệnh bò điên và giết mổ gia súc trong chết  12 quốc gia đã phát hiện trường hợp đầu tiên mẹ đẻ của họ (Áo, 

Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đức  Hy Lạp  Israel, Italy, Nhật Bản  Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha). số nhỏ trường hợp cũng đã được báo cáo ở Canada, quần đảo Falkland 

(Islas Malvinas) và Oman, nhưng chỉ duy nhất ở động vật nhập khẩu từ Vương quốc Anh. Văn phòng quốc tế cho bịnh dịch thu  bệnh (OIE) báo cáo những trường hợp này trên 

trang web của họ: www.oie.int 

Các biện pháp thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của bệnh bò điên 

 Trong tháng 7 năm 1988, Anh đã cấm sử dụng các protein động vật nhai lại trong việc chuẩn bị thức ăn chăn nuôi. Việc sử dụng trong chuỗi thức ăn của bò coi offals 

đặt ra một nguy cơ tiềm ẩn đối với con người cũng bị cấm tại Anh vào năm 1989. Danh sách cấm offals trâu, bò đã được sửa đổi và mở rộng trong nhiều dịp là thông tin mới trở 

thành có sẵn. Năm 1994, EU đã cấm MBM động vật có vú cho động vật nhai lại  tuy nhiên, các biện pháp thực hiện  ngày thực hiện và mức độ thực thi khác nhau từ quốc 

gia. Trong năm 2001, do nguy cơ tiếp tục bị nhiễm bẩn qua, EU đã đưa ra một lệnh cấm tổng số thức ăn (ví dụ như cấm ăn MBM cho tất cả các vật nuôi). 

 Bắt đầu từ năm 1996, lệnh cấm ngăn chặn việc bán thực phẩm và sản phẩm thực phẩm có chứa thịt bò từ Anh sang các nước khác. Các sản phẩm khác (ví dụ như 

gelatin, mỡ động vật) có nguồn gốc từ các mô bò cũng bị cấm bán từ Anh sang các nước khác. Tuy nhiên, trong năm 1999, Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt 

hoàn thành các yêu cầu cụ thể  ví dụ  de-xương thịt bò từ động vật từ các trang trại nơi chưa có trường hợp bệnh bò điên và nơi mà các loài động vật có ít hơn 30 tháng tuổi giết 

mổ. 

 Gia súc đang tiếp tục theo dõi bệnh bò điên và bệnh bò điên đang giảm ở Anh.Số lượng các báo cáo về bệnh bò điên ở Anh bắt đầu giảm vào năm 1992 và đã liên tục 

giảm qua các năm kể từ đó. New giám sát các chương trình bằng cách sử dụng các xét nghiệm mới được phát triển để chẩn đoán bệnh bò điên ở gia súc chết và giết mổ đã được 

giới thiệu trên toàn EU. Sử dụng các xét nghiệm này đã dẫn đến các trường hợp đầu tiên của bệnh bò điên bị phát hiện tại 12 quốc gia. 

Truyền xốp Encephalopathies ở động vật 

Truyền xốp Encephalopathies (TSEs) là những bệnh đặc trưng bởi sự thoái hóa xốp của não nghiêm trọng và gây tử vong với các dấu hiệu và triệu chứng thần kinh. BSE là một 

trong các hình thức khác nhau của não bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến một số loài động vật. Scrapie là một bệnh thường gặp ở cừu và dê.Mink và hợp đồng Bắc Mỹ và nai sừng 

tấm nai la TSEs có thể. Một bệnh thần kinh ở những con mèo nhà và ở các loài động vật nhai lại và mèo trong các vườn thú có liên quan đến bệnh bò điên  hầu hết các trường hợp 

ở động vật như vậy dường như đã xảy ra tại Vương quốc Anh 

Bệnh Creutzfeldt-Jakob 

 Trong khi một số TSEs con người tồn tại  bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD) là TSE nguyên mẫu của con người. CJD xảy ra trong một hình thức liên kết với một khuynh 

hướng di truyền (khoảng 5-10% của tất cả các trường hợp) và trong một hình thức phổ biến hơn lẻ tẻ  mà chiếm 85-90% các trường hợp. 

 Một tỷ lệ nhỏ các trường hợp (ít hơn 5%) được iatrogenic (do việc truyền ngẫu nhiên của tác nhân gây bệnh thông qua các thiết bị phẫu thuật bị ô nhiễm hoặc do kết 

quả của ghép giác mạc hoặc Dura mater). Nó cũng đã được chỉ ra rằng CJD có thể được truyền cho con người như là kết quả của điều trị bằng hormone tăng trưởng tự nhiên của 

con người. Thay thế hormone tăng trưởng tự nhiên của con người bằng hormone tăng trưởng tái tổ hợp đã giảm bớt nguy cơ này. 

Biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob 

 Một hình thức vừa được công nhận của CJD, biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob (vCJD), lần đầu tiên được báo cáo tháng 3 năm 1996 tại Vương quốc Anh (x. WHO 

Fact Sheet N ° 180 bệnh Creutzfeldt-Jakob biến thể). Trái ngược với các hình thức cổ điển của CJD, vCJD ảnh hưởng đến bệnh nhân trẻ (tuổi trung bình 29 năm  trái với 65 tuổi)  

có một thời gian tương đối dài của bệnh (trung bình là 14 tháng như trái ngược đến 4,5 tháng) và là mạnh liên kết với tiếp xúc, có thể là thông qua thực phẩm  đến bệnh bò 

điên. nghiên cứu gần đây đã xác nhận rằng vCJD là khác biệt với rải rác và có được CJD. 

 Từ tháng 1996-2002 Tháng Mười Một  129 trường hợp mắc vCJD đã được báo cáo tại Anh, sáu ở Pháp và một ở Canada, Ireland, Ý và Hoa Kỳ. Không đủ thông tin 

có sẵn hiện nay để làm cho bất kỳ dự đoán chính xác về số lượng tương lai của vCJD trường hợp. 

 Kể từ số ít quốc gia có hệ thống giám sát, sự phân bố địa lý của tỷ lệ mắc vCJD cần phải được xác định tốt hơn. 

 Tương quan sát được giữa các chủng của các đại lý chịu trách nhiệm về vCJD và của bệnh bò điên và các đại lý có liên quan chặt chẽ truyền qua đường tự nhiên và 

thực nghiệm với các loài động vật khác nhau, phù hợp với giả thuyết được thảo luận trong hai 1996 WHO tham vấn: là các cluster của vCJD trường hợp là do cùng một tác nhân 

gây ra bệnh bò điên ở gia súc. 

WHO làm việc trên TSEs và tư vấn về nghiên cứu 

 Từ năm 1991, WHO đã triệu tập 11 tư vấn khoa học về các vấn đề liên quan đến TSEs người và động vật; các mục tiêu cuối cùng của cuộc họp là để bảo vệ tốt hơn 

sức khỏe con người và động vật. Các chuyên gia đã tham gia xem xét những con người có thể có tác động sức khỏe công cộng của TSEs động vật  với sự nhấn mạnh đặc biệt về 

bệnh bò điên. Các cuộc tham vấn cũng xem xét lại tình trạng phát triển của kiến thức về các bệnh này, được đánh giá có nghĩa là có thể lây truyền và yếu tố nguy cơ được xác định 

nhiễm trùng. 

 Các nhóm chuyên gia độc lập lắp ráp của WHO liên tục cập nhật các nhà nước-of-the-nghệ thuật như thông tin khoa học nhiều hơn về bệnh bò điên và vCJD trở 

thành có sẵn. WHO cung cấp một diễn đàn trung tính khoa học  trong đó câu hỏi khoa học liên quan đến bệnh bò điên và vCJD có thể được xem xét, đánh giá và tranh luận. 

 Nghiên cứu trên tất cả các TSEs được thúc đẩy bởi WHO, đặc biệt là về thủ tục đầu chẩn đoán và dịch tễ học. WHO đã công bố danh sách ưu tiên toàn diện cho các 

nghiên cứu mới. Một câu hỏi mà cần điều tra là có hay không bệnh bò điên lây lan cho cừu. Thúc đẩy hiểu biết hiện nay về TSEs thông qua nghiên cứu sẽ cho phép các quyết định 

tốt nhất có thể được thực hiện để bảo vệ sức khỏe cộng đồng  trong khi đảm bảo sự tự tin của người tiêu dùng để nền kinh tế quốc gia phụ thuộc vào ngành công nghiệp thịt bò có 

thể được duy trì và phát triển. 

 Hơn nữa dữ liệu đang khẩn trương yêu cầu từ các nghiên cứu khoa học về vCJD trường hợp. Thêm hồi và tiềm năng theo dõi và nghiên cứu giám sát trên tất cả các 

hình thức CJD, theo mô hình hiện tại châu Âu hợp tác nghiên cứu  được yêu cầu trên toàn thế giới. 

 WHO đang giúp mở rộng giám sát tiêu chuẩn của CJD và các biến thể của nó để hiểu rõ hơn về địa lý lây lan của bệnh trên thế giới và để bảo vệ tốt hơn sức khỏe 

cộng đồng trên toàn cầu. Từ 1997-2000, WHO đã tổ chức các khóa đào tạo trên toàn thế giới  đặc biệt ở các nước đang phát triển  với mục đích giúp các quốc gia thiết lập cá nhân 

giám sát quốc gia của CJD và vCJD. 

 WHO công bố lại hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm của TSEs vào năm 2002.Các văn bản đầy đủ có sẵn tại http://www.who.int/emc-documents/ dưới tiêu đề "TSE". 

http://www.who.int/emc-documents/


 WHO / FAO / OIE phối hợp tổ chức tư vấn kỹ thuật về bệnh bò điên: Y tế  Thú y và Thương mại. Báo cáo này có sẵn trên trang web WHO. 

WHO kết luận và kiến nghị để giảm tiếp xúc với các tác nhân bệnh bò điên 

 Tất cả quốc gia phải nghiêm cấm việc sử dụng các mô động vật nhai lại thức ăn động vật nhai lại và phải loại bỏ các mô có khả năng chứa các tác nhân bệnh bò điên 

từ bất kỳ động vật hoặc chuỗi thức ăn của con người. xoá bệnh bò điên đã được đề nghị trong thời gian tham vấn của WHO được tổ chức vào tháng Mười Hai năm 1999. 

 Tất cả quốc gia được khuyến khích để tiến hành đánh giá rủi ro để xác định xem họ có nguy cơ bệnh bò điên ở cừu và dê. Nó được thông báo rằng bất kỳ mô mà có 

thể đến từ hươu hay nai sừng tấm mãn Lãng phí dịch bệnh (CWD, một bệnh truyền nhiễm spongiform Bắc hươu con la Mỹ và nai sừng tấm) không được sử dụng trong các động 

vật hoặc thực phẩm của con người  tuy nhiên, vào thời gian này không có bằng chứng để cho thấy rằng trẻ khuyết tật ở hươu và nai sừng tấm có thể được truyền cho con người. 

 nhiễm không vẫn chưa được phát hiện trong mô cơ xương. Bảo đảm có thể được cung cấp bởi loại bỏ các tế bào thần kinh và bạch huyết có thể nhìn thấy từ thịt (cơ 

xương). 

 Sữa và sản phẩm sữa được xem là an toàn. Mỡ động vật và gelatin được coi là an toàn nếu chế biến theo một quy trình sản xuất mà đã được chứng minh bằng thực 

nghiệm để vô hiệu hóa các tác nhân truyền nhiễm và, nếu được chuẩn bị từ các mô đặc biệt được xác định  hoặc từ gia súc mà không có nguy cơ tiếp xúc với bệnh bò điên. 

 Con người và vắc xin thú y, chế biến từ nguyên liệu bò có thể mang nguy cơ lây truyền các tác nhân vật TSE. Ngành công nghiệp dược phẩm tốt nhất nên tránh việc 

sử dụng các vật liệu trâu, bò và các vật liệu từ các loài động vật khác, trong đó TSEs tự nhiên xảy ra. Nếu hoàn toàn cần thiết  vật liệu bò nên được lấy từ các nước có một hệ thống 

giám sát đối với bệnh bò điên tại chỗ và có báo cáo hoặc không hoặc chỉ có trường hợp lẻ tẻ của bệnh bò điên. Những biện pháp phòng ngừa áp dụng cho sản xuất mỹ phẩm như là 

tốt. 

 

Những gì bệnh bò điên không? 

Bò xốp não (BSE) là một tình trạng bệnh ở gia súc được cho là có nguồn gốc ở Vương quốc Anh. Nó xảy ra ở gia súc từ hai đến 

tám tuổi và luôn gây tử vong. Nguyên nhân chính đáng nhất của bệnh là prion, một "tự sao chép" protein, hơn là một loại vi khuẩn 
hoặc virus. BSE nguyên nhân một phần của bộ não để trở thành giống như bọt biển. Não bộ, hệ thống thần kinh trung ương mô, và 
hồi tràng các xa (phần của ruột non) có thể mang các tác nhân gây nhiễm trùng, và các biện pháp đã được thực hiện để loại trừ 

những phần được gọi để thực hiện các tác nhân gây nhiễm trùng (chủ yếu là bộ não và mô hệ thống thần kinh trung ương) từ thực 
phẩm và cung cấp thức ăn. 

BSE là thường được gọi là bệnh "bò điên", bởi vì động vật mắc bệnh thường dễ cáu kỉnh và có thể phản ứng theo một cách hơi bạo 
lực hoặc đe dọa khi tiếp cận với con người. 

BSE là tương tự như truyền nhiễm khác encephalopathies xốp (TSEs) hiện diện trong con người và động vật. Ở động vật các TSEs 
bao gồm scrapie (cừu, dê), bệnh mãn tính lãng phí (hươu và nai sừng tấm), lây truyền bệnh não chồn (chồn), và mèo bệnh não xốp 
(mèo). Ở người, bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD), biến thể-CJD (v-CJD), Gerstmann-Sträussler-Scheinker hội chứng (GSS), gây tử 

vong gia đình mất ngủ (FFI), và Kuru là tất cả encephalopathies xốp truyền nhiễm. 

BSE nó được cho là liên quan đến CJD-v. Bệnh lý tương đồng tồn tại giữa hai điều kiện, trong đó có các nhà khoa học dẫn đến suy 

đoán rằng hai điều kiện có liên quan. 

 
Làm thế nào là bệnh bò điên lây lan? 

Hiện vẫn còn nhiều tranh luận trong cộng đồng khoa học về bệnh bò điên lây lan như thế nào. Tại thời điểm hiện tại, bệnh bò điên 

được cho là lây lan trong mô từ hệ thống thần kinh trung ương (não, tủy sống) cũng như hồi tràng ngoại biên, một số trong đó có 
thể được hiện diện trong thịt và bột xương. Bệnh bò điên không lây lan bằng cách liên hệ với động vật-to-động vật. Nói cách khác, 
một con vật bị nhiễm bệnh bò điên không thể lây nhiễm một con vật mà nó được viết hoặc pastured. Ít được biết về số tiền tối thiểu 

của vật liệu prion có thể gây nhiễm trùng. 

 
Tr ờng hợp có bệnh bò điên xảy ra? 

BSE lần đầu tiên được quan sát thấy ở Anh vào tháng Tư năm 1985 và đã chính thức được chẩn đoán vào năm 1986. Bởi tháng 6 

năm 1990, khoảng 14.000 trường hợp đã được xác nhận (trong một dân số ước tính là 10 triệu gia súc) ở Anh. 

Từ năm 1986, hơn 185.000 trường hợp mắc bệnh bò điên đã được xác nhận ở Anh. Các dịch đạt đỉnh điểm vào 1992-1993 tại gần 

1.000 trường hợp mới mỗi tuần. Có biện pháp kiểm soát kể từ khi tỷ lệ giảm của bệnh, và hiện nay ít hơn 100 trường hợp mới 
được báo cáo mỗi tuần. 

 
tình tr ng của bệnh bò điên ở Bắc Mỹ là gì? 



Vào tháng Năm năm 2003, bệnh bò điên đã được chẩn đoán ở một con bò ở trung tâm Alberta. Đây là nguồn gốc sinh ra trường 
hợp bệnh bò điên đầu tiên được báo cáo trên lục địa Bắc Mỹ. 

Ngày 23 Tháng Mười Hai, năm 2003, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã thông báo rằng một con bò Holstein ở Washington đã được 
chẩn đoán với bệnh bò điên. Việc tiếp theo điều tra dịch tễ cho thấy bò có nguồn gốc từ Canada. 

Kể từ năm 1989, Mỹ đã cấm nhập khẩu các động vật nhai lại và động vật nhai lại hầu hết các sản phẩm từ các nước bị ảnh hưởng 
bởi bệnh bò điên. Tổng cộng có 496 bò được nhập khẩu từ Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 01 Tháng Một 1981, và tháng Bảy 

năm 1989. Không ai trong số những con vật này vẫn còn sống. Các loài động vật có thể được xác định và đặt vào năm 1989 đã 
được đặt dưới sự kiểm dịch và giám sát bởi USDA động thực vật phẩm, dịch vụ y tế (APHIS) nhân. Các loài động vật được phép 
chết vì nguyên nhân tự nhiên hoặc bị giết. Không có các động vật xác định vào hệ thống thức ăn hoặc làm. 

Các APHIS cũng đã tiến hành một nỗ lực theo dõi-trở lại để định vị từng gia súc nhập khẩu từ các nước bị ảnh hưởng bởi bệnh bò 
điên từ năm 1980 và thực hiện lệnh cấm nhập khẩu vào năm 1989. Không có bằng chứng của bệnh bò điên đã được tìm thấy ở bất 

kỳ của những con vật này. 

Như một biện pháp phòng ngừa, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thực hiện một lệnh cấm nuôi động vật nhai lại-to-

động vật nhai lại để lấy thịt và bột xương trong tháng mười hai năm 1997. Sau khi công bố trường hợp bệnh bò điên ở Washington, 
FDA đã công bố biện pháp bổ sung để tiếp tục bảo vệ các nguồn cung cấp thức ăn cho gia súc tại Hoa Kỳ. 

Cũng trong tháng 12 năm 1997, APHIS cấm nhập khẩu các động vật nhai lại sống và các sản phẩm động vật nhai lại nhiều nhất từ 
các nước châu Âu khác. 

Kể từ tháng năm 1990, Hoa Kỳ đã có một chương trình giám sát tích cực để đảm bảo phát hiện kịp thời và phản ứng trong trường 
hợp không chắc rằng bệnh bò điên là bao giờ phát hiện ở Mỹ Chương trình giám sát được dựa trên mẫu não của gia súc với các 
triệu chứng thần kinh đáng ngờ. Dựa trên sự hiểu biết hiện tại của bệnh bò điên, Mỹ phải mẫu 224 bộ não từ gia súc với thần kinh 

dấu hiệu nghi vấn / năm để phát hiện một sự xuất hiện của 100 trường hợp mắc bệnh bò điên trên 1.000.000 đầu gia súc. Năm 
2003, USDA đã thử nghiệm trên 20.000 loài động vật đối với bệnh bò điên. Dự kiến những nỗ lực giám sát để tăng trong năm 2004 
để đáp ứng với các trường hợp bệnh bò điên ở Washington. Thường xuyên cập nhật số lượng các mẫu não bò được kiểm tra như 
một phần của chương trình giám sát BSE toàn quốc có sẵn trên World Wide Web tại: www.aphis.usda.gov / LPA / vấn đề / BSE / 
surveillance.html BSE- 

 
Điều gì nên sản xuất chăn nuôi làm gì? 

Sản xuất thức ăn chăn nuôi động vật nhai lại những người phải tuân thủ các yêu cầu sau đây theo pháp luật: 

 Duy trì bản sao của tất cả các hoá đơn cho tất cả các nguồn cấp dữ liệu nhận được có chứa protein động vật. 
 Duy trì bản sao của nhãn cho tất cả các thức ăn có chứa protein động vật sản phẩm. 
 Làm bản sao của hoá đơn, ghi nhãn cho FDA kiểm tra và sao chép. 
 Duy trì hồ sơ cho tối thiểu là một năm. 
 Người sản xuất thức ăn hỗn hợp cho cả gia súc và động vật không nhai lại (như heo và gia cầm) và sử dụng vật liệu bị 

cấm trong thức ăn động vật nhai lại không phải sử dụng một máy trộn hoàn toàn riêng biệt cho các thức ăn gia súc. 
 Các nhà sản xuất không pha trộn thức ăn của riêng mình, nhưng thức ăn mua cho cả gia súc và động vật nhai lại không 

phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu bị cấm dùng cho động vật không nhai lại không phải là vô tình 

làm thức ăn cho gia súc. 

quy định các thông tin khác liên quan đến thức ăn có thể được tìm thấy trên các trang web sau đây: 

Thực phẩm và D ợc: http://www.fda.gov/cvm/index/bse/bsetoc.html 

Một số nhà đóng gói thịt lớn đã thông báo rằng họ sẽ yêu cầu gia súc sản xuất để xác nhận rằng họ không bao gồm thịt động vật 
nhai lại và bột xương trong thức ăn gia súc. 

 
Những gì nguồn cấp dữ liệu đã bị cấm bởi FDA? 

http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse-surveillance.html
http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse-surveillance.html
http://www.fda.gov/cvm/index/bse/bsetoc.html


Sau đây là nguồn cấp dữ liệu không thể làm thức ăn cho động vật nhai lại: 

 Động vật nhai lại thịt và bột xương 
 Máu ăn và các sản phẩm máu 
 thanh tra sản phẩm thịt đã nấu chín và được cung cấp cho con người và nhiệt độ tiếp tục xử lý bao gồm các tấm vỏ bọc 

chất thải và thực phẩm 
 Gia cầm rác (vì khả năng đổ thức ăn mà có thể chứa thịt và bột xương động vật nhai lại) 

 
Những sản phẩm nào trả l i đ ợc thông cho ăn cho động vật nhai l i? 

 Feather bữa ăn 
 Lợn thịt và bột xương 
 Ngựa thịt và bột xương 
 Gelatin 
 -Sản phẩm gia cầm của bữa ăn 
 Tallows, chất béo, dầu, mỡ, amino axit, dicalcium phosphate 

 
Nếu ng ời tiêu dùng đ ợc quan tâm về ăn thịt bò? 

Truyền thông báo cáo về hình thức con người của "bệnh bò điên," v-CJD, ở châu Âu có thể gây sợ hãi trong người tiêu dùng tại Mỹ 

nguy cơ bị nhiễm v-CJD từ ăn thịt bò ở Mỹ là rất thấp do các biện pháp bảo vệ tại chỗ. Đến nay, đã có một trường hợp có thể của 
v-CJD xác định trong một cư dân Mỹ, tuy nhiên, người này đã sống tại Anh trong một thời gian dài trước khi di cư sang Mỹ 

Hơn 99 phần trăm trường hợp v-CJD 1986-2000 có liên quan đến Vương quốc Anh. Mặc dù những thống kê này, ngay cả ở Vương 
quốc Anh, được coi là nguy cơ rất thấp, ở một trường hợp có lẽ mỗi 10000000000 phần ăn của bò. các biện pháp kiểm soát đưa ra 
đã giảm tỷ lệ mắc các trường hợp mới. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), người Mỹ đi du lịch đến châu Âu tiếp tục có thể 

làm giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách chọn cắt giảm toàn bộ cơ bắp thịt bò (ví dụ, thịt) thay vì thịt mặt đất (ví dụ: bánh mì kẹp thịt, 
xúc xích ). Điều này sẽ làm giảm cơ hội tiêu thụ sản phẩm có thể bị nhiễm một tế bào có chứa các prion. Một tùy chọn khác cho 
khách du lịch là để tránh ăn thịt bò châu Âu hoàn toàn. 

3. Căn nguyên 

3. Căn nguyên 

3,1 Bằng chứng của nhiễm trùng 
3,2 Tính chất của các tác nhân gây bệnh 

3,1 Bằng chứng của nhiễm trùng 

Các căn nguyên của bệnh bò điên chưa bao giờ được nhiều câu hỏi. BSE là một bệnh thần kinh với các tổn thương khác biệt nhỏ trong hệ thống 

thần kinh trung ương  chính xác như scrapie (xem Mô bệnh học  trang 33).Trong lịch sử  sự công nhận của các hình ảnh scrapie giống như đặc 

trưng trong các bệnh khác dẫn đến các nghiên cứu đó đã chứng minh khả năng truyền bệnh thực nghiệm của TME, Kuru, CJD và bệnh lãng phí 

mãn tính (CWD) (xem Bảng 1). Nó dường như gần như chắc chắn rằng bệnh bò điên cũng sẽ được truyền qua đường. 

Chất chiết xuất từ não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên có chứa sợi bất thường rất giống với SAF. Những sợi có nguồn gốc từ một protein chủ bình 

thường mã hóa-PrP, mà đã trải qua một thay đổi sau tịnh không bình thường. Các sợi thu được từ bộ não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên được tạo 

thành từ các protein cùng một máy chủ sửa đổi (xem phân tử bệnh lý, trang 35). Sự hiện diện của SAF là một tính năng đặc trưng của 

encephalopathies spongiform truyền mà chỉ là một căn nguyên nhiễm trùng cho bệnh bò điên. 

Do thời gian ủ bệnh kéo dài của các bệnh này, chính thức bằng chứng về khả năng truyền bệnh đến khoảng hai năm sau khi bệnh bò điên lần đầu 

tiên được công nhận. 

Tính lan truyền của bệnh bò điên lần đầu tiên được chứng minh trên chuột  trong đó một bệnh rất giống như scrapie murine phát triển khoảng 300 

ngày sau khi tiêm trong não và intraperitoneal kết hợp của gia súc bị ảnh hưởng não homogenates (Fraser và cộng sự  1988.). Các vật liệu tương 

http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E06.htm#3. Aetiology
http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E06.htm#3.1 Evidence for infection
http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E06.htm#3.2 Nature of the infectious agent


tự đã được tiêm cả hai intracerebrally và tĩnh mạch vào gia súc và sản xuất các trường hợp bệnh bò điên sau khi 500-650 ngày (Dawson, Wells và 

Parker, năm 1990; Dawson và cộng sự  1991.). 

Các nghiên cứu khác cho thấy rằng bệnh bò điên có thể lây truyền cho những con chuột được cho ăn gia súc bệnh bò điên bị ảnh hưởng não 

(Barlow và Middleton, 1990a, 1990b), do đó tái tạo những gì các nghiên cứu dịch tễ cho thấy được con đường tự nhiên của truyền ở gia súc (xem 

Những chiếc xe của nhiễm trùng, p 20).. Nghiên cứu bắt đầu vào năm 1979, vì lý do chưa được nối với bệnh bò điên  cung cấp một số bằng 

chứng trực tiếp cho tính lan truyền của scrapie để gia súc do tiêm nhiễm bệnh não từ trường hợp của thí nghiệm scrapie ở cừu và dê (Gibbs et al 

1990). Không có nghi ngờ rằng bệnh bò điên là do một tác nhân truyền nhiễm scrapie giống như sau một thời gian ủ bệnh kéo dài. 

3,2 Tính chất của các tác nhân gây bệnh 

Các tính chất hóa lý của các đại lý scrapie là một đối tượng của niềm đam mê bền bỉ và tranh cãi đáng kể. Từ quan điểm thực tế  kiến thức về các 

cấu trúc hóa học của đại lý sẽ được tầm quan trọng rất lớn trong việc cung cấp một xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng. Trong trường hợp không 

có đủ kiến thức (và một bài kiểm tra), ít có thể nói đó là độ liên quan đến các vấn đề sức khỏe động vật gây ra bởi bệnh bò điên. Sau đây là tóm 

tắt rất ngắn gọn về các thông tin hiện tại và các giả thuyết về bản chất của các đại lý này được thảo luận đầy đủ hơn ở nơi khác (Kimberlin, 

1990a) 

Hầu hết các thông tin đã đến từ các nghiên cứu của đại lý scrapie. Tác nhân đủ nhỏ để đi qua các bộ lọc vi khuẩn  do đó chứng minh rằng nó là 

virus giống hoặc subviral kích thước. Nhưng các đại lý có tính chất khác mà không điển hình của virus. Đầu tiên là nhiễm mà là rất cao khả năng 

kháng nhiều phương pháp điều trị hóa lý, chẳng hạn như nhiệt và tiếp xúc với bức xạ ion hóa hoặc cực tím. Đó là không có gì ngạc nhiên khi một 

số nhiễm có thể tồn tại quá trình vẽ (xem Những chiếc xe của nhiễm trùng, trang 20, và bắt đầu của của dịch bệnh bò điên  trang 22). Thứ hai, 

scrapie nhiễm trùng không gây ra một phản ứng miễn dịch cũng không làm suy yếu sự phản ứng miễn dịch của vật chủ nhiễm trùng khác. Điều 

này là phù hợp với tính chất không viêm của các tổn thương hệ thần kinh trung ương và nó là một lý do chính tại sao không có xét nghiệm chẩn 

đoán cho các đại lý truyền nhiễm. Sự kết hợp của thời kỳ ủ bệnh kéo dài, ổn định trung lập miễn dịch bất thường và giải thích lý do tại sao nhóm 

scrapie của các đại lý đã từ lâu được biết đến như là "virus độc đáo chậm". 

Hiện vẫn còn những bất ổn lớn về bản chất hóa học của các đại lý scrapie. Một phần của vấn đề là nghiên cứu được phê bình phụ thuộc vào sinh 

trắc nghiệm của phòng thí nghiệm lây nhiễm ở động vật như chuột đồng và chuột  với thời gian ủ bệnh kéo dài giả. Nhưng vấn đề lớn nhất đã 

được các "dính" vốn có của các đại lý scrapie đã bedeviled nỗ lực tinh chế và cản trở đặc tính hóa học của nó. 

Sự thiếu hiểu biết về cấu trúc của các đại lý scrapie đã không ngăn được nghiên cứu khác đã dẫn tới một hiểu biết tốt về các đặc tính sinh học của 

đại lý, cơ chế bệnh sinh của bệnh và những nguyên nhân cơ bản trong thời gian ủ bệnh lâu dài. 

Rất nhiều chủng khác nhau của scrapie có thể được xác định bằng thời gian ủ bệnh của họ  trong điều kiện tiêu chuẩn của nhiễm thực nghiệm  và 

mức độ nghiêm trọng và phân phối các tổn thương mô học trong hệ thống thần kinh trung ương. Giới thiệu về các chủng khác nhau của mười 

scrapie dễ dàng được công nhận bởi tính chất sinh học của họ ở chuột và ít nhất ba đã được xác định ở chuột đồng. Đột biến của các đại lý scrapie 

cũng là tài liệu trong cả hai chuột đồng và chuột và đó rõ ràng là không phải là một sự kiện hiếm hoi. 

Do đó  scrapie gần giống nhiễm vi sinh vật khác trong triển lãm biến chủng và đột biến. Điều này có nghĩa là các tác nhân gây bệnh có một bộ 

gen giống cụ thể. Trên cơ sở ưu tiên, bộ gen có khả năng là nucleic acid, mặc dù nó vẫn chưa được xác định. Một số tác giả cho rằng các đại lý có 

thể là một virus, tuy nhiên nó có thể là độc đáo. 

Các tính chất bức xạ tia cực tím của các đại lý scrapie chỉ ra rằng giả định gen acid nucleic là rất nhỏ. ước tính kích thước bức xạ ion hóa mục 

tiêu của nó là ít hơn so với trọng lượng phân tử 100 000. Đây có thể là quá nhỏ cho nó để mã cho các protein mà theo các nghiên cứu với protease 

đã chỉ ra, là một thành phần cần thiết của các tác nhân gây bệnh. Điều này đã làm tăng giả thuyết "virino" trong đó đề xuất rằng các protein cần 

thiết để bảo vệ bộ gen là máy chủ lưu trữ mã. Việc thiếu một phản ứng miễn dịch với nhiễm trùng sau đó có thể được giải thích đơn giản bởi sự 

vắng mặt của kháng nguyên nước ngoài. Phân loại học nơi này virinos giữa virus thông thường và viroids (một lớp các tác nhân gây bệnh thực 

vật mà không cần mã hóa protein cũng không phải là bệnh truyền nhiễm). 

Các thanh lọc của SAF được kết hợp với một phần copurification nhiễm. Tuy nhiên, một số lượng lớn các sửa đổi lần PrP tích tụ trong não bị ảnh 

hưởng lâm sàng và nó không phải là dễ dàng để chứng minh rằng sự kết hợp của tinh khiết nhiễm với SAF là khác hơn là một hậu quả bất ngờ 

của một đại lý rất dính. Ngay cả khi một số PrP đổi là một thành phần của các tác nhân gây bệnh  có bằng chứng rằng có rất nhiều không. 

Tuy nhiên, sự liên quan giữa nhiễm và sửa đổi lần PrP đã dẫn đến suy đoán hơn nữa. Một khả năng là đổi PrP có thể là protein chủ mà theo giả 

thuyết virino, bảo vệ bộ gen acid nucleic giả định. Giả thuyết này là trí tuệ hấp dẫn bởi vì nó ngay lập tức cung cấp một cơ sở cho việc tương tác 

giữa các nhâm nhi / gen PrP và các đại lý truyền nhiễm scrapie tự nhiên. 

Tuy nhiên, thay đổi PrP là phân tử duy nhất đã được xác định trong các chế phẩm có chứa nhiễm cao, và một khả năng khác, các "trước khi" giả 

thuyết  là sửa đổi lần PrP chính nó là tác nhân truyền nhiễm. 

Các vấn đề trung tâm là bản chất của các gen scrapie; về điều này phụ thuộc một xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng. Những người ủng hộ giả 

thuyết virus và virino đang chờ đợi một acid nucleic scrapie cụ thể được tìm thấy. Những người ủng hộ của các prion cần bằng chứng để giải 

thích làm thế nào scrapie chủng biến thể và đột biến có thể được dựa trên một protein sau translationally sửa đổi lần bình thường . 



BSE lần đầu tiên được ghi nhận trong tháng 11 năm 1986. Hồi tưởng phân tích các trường hợp lịch sử cho thấy rằng một số ít trường hợp bệnh bò 

điên đã xảy ra như xa trở lại như tháng 4 năm 1985. Theo kết quả giám sát rộng lớn  khoảng 130 trường hợp mắc bệnh bò điên đã được xác nhận 

ở Vương quốc Anh vào cuối 1987 (Matthews, 1990). Hơn 2 000 trường hợp đã được xác nhận trong năm 1988, nhưng nên nhớ rằng bệnh bò điên 

đã trở thành một căn bệnh khai báo vào tháng Sáu năm đó (HMSO, 1988a) và số trường hợp được báo cáo tăng lên đáng kể  từ khoảng 60 trường 

hợp một tháng đến 50-60 trường hợp một tuần  sau khi thông báo đã được giới thiệu. Trong năm 1989, năm đầu tiên thông báo bệnh bò điên  hơn 

7 000 trường hợp khẳng định đã được ghi lại. Đến cuối năm 1990 tổng số cho Vương quốc Anh đã được hơn 20 000. 

4,1 phát hiện sớm 

Một nghiên cứu dịch tễ học lớn được bắt đầu vào tháng Sáu năm 1987 (Wilesmith et al, 1988.). Mặc dù nhiễm trùng đã được chắc chắn nguyên 

nhân gây ra bệnh bò điên  điều quan trọng để loại trừ các khả năng khác, đặc biệt là tính lan truyền của bệnh bò điên vẫn chưa được chứng minh. 

Không có sự kết hợp của thời điểm khởi phát của bệnh bò điên với các giai đoạn của thai kỳ hoặc với lịch tháng, là có thể xảy ra sau khi sử dụng 

sản phẩm khác nhau theo mùa của dược phẩm hoặc hóa chất nông nghiệp.Nhiều sản phẩm bị loại trừ như là nguyên nhân của bệnh bò điên: ví dụ  

vắc xin, kích thích tố  organophosphorus bay thuốc xịt  thuốc xịt pyrethroid tổng hợp  anthelmintics, thuốc diệt cỏ  thuốc trừ sâu, vv (Wilesmith, 

1992). 

BSE là rõ ràng không phải là một bệnh có nguồn gốc di truyền. Nó đã xảy ra trong phần lớn các giống bò sữa Kỳ Anh và thánh giá, với tỷ lệ dự 

kiến từ đại diện của họ trong các đàn quốc gia (xem bảng 3). Phân tích khai sinh có sẵn không bao gồm một mẫu đơn giản Mendel thừa kế là 

nguyên nhân duy nhất của bệnh. 

BẢNG 3. Phân bố các trường hợp xác nhận của bệnh bò điên ở bò sữa giống khác nhau và phân phối giống bò sữa ở Vương quốc Anh 

Chăn nuôi Tỷ lệ phần trăm xác nhận 
Trường hợp bệnh bò điên 

Phân phối 
giống bò sữa 
(%) 

Holstein Friesian- 91.5 89.7 

Ayrshire 3.9 2.2 

Channel Islands 3 7 3.4 

Những người khác 0 7 4 7 

Nguồn: Wilesmith và cộng sự  1992a. 

Tuy nhiên, không loại trừ các dữ liệu dịch tễ học và cũng không hỗ trợ khả năng của các yếu tố di truyền kiểm soát bò nhạy cảm với một bệnh 

truyền nhiễm  như xảy ra với scrapie (Wilesmith và cộng sự  1988;. Wijeratne và Curnow, 1990). 

Nhưng hai phần khác của chứng cứ cho thấy sự thay đổi máy chủ lưu trữ di truyền có thể không có tầm quan trọng rất lớn trong bệnh bò 

điên. Đầu tiên là đáng kể (so với scrapie) thống nhất mô hình của các mức độ nghiêm trọng và phân phối các thương tổn vacuolar trong BSE 

(xem Mô bệnh học  trang 33). thứ hai là 100 phần trăm tính nhạy cảm và tính thống nhất cao của thời kỳ ủ bệnh thấy trong tổng số 16 Jersey và 

bò Holstein Friesian, đã được tiêm với bệnh bò điên (Dawson, Wells và Parker, năm 1990, Dawson và cộng sự  1991.). Một thử nghiệm so sánh 

với scrapie ở cừu sẽ có được sự biến đổi của cả hai tỷ lệ và thời gian ủ bệnh. 

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy thêm sự xuất hiện của bệnh bò điên đã không được kết hợp với việc nhập khẩu gia súc, sử dụng của tinh 

dịch  hoặc phong trào chăn nuôi động vật giữa đàn gia súc. Theo quan điểm của các bằng chứng tiếp theo là nhiễm scrapie là nguyên nhân của 

bệnh bò điên  nó đã được đặc biệt quan trọng để thấy rằng bệnh bò điên đã không được liên kết với sự hiện diện của con cừu trên cùng một trang 

trại (Wilesmith et al, 1988.). 

Hình 3 Số trường hợp mắc bệnh bò điên của tháng, năm có dấu hiệu lâm sàng khởi phát (tháng tư năm 1985 đến tháng 4 năm 1991) 

4.2 xe của nhiễm trùng 

Các hình thức của đường cong dịch (cho sự xuất hiện của bệnh bò điên theo tháng, năm khởi phát bệnh) là điển hình của một bệnh dịch phổ biến 

mã nguồn mở rộng (xem hình 3). Bằng một quá trình loại bỏ  yếu tố duy nhất thông thường được xác định là thức ăn của thức ăn động vật sở hữu 

độc quyền. bê viên thương mại  bò bánh hoặc protein bổ sung vào khẩu phần nhà hỗn hợp đã được cho ăn cho tất cả các trường hợp mà hồ sơ 

chính xác là có sẵn (Wilesmith et al, 1988.). Điều này vẫn đúng vào cuối năm 1990, khi hơn 20 000 trường hợp mắc bệnh bò điên đã xảy ra. Mỗi 

trường hợp là một trường hợp tiểu học và có bằng chứng nào của gia súc-to-bò truyền nhiễm (ngoài các báo cáo tháng 3 năm 1991 [Anon, 

1991b.] của một trường hợp có thể của mẹ truyền cho một loài động vật được sinh ra trong tháng 11 1988 , bốn tháng sau khi lệnh cấm protein 

động vật nhai lại). 

http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E02.GIF


Hai sản phẩm động vật có nguồn gốc từ có thể được đưa vào thức ăn động vật sở hữu độc quyền: mỡ động vật  và bột thịt và xương. Sự cân bằng 

của các bằng chứng cho thấy thịt và bột xương là xe của nhiễm trùng. 

Trước tiên, các tính chất hóa lý của các đại lý scrapie làm cho nó có khả năng phân vùng với những phần protein hơn so với các chất béo của mỡ. 

Thứ hai, mặc dù bệnh bò điên đã cho thấy một mô hình rộng địa lý của dịch bệnh xảy ra trong suốt  có luôn luôn là một gradient Bắc-Nam gây ấn 

tượng  với số lượng lớn các trường hợp xảy ra ở phía nam và phía đông.Các cơ sở của mô hình này (xem Các gradient bắc-nam, p.24) có khả 

năng là do thịt và xương bữa ăn vì cả hai của nó phân phối và đưa vào thức ăn chăn nuôi xảy ra trong một khoảng cách tương đối ngắn từ sản 

xuất của mình. Chỉ cần đối diện với hiện thực của mỡ động vật (Wilesmith et al, 1988.). 

Giả thuyết truyền qua thực phẩm là ủng hộ mạnh mẽ một số tính năng quan trọng khác của dịch (Wilesmith và cộng sự  1988;. 1992a; Wilesmith, 

Ryan và Hueston, 1992c). Trước tiên, bệnh bò điên xảy ra nhiều hơn ở đàn bò sữa hơn so với đàn suckler thịt bò. Sự khác biệt là không liên quan 

đến những khác biệt trong tính nhạy cảm giống nhưng với tập quán ăn khác nhau. Trong đàn bò sữa  người ta thường tập trung ăn thịt và bột 

xương chứa trong sáu tháng đầu đời. Nguồn cấp dữ liệu như vậy hiếm khi được sử dụng cho bê suckler thịt bò, có thực phẩm bao gồm sữa từ các 

đập  chủ yếu là bổ sung thức ăn thô xanh bảo tồn và ngũ cốc. Khoảng 85 phần trăm của tất cả các trường hợp bệnh bò điên trong thịt bò đàn 

suckler xảy ra ở động vật mua và một tỷ lệ cao trong số này là động vật lai được sinh ra trong đàn bò sữa và có thể bị lây nhiễm có trước khi được 

bán ra. Một so sánh về tỷ lệ mắc bệnh bò điên ở đàn gia súc với ngôi nhà duy nhất-trường hợp nuôi cho thấy  tỷ lệ đàn bò sữa bị ảnh hưởng là 

khoảng 50 lần lớn hơn so với tỷ lệ đàn bò suckler bị ảnh hưởng (xem bảng 4). 

BẢNG 4. Tích lũy tỷ lệ đàn bò với bệnh bò điên ở nhà nuôi gia súc theo loại và kích thước của đàn 

Đàn loại Qui mô đàn Tổng số 

<50 50-99 100-199 > 199   

Sữa và hỗn hợp 

Số lượng đàn bò điên 779 2 384 2 615 424 6 263 

Số lượng đàn gia súc có nguy cơ 21 072 15 728 6 935 1 032 44 767 

Tỷ lệ bị ảnh hưởng 3.70 15.16 37.71 41.09 13.99 

Bò suckler 

Số lượng đàn bò điên 77 40 20 4 142 

Số lượng đàn gia súc có nguy cơ 48 182 4 454 1 347 183 54 166 

Tỷ lệ bị ảnh hưởng 0.16 0.90 1.48 2.19 0.26 

Lưu ý: Tổng số bao gồm 61 bò sữa  đàn bò và đàn bò một trong những kích cỡ không rõ.  
Nguồn: Wilesmith et al, 1 992a.. 

Thứ hai, tỷ lệ mắc bệnh bò điên đàn gia súc bị ảnh hưởng của loại hoặc tăng dần với qui mô đàn; lớn hơn đàn  các thức ăn nhiều hơn là cần thiết 

và lớn hơn các cơ hội mua một lô bị nhiễm bệnh (xem bảng 4). Thứ ba, trên 50 phần trăm của tất cả các đàn gia súc bị ảnh hưởng chỉ có một 

trường hợp và 20 phần trăm khác có chỉ có hai. Cả hai quan sát mạnh mẽ cho thấy một tiếp xúc trung bình thấp đến một nguồn lây nhiễm bên 

ngoài quần bò. 

Cuối cùng, một nghiên cứu bệnh-chứng cho thấy sự bao gồm thịt và bột xương ở bê thuộc quyền sở hữu nguồn cấp dữ liệu là một yếu tố rủi ro ý 

nghĩa thống kê cho sự xuất hiện của bệnh bò điên (Wilesmith, Ryan và Hueston, 1992c). Một mô hình mô phỏng trên máy tính đã được xây dựng 

để phân tích một số các quy mô thời gian của dịch (Wilesmith et al, 1988.). Mô hình này cho thấy tiếp xúc với dân số gia súc phải có bắt đầu đột 

ngột  khoảng mùa đông 1981-1982. Cả hai người lớn và bê đã bị phơi nhiễm nhưng phần lớn các loài động vật bị ảnh hưởng đã được thể hiện 

như con bê. Điều này có nghĩa là tỷ lệ mắc các độ tuổi cụ thể sẽ phản ánh thời gian ủ bệnh. 

Kể từ khi thời gian ủ bệnh ban đầu được ước tính khoảng từ 2,5 đến ít nhất tám năm  mô hình dự đoán rằng  trong những năm đầu của đại dịch 

này, trường hợp nhiều hơn và nhiều hơn nữa sẽ xảy ra ở động vật lớn hơn như các hiệu ứng đầy đủ về sự phân bố thời gian ủ bệnh trở nên hiển 

nhiên . dự báo này được xác nhận bởi các quan sát của một tỷ lệ cao hơn của bệnh bò điên ở động vật từ năm năm trở lên trong 19X8 hơn năm 

1987 (Wilesmith, Ryan và Atkinson, 1991; Wilesmith và cộng sự  1992a.). 

Tính đến tháng bảy năm 1991, tỷ lệ mắc bệnh bò điên là cao nhất trong bốn và năm tuổi. Các trường hợp cổ xưa nhất ghi lại được 15 năm và 

người trẻ nhất là 22 tháng (nhưng sinh ra trước khi lệnh cấm protein động vật nhai lại được giới thiệu). 

4.3 bắt đầu của dịch bệnh bò điên 

Một phát hiện dịch tễ học chính là tiếp xúc với một đại lý scrapie giống  đủ để gây bệnh lâm sàng, bắt đầu vào mùa đông năm 1981-1982. 



Nó có khả năng là dịch bệnh bắt đầu bằng sự nhiễm trùng của gia súc với các đại lý scrapie từ cừu. Tuy nhiên, hiện tại bằng chứng dịch tễ học 

không phân biệt giữa điều này và khả năng thay thế  đó là một bệnh nhiễm trùng đặc hữu của gia súc tồn tại rất lâu trước khi các dịch hiện tại 

starned, nhưng đã không bị phát hiện vì tỷ lệ mắc bệnh lâm sàng rất thấp. Phải thực tế  tỷ lệ mắc các sẽ phải trường hợp ít hơn một ông mỗi 100 

000 gia súc / năm dành cho người lớn  đó là tỷ lệ mắc và cộng sự bắt đầu rất của dịch (Wilesmith et al, 1988.). Như vậy khả năng đã được đề xuất 

là nguyên nhân của một ổ dịch của TME về một trang trại ở Hoa Kỳ nơi chồn đã thường xuyên ăn gia súc chết (Marsh và cộng sự u /., 

1991). Không bị phát hiện bệnh bò điên có thể tồn tại ở các nước khác, nhưng  cho đến khi có bằng chứng trực tiếp cho khả năng như vậy  nó 

phải được giả định rằng scrapie là nguyên nhân ban đầu của bệnh bò điên. 

Nó cũng được thành lập là scrapie có thể được truyền qua đường thực nghiệm cả trong và giữa các loài, do ăn hoặc chính quyền intragastric của 

vật liệu bị nhiễm bệnh (Kimberlin, 1990a). Scrapie đã được lưu hành ở Anh trong gần ba thế kỷ  và nước này cũng có một số cừu rất lớn. Về chất 

thải động vật  khoảng 15 phần trăm của tất cả các vật liệu kết xuất là cừu so với khoảng 45 phần trăm xuất xứ bò (HMSO, 1985). Nhưng nếu một 

dân số cừu lớn (so với bò) với scrapie đặc hữu  và sử dụng thịt và bột xương như là một bổ sung thức ăn  là điều kiện tiên quyết cần thiết đối với 

bệnh bò điên tại sao căn bệnh này không xảy ra trước năm 1980? 

Trong quá trình sản xuất bột xương thịt và nhiệt độ đạt được của quá trình dựng hình nhất hoạt động ở áp suất khí quyển bình thường sẽ không đủ 

cao để đảm bảo loại trừ hoàn toàn một lượng lớn nhiễm scrapie (Taylor 1989a). Tuy nhiên, họ có thể có được đủ để khử trùng các cấp dưới của ô 

nhiễm cho đến khi thay đổi gần đây trong quá trình dựng hình cho phép nhiễm đủ để tồn tại trong thịt và bột xương (Wilesmith, Ryan và 

Atkinson, 1991). 

Một điều tra chi tiết đã được thực hiện trên cây vẽ 46 trong hoạt động tại Vương quốc Anh tại 198X (Wilesmith. Ryan và Atkinson, 1991). 

Trong thời gian 1972-19887 tỷ lệ thịt và bột xương sản xuất bởi các quá trình liên tục trái với quy trình hàng loạt  tăng từ 0 phần trăm đến khoảng 

75 phần trăm. Tuy nhiên, điều này là không thể có được một yếu tố chính gây ra bệnh bò điên  vì hai lý do. Đầu tiên là thay đổi quá dần dần vào 

tài khoản cho sự khởi đầu đột ngột tiếp xúc của gia súc trong 1981-1982. Thứ hai, việc điều tra không cho thấy một sự khác biệt về nhiệt độ tối 

đa có nghĩa là giữa các quá trình liên tục và hàng loạt. Ngoài ra, kích thước hạt của vật liệu thô là nhỏ hơn trong các quá trình liên tục: điều này sẽ 

ủng hộ một ngừng hoạt động  nhiều hơn  không kém hiệu quả của scrapie. 

Cùng kỳ (1972-1988) cũng đã chứng kiến một sự suy giảm trong việc sử dụng chiết dung môi được sử dụng để tăng sản lượng của mỡ động 

vật. Nhưng thay đổi này khá đột ngột. Tỷ lệ thịt và bột xương sản xuất bởi việc sử dụng các dung môi giảm gần 50 phần trăm từ năm 1980 đến 

năm 1983. Điều này không chỉ phù hợp với dự báo sự khởi đầu tiếp xúc, nhưng di chuyển ra khỏi chiết dung môi sẽ có nghĩa là mất hai phần 

bước scrapie-ngừng hoạt động. 

Nó có khả năng là các điều kiện thông thường của chiết dung môi cho khoảng tám giờ ở 70 "C, sẽ có giảm nhiễm và / hoặc làm nóng dư nhiễm 

nhạy cảm hơn. Bước thứ hai là ứng dụng trực tiếp của hơi quá nhiệt để thịt và bột xương cho 15 đến 30 phút để loại bỏ các dấu vết cuối cùng của 

nhiệt dung môi ướt. là nhiều hơn nữa hiệu quả chống lại scrapie hơn so với nhiệt khô Wilesmith, Ryan và Atkinson, 1991) Nó có thể kết luận 

rằng sự chấm dứt của chiết dung môi là một yếu tố chính gây ra bệnh bò điên.. 

4.4 gradient Bắc-Nam 

Chỉ có hai nhà máy dựng ở Vương quốc Anh vẫn còn sử dụng chiết dung môi, và cả hai đều ở Scotland. Điều này giúp giải thích tỉ lệ thấp hơn 

nhiều bệnh bò điên ở Scotland (xem hình. 2). 

Ngoài ra, một nửa số nhà máy còn sản xuất tóp mỡ trong một sản phẩm trung gian mà sau đó được bán cho các nhà máy khác để chế biến tiếp để 

sản xuất thịt và bột xương. Một số các tóp mỡ được pha trộn với các nguyên liệu và phải chịu một chu trình xử lý hoàn tất. Khoảng 15 phần trăm 

của tất cả các bữa ăn thịt và xương nhận được xử lý nhiệt lần thứ hai này. 

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn trong khu vực số lượng tái chế của tóp mỡ. Rất ít thịt và bột xương được sản xuất theo cách này ở phía nam nước 

Anh, nhưng tỷ lệ tăng được sản xuất tại các vùng trung du, miền Bắc nước Anh và Scotland. Biến đổi này sẽ góp phần gradient Bắc-Nam tỉ lệ 

bệnh bò điên (Wilesmith, Ryan và Atkinson, 1991). 

Các yếu tố khác cũng có thể tham gia. Mặc dù cả hai con cừu và scrapie được phân phối rộng rãi tại Anh, một số biến thể khu vực sẽ được dự 

kiến vào lượng vật liệu cừu bị nhiễm vào thực vật khác nhau vẽ. Hiện cũng sẽ được biến đổi trong việc sử dụng thịt và bột xương bằng 

compounders khác nhau của thức ăn gia súc thương mại  cũng như sự khác biệt trong thị phần địa lý của họ về doanh số bán hàng. 

Hiện tại các nghiên cứu dịch tễ học tìm kiếm để đánh giá các yếu tố này. Tuy nhiên, tình hình ở nhiều quốc gia là phức tạp (Wilesmith và cộng 

sự  1992a.) Và một cách tiếp cận hiệu quả hơn đã được tập trung vào bệnh bò điên ở Bắc Ireland (al Denny và cộng sự  1991.) Và quần đảo 

Channel. Điều thú vị là sự xuất hiện đột ngột khác nhau của bệnh bò điên ở Guernsey và Jersey có thể được kết hợp với sự khác biệt trong những 

nhà sản xuất cung cấp thức ăn từ đất liền (Wilesmith, 1992). 

4.5 Nhà tái chế lây nhiễm ở gia súc 

Hiện bây giờ là đủ thông tin để xây dựng lại các sự kiện nổi bật trong các dịch bệnh bò điên ở Anh. 



Như đã giải thích ở trên, nó là bây giờ giả định rằng scrapie là nguyên nhân gốc của dịch bệnh bò điên. Đó là về mặt lý thuyết có thể là bệnh bò 

điên bắt nguồn từ một dòng scrapie đột biến phát sinh một cách tự phát ở cừu và chỉ xảy ra với hơn gây bệnh cho gia súc hơn so với các chủng 

scrapie khác. khả năng này được chiết khấu theo hình thức của dịch  mà sẽ đòi hỏi sự xuất hiện đồng thời của dòng đột biến trong nhiều đàn gia 

cầm trong cả nước (xem hình 1.). Điều này là không thể xảy ra (Wilesmith et al, 1988.). Nó được thêm rất nhiều khả năng là dịch bệnh đã được 

bắt đầu bằng một dòng scrapie đó là phổ biến trong các giống khác nhau của con cừu  hoặc có thể  một vài chủng cư xử theo cách tương tự khi 

qua những con cừu-to rào cản loài gia súc. 

Tuy nhiên, việc tiếp xúc tiếp tục gia súc để scrapie cừu không phải là động lực cuối cùng của dịch. Ngược lại  dịch bệnh chắc chắn sẽ có được 

khuếch đại bởi việc tái chế sau đó  thông qua thịt và bột xương  bằng vật liệu gia súc mắc bệnh trong dân số gia súc. Tái chế đã sản xuất tương 

đương với một đoạn nối tiếp của nhiễm trùng, như đã xảy ra với Kuru. Bởi vì độ dài của thời kỳ ủ bệnh bò điên  tái chế sẽ phải thành lập các mô 

hình của dịch bệnh bò điên từ lâu trước khi thậm chí còn được công nhận (xem Sự phát triển của dịch  trang 26). 

Một hậu quả của việc tái chế là nó sẽ có lợi cho việc lựa chọn giống bò thích nghi của các đại lý, và những chủng có thể khác với những người 

trong dân số cừu. Trình bày bằng chứng cho thấy ít hoặc không có sự thay đổi allelic trong bất kỳ gen gia súc có thể ảnh hưởng đến thời gian ủ 

bệnh. Điều này có nghĩa rằng tất cả các gia súc sẽ có xu hướng gây một áp lực tương tự như chọn lọc  ưu giống với thời gian ủ bệnh ngắn 

nhất. Kể từ khi một số chủng scrapie được biết là có nhiều nhiệt ổn định hơn những người khác, quá trình vẽ bản thân cũng có thể đã gây một áp 

lực thống nhất lựa chọn ưu chủng chịu nhiệt. 

Một số chủng của tác nhân bệnh bò điên đang được nghiên cứu bởi đoạn thử nghiệm ở chuột (Fraser và cộng sự  1988;. Fraser, Bruce và 

McConnell, 1991). Bằng chứng sơ bộ cho thấy rằng bệnh bò điên phân lập từ các nguồn địa lý riêng biệt có thời kỳ ủ bệnh rất giống và tài sản 

khác. Điều này cho thấy rằng bệnh bò điên đã được gây ra bởi một chủng scrapie duy nhất phổ biến ở cừu. 

Điều này căng thẳng có thể đã được lựa chọn và passaged không thay đổi ở gia súc (thông qua tái chế). Ngoài ra, nó có thể đã được tăng lên đến 

một chủng đột biến ở gia súc mà sau đó đã được lựa chọn bởi vì nó đã có một thời gian ủ bệnh ngắn hơn ở gia súc hơn so với các giống cha mẹ. 

Khả năng thứ hai là hơi được ưa thích bởi các bằng chứng cho thấy chủng bệnh bò điên  trong khi rất giống nhau, khác với quá khứ phân lập của 

scrapie cừu ở chuột và cũng từ một trong những gần đây scrapie cô lập (Fraser, Bruce và McConnell, 1991). Thật không may, tự nhiên scrapie 

phân lập được hiện đại với sự bắt đầu của sự tiếp xúc của gia súc không có sẵn để thực hiện so sánh thích hợp nhất. 

4,6 Sự phát triển của dịch 

Với scrapie thử nghiệm  nối tiếp đoạn trong một loài mới thường bao gồm việc giảm thời gian ủ bệnh  ngay cả khi không có lựa chọn 

giống. Ngoài ra, căng lựa chọn luôn luôn ủng hộ sự căng thẳng với thời gian ủ bệnh ngắn nhất (Kimberlin, Cole và Walker, 1987; Kimberlin, 

Walker và Fraser, 1989). Do đó  một hậu quả có thể của việc tái chế các bệnh bò điên ở gia súc là việc giảm thời gian ủ bệnh (và điều này sẽ là 

độc lập của bất kỳ giảm phát sinh từ sự gia tăng lây nhiễm  như được thảo luận dưới đây). Bằng chứng của một thời kỳ ủ bệnh giảm đang được 

tìm kiếm bằng cách phân tích độ tuổi khởi phát của bệnh  phản ánh thời gian ủ bệnh  như là một hàm số của năm sinh, đó là khi một phần lớn các 

trường hợp có thể đã được tiếp xúc (Wilesmith và Ryan, giao tiếp cá nhân) . 

Hậu quả thứ hai của tái chế là phép nhân của nhiễm trong mỗi đoạn. Điều này sẽ tăng tổng số lượng nhiễm lưu hành trong dân số gia súc. Hậu 

quả thứ ba là không còn một rào cản loài. Về liều lượng hiệu quả  điều này có thể là hậu quả quan trọng nhất bởi vì các rào cản loài thường là yếu 

tố hạn chế trong việc truyền interspecies của các đại lý giống như scrapie. dịch bệnh này chắc chắn sẽ được thúc đẩy bởi gia súc bệnh bò điên  sau 

đó sẽ có một lợi thế chọn lọc hơn scrapie cừu. 

Sự thay đổi liều hiệu quả được thể hiện trong từng bước tăng tỷ lệ mắc bệnh bò điên  bắt đầu vào giữa năm 1989 (xem hình. 3). Sự thay đổi này là 

khó có thể do một để kiểm tra tăng các trường hợp  mà có thể đã đạt đến một mức độ nhất quán cao của giai đoạn này của đại dịch này. Hơn nữa  

sự thay đổi tương tự đã được quan sát tại quần đảo Channel, nơi mà các báo cáo các trường hợp đã luôn luôn được gần 100 phần trăm (Wilesmith 

và cộng sự  1992a.). Vì vậy  sự gia tăng của bệnh bò điên vào giữa năm 1989 cho thấy một mức độ đáng kể của việc tái chế các vật liệu gia súc bị 

nhiễm bệnh khoảng 1984-1985 (Wilesmith và Wells, 1991). 

Cách thức mà tỷ lệ mắc bệnh bò điên tăng đặc biệt thú vị. Một trong những mong đợi một liều cao hơn hiệu quả để tăng cả số lượng đàn gia súc 

bị ảnh hưởng và tỷ lệ trong đàn bị ảnh hưởng. Trong thực tế  sau này đã thay đổi rất ít, nhưng đã có một sự gia tăng lớn về số lượng đàn gia súc 

với bệnh bò điên. Điều này có nghĩa là liều trung bình của các nhiễm là rất thấp và hiệu quả chính của việc tái chế là để tăng số lượng các lô hàng 

thịt và bột xương với số tiền tối thiểu "ngưỡng" của nhiễm cần thiết để truyền bệnh gia súc, hơn là sự tập trung của nhiễm trong lô. Sau đó  người 

ta có thể mong đợi nồng độ trung bình đã tăng đủ để gây ra một sự gia tăng rõ ràng hơn trong tỷ lệ mắc bệnh bò điên trong đàn gia súc bị ảnh 

hưởng (Wilesmith, cá nhân giao tiếp). 

Tính đến tháng bảy năm 1991 khoảng 70 phần trăm của tất cả các đàn gia súc bị ảnh hưởng đã chỉ có một hoặc hai trường hợp. Điều này tương 

phản rõ rệt với một số dịch bệnh TME trong đó gần 100 phần trăm. Thảm kịch của bệnh bò điên là, mặc dù phơi nhiễm thấp  tỷ lệ đáng kể của 

một dân số gia súc lớn (khoảng bốn triệu người) đã được tiếp xúc từ 1981-1982 cho đến khi mùa hè năm 1988 khi lệnh cấm protein động vật nhai 

lại có hiệu lực. Điều này giải thích tại sao tổng số các trường hợp bệnh bò điên ở Anh là rất cao. 

Thật khó để ước tính tỷ lệ tấn công của bệnh bò điên vì việc phân phối các tác nhân gây bệnh trong thịt và bột xương sẽ không có được chế độ 

đồng nhất và cho ăn sẽ có thay đổi từ đàn để đàn và từ năm này sang năm khác. 



Tuy nhiên, cách tiếp cận lý thuyết thảo luận Wilesmith (1991) đưa ra một số ý tưởng về tỷ lệ tấn công. Nếu đàn bò sữa trung bình cũng đã có 70 

con bò cho người lớn và tỷ lệ thay thế hàng năm là 20 phần trăm  sau đó mỗi đoàn hệ sinh mới gia nhập đàn dành cho người lớn sẽ bao gồm 14 

bê cái. Một trường hợp duy nhất trong đoàn hệ như vậy  đại diện cho tốc độ tấn công của 7 phần trăm (Wilesmith, 1991). 

Các câu hỏi còn lại quan trọng nhất là quá trình tương lai của dịch. Điều này được thảo luận trong chương 9. 

4,7 xốp não ở các loài động vật khác 

Dịch tễ học về bệnh bò điên cho thấy động vật có thể được tiếp xúc với scrapie nhiễm qua thức ăn chế biến  không chỉ bởi các thức ăn của con 

không cừu không được điều trị hoặc bộ phận nội tạng như đã được chỉ định bởi các nghiên cứu của TME. 

Trước khi bệnh bò điên  một truyền bệnh não xốp được gọi là bệnh mãn tính lãng phí (CWD) (xem bảng 1) được mô tả trong con nai con la giam 

(Odocoileus hemionus hemionus) và Rocky Mountain nai sừng tấm (Cervus elaphus nelsoni) tổ chức tại các cơ sở vật hoang dã ở Colorado và 

Wyoming ( Kimberlin, 1990a). Khoảng 100 trường hợp đã được chẩn đoán từ năm 1967 (Williams et al, 1990.). Phần lớn các loài động vật bị 

ảnh hưởng đã được sinh ra trong tự nhiên và tìm thấy như là trẻ mồ côi. Một nguồn tin của bệnh trong nuôi nhốt không được xác định. Scrapie 

xảy ra ở Hoa Kỳ và là nguồn thức ăn ngoại sinh của bệnh là một khả năng. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh đã được chẩn đoán ở con nai tự do 

khác nhau, và nai sừng tấm (Williams và cộng sự  1990.). 

Đồng thời với dịch bệnh bò điên ở Anh, trường hợp của bệnh não xốp đã xảy ra trong năm loài ngoại lai của động vật nhai lại giữ trong công viên 

động vật hoang dã và các vườn thú ở Anh. Các loài là: 

• Nyala ( Tragelaphus angasi ) năm 1986 (Jeffrey và Wells, 1988); 
• gemsbok ( Oryx gazella ) vào năm 1987 (Jeffrey và Wells năm 1988; Wilesmith và cộng sự năm 1988.,); 
• Arabian Oryx ( Oryx leucoryx ) vào năm 1989 (et al Kirkwood năm 1990.,); 
• hơn Kudu ( Tragelaphus strepsiceros ) vào năm 1989 (et al Kirkwood năm 1990.;). 
• Eland ( Taurotragus Oryx ) vào năm 1989 (Fleetwood và Furley, 1990). 

Các bệnh lý của các bệnh này lá không có nghi ngờ về bản chất của họ và có khả năng thuyết nguyên nhân. Hầu hết  chế độ ăn nếu không phải tất 

cả  của các loài động vật có liên quan được cho ăn có chứa thịt và bột xương trước khi lệnh cấm được lập protein động vật nhai lại. Brain vật liệu 

từ các trường hợp lâm sàng ở Nyala và Kudu một lớn đã sản xuất xốp não sau khi tiêm vào chuột. 

Các bệnh ở động vật vườn thú khác với bệnh bò điên ở ba khía cạnh. Đầu tiên, thời gian lâm sàng đã được đáng kể ngắn hơn ở bệnh bò điên  đôi 

khi chỉ là một vài ngày. Thứ hai, tỷ lệ mắc bệnh ở các loài động vật vườn thú đã không cân đối cao so với quy mô dân số tiếp xúc. Thứ ba, tuổi 

khởi phát của bệnh lâm sàng đã được nhiều trẻ hơn (30 đến 38 tháng) ở các loài động vật vườn thú hơn ở gia súc. Các trường hợp trẻ nhất của 

bệnh bò điên cho đến nay ghi nhận được tại 22 tháng, nhưng sự khởi đầu của dấu hiệu lâm sàng thường tại 4-5 năm. 

Những phát hiện này cho thấy một tiếp xúc cao hơn hiệu quả của các loài động vật vườn thú hơn so với bò. Nhưng con đường tiếp xúc và tỷ lệ 

bao gồm của thịt và bột xương sẽ có được tương tự. Có vẻ như  do đó  rằng các rào cản loài là thấp hơn cho các động vật móng guốc kỳ lạ  dẫn 

đến dễ bị nhiễm trùng. 

Một trường hợp thứ hai trong một Kudu lớn đã được báo cáo vào cuối năm 1990 (Anon., 1990b). động vật được sinh ra vào tháng Tư năm 1989 

và đã không bao giờ ăn chất đạm động vật nhai lại. Dịch bệnh phát triển 19 tháng sau đó và trong thời gian lâm sàng chỉ là một vài ngày. con bê 

được sinh ra trong trường hợp đầu tiên của bệnh não xốp trong một Kudu lớn hơn và các giải thích đơn giản là nó đã bị nhiễm từ mẹ của nó (et al 

Kirkwood, 1992.). Mẹ truyền nhiễm cũng được thành lập tại scrapie cừu và khả năng của nó xảy ra ở gia súc hiện nay cần được xem xét nhiều 

khả năng (xem Các khả năng nhiễm trùng đặc hữu  trang 55). 

Kể từ tháng 1 năm 1990 các trường hợp của một bệnh não xốp mới đã xảy ra ở một số người lớn mèo trong nước ở các bộ phận khác nhau của 

Vương quốc Anh (Wyatt và cộng sự  1990;. Năm 1991; Leggett, Dukes và Pirie, 1990). Feline xốp não (FSE) được truyền qua đường thực 

nghiệm với những con chuột được tiêm của não bị ảnh hưởng. Cũng như với các loài động vật vườn thú, nó có khả năng là FSE cũng là kết quả 

của nhiễm trùng truyền qua thực phẩm  nhưng thực tế là nó chỉ được công nhận vào đầu năm 1990 cho thấy rằng sự lây nhiễm có thể đã bị bệnh 

bò điên hơn là scrapie. 

Mèo ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, bao gồm offals và thức ăn vật nuôi chuẩn bị bữa ăn có chứa thịt và xương. Đã có trường hợp không đủ FSE 

để xác định nguồn lây nhiễm. Tổng số trường hợp vào năm 1990 là 12, và chỉ có sáu đã xảy ra tại Anh vào cuối tháng Bảy năm 1991. Bởi vì sẽ 

không có tái chế lây nhiễm từ con mèo để con mèo thông qua thức ăn  một đại dịch quy mô lớn như bệnh bò điên có vẻ như không. 

Trước khi trường hợp đầu tiên của FSE đã được công nhận  Vương quốc Anh công nghiệp thực phẩm vật nuôi đã lập một tự nguyện "quy định 

offals cấm" trong năm 1989, như một biện pháp đề phòng chống lây nhiễm của mèo và các loài trong nước khác. Biện pháp này đã trở thành bắt 

buộc năm 1990 (HMSO, 1990b) (xem Giảm thiểu sự tiếp xúc của các loài khác, trang 53). 

5. Triệu chứng lâm sàng 

http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E08.htm#5. Clinical signs


5. Triệu chứng lâm sàng 

Bản mô tả lâm sàng của bệnh bò điên đã được dựa trên sáu trường hợp đầu tiên được ghi nhận (Wells và cộng sự  1987.). tài khoản tiếp theo cho 

thấy tần số của các dấu hiệu lâm sàng khác nhau đã không thay đổi trong quá trình dịch (Cranwell và cộng sự  1988;. Gilmour và cộng sự  1988;. 

Wilesmith và cộng sự  1988;. 1992b; Scott và cộng sự  1988. năm 1989; Winteretal năm 1989; Wilesmith và Wells, 1991).. Các tài khoản sau đây 

được dựa trên các dấu hiệu ghi lại trong một nghiên cứu toàn diện của gần 200 trường hợp mắc bệnh bò điên (al Wilesmith và cộng sự  1988.). bổ 

sung dữ liệu lâm sàng hiện nay đã được thu được từ các báo cáo của hơn 17 000 xác nhận (Wilesmith và cộng sự  1992b.). 

Các trường hợp bệnh bò điên cho thấy một sự kết hợp của thần kinh và dấu hiệu chung của bệnh. Các dấu hiệu thần kinh được chia thành ba loại: 

• Thay đổi trạng thái tinh thần đã được quan sát, hầu hết thường được xem như là điên cuồng  lo âu và căng thẳng khi phải đối mặt với lối cửa ra 

vào và cửa ra vào khác. Khoảng 98 phần trăm của tất cả các trường hợp cho thấy thay đổi hành vi trong thể loại này. 
Sự bất thường • các tư thế và chuyển động xảy ra trong 93 phần trăm trường hợp. Các biểu hiện thường gặp nhất là chân sau, chân tay mất điều 

hòa, run và rơi xuống. 
• Thay đổi cảm giác là một tính năng của khoảng 95 phần trăm của tất cả các trường hợp. Điều này đã được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, 

nhưng nổi bật nhất là hyperaesthesia, để cả hai cảm ứng và âm thanh. 

Một đa số lớn các trường hợp (87 phần trăm) có dấu hiệu trưng bày thể rơi vào tất cả ba loại thần kinh. Điều này phù hợp với một chứng rối loạn 

hệ thống thần kinh trung ương khuếch tán. Có rất nhiều điểm giống nhau trong các dấu hiệu lâm sàng của 'scrapie và bệnh bò điên. Sự khác biệt 

rõ ràng nhất là ngứa chỉ thỉnh thoảng thấy ở bệnh bò điên. 

Ngoài ra, có một số dấu hiệu lâm sàng chung liên quan đến bệnh bò điên trong đó thường xuyên nhất là mất mát của tình trạng cơ thể (78 phần 

trăm)  mất trọng lượng sống (73 phần trăm) và sản lượng sữa giảm (70 phần trăm). Một sự thèm ăn tốt được duy trì trong phần lớn các trường 

hợp. Tại một số giai đoạn trong quá trình lâm sàng, khoảng 79 phần trăm của tất cả các trường hợp cho thấy một trong những dấu hiệu chung ở 

trên cùng với các dấu hiệu ở một trong ba loại thần kinh. Không có trường hợp bệnh lý xác nhận của bệnh bò điên chỉ trưng bày dấu hiệu nói 

chung. 

Có sự thay đổi hằng ngày đáng kể trong sự hiện diện và mức độ nghiêm trọng của các dấu hiệu cá nhân. Nuôi động vật trong một môi trường yên 

tĩnh và quen thuộc làm giảm mức độ nghiêm trọng của một số dấu hiệu  đặc biệt hyperaesthesia. Nhưng trong khoảng thời gian vài tuần  các dấu 

hiệu lâm sàng được tiến bộ  dẫn đến sự nă m xuô ng và cái chết. Tuy nhiên, việc giết mổ của đại đa số các động vật bị ảnh hưởng trở nên cần 

thiết ở giai đoạn đầu vì hành vi không thể quản lý và chấn thương do té ngã nhiều lần. 

Thời hạn của các bệnh lâm sàng, từ những dấu hiệu đầu tiên cho đến chết hoặc giết mổ  có thể từ dưới hai tuần miễn là một năm. Thời kỳ trung 

bình là khoảng 1-2 tháng. 

6. Bệnh lý 

6. Bệnh lý 

6,1 Mô bệnh học 
Bệnh học phân tử 6,2 

BSE tương tự như các thành viên khác của gia đình scrapie ở không có bất kỳ tổn thương bệnh lý tổng tục liên quan đến bệnh  sinh hóa norany 

hoặc bất thường huyết học (Aldridge và cộng sự  1988;. Johnson và Whitaker, 1988, Scott và cộng sự  1988;. 1 990a). Đặc điểm thay đổi mô 

bệnh học và phân tử được tìm thấy trong hệ thống thần kinh trung ương. 

6,1 Mô bệnh học 

Ở chung với các bệnh khác trong gia đình scrapie, bệnh bò điên có một bệnh lý viêm không đặc biệt với ba tính năng chính (Wells, Wilesmith và 

McGill, 1991): 

• Các tổn thương quan trọng nhất chẩn đoán là sự hiện diện của tế bào thần kinh vacuolation song phương đối xứng  trong các quy trình và trong 

một số. Điều thứ nhất bao gồm một vacuolation microcystic (xốp thay đổi) của neuropil chất xám (Hình 4a). Đây là tổn thương vacuolar chính 

của bệnh bò điên. Các loại hình khác của vacuolation bao gồm lớn  không gian trống rỗng  thần kinh căng perikarya (Hình 4b). Loại vacuolation 

là một tính năng đáng chú ý của scrapie tự nhiên nhưng nó ít nổi bật trong bệnh bò điên. Tế bào thần kinh với vacuolation somal thường xuyên có 

sự xuất hiện khác thường. Tuy nhiên, rải rác một số hoại tử được xem và, như với scrapie tự nhiên, thần kinh mất mát là một tính năng thường 

xuyên nhưng ít khi lộ rõ. 

• Phì của tế bào hình sao thường đi kèm với vacuolation. Điều này đã được chứng minh trong phòng thường xuyên nhuộm màu và cũng trong 

phần immunostained cho protein thần kinh đệm axit fibrillary (Hình 4c). 
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• não amyloidosis là một tính năng hay thay đổi mô học của gia đình bệnh scrapie. Nó hiện diện trong bệnh bò điên nhưng chủ yếu là thưa thớt  

tiền gửi đầu mối trong một tỷ lệ nhỏ các trường hợp. Congophilic mảng hiển thị dichroism đặc trưng trong ánh sáng phân cực được tìm thấy ở các 

đồi của một trong số 20 trường hợp kiểm tra hệ thống cho amyloid. Các mảng immunostained cho PrP (xem phân tử bệnh học). 

Một số nghiên cứu đã xem xét sự phân bố định lượng về những thay đổi vacuolar ở bệnh bò điên. (. Scott phù hợp với sự  1990b) Một nghiên cứu 

của 22 bộ não bị ảnh hưởng lâm sàng cho thấy mật độ vacuolar có nghĩa là đã được lớn nhất của: tủy của tủy (trong nhân đường đơn độc  nhân 

đường sống của dây thần kinh sinh ba, hạt nhân tiền đình và sự hình thành lưới ); các chất xám trung tâm trong não giữa  khu vực và 

paraventricular ở vùng dưới đồi  đồi não và vùng vách ngăn. Ngược lại  sự thay đổi vacuolar thường tối thiểu ở các vùng đồi thị  tiểu não, vỏ não 

và các cơ sở hạt nhân. 

Một nghiên cứu định lượng kiểm tra một loạt các 100 trường hợp  lấy mẫu trước khi tháng bảy 1989 (Wells, Wilesmith và McGill 1991). Các 

mẫu vacuolar trong não đã được thống nhất khá trái ngược với những biến đổi được mô tả trong scrapie cừu. 

Những phát hiện này cho thấy một đồng nhất về sinh bệnh học của bệnh bò điên về con đường lây nhiễm (qua đường tiêu hóa) và căng thẳng 

chính (s) của các tác nhân gây bệnh ở gia súc. 

Kính hiển vi điện tử (EM) quan sát trên bộ phận nhỏ của bộ não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên tiết lộ các kết quả dự kiến của một bệnh scrapie 

giống (Liberski, 199 ()). Chúng bao gồm nhiều màng kết không bào trong tế bào, chủ yếu trong tinh thể nhánh cây. Nhiều sợi nhánh và sợi trục 

có tích luỹ của ty thể  neurofilaments và các cơ quan điện tử dày đặc. Ngoài ra, cấu trúc tubulovesicular được nhìn thấy. Đây là tương tự như cơ 

cấu hàng tại scrapie ngoại trừ những người nhìn thấy trong bộ não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên đã được màng bị ràng buộc. Điều này có thể là 

một tổn thương đặc biệt của bệnh bò điên  nhưng nó đòi hỏi phải điều tra thêm. 

Bệnh học phân tử 6,2 

Ngoài những tổn thương mô học đặc trưng của gia đình scrapie bệnh  chất chiết xuất của bộ não bị ảnh hưởng lâm sàng có chứa một sự phong 

phú của các sợi đặc tính bất thường (SAF) được dễ dàng xác định bởi EM vết tiêu cực. sự hiện diện của họ trong chiết xuất của não bị ảnh hưởng 

bởi bệnh bò điên đã được quan trọng trong việc xác nhận các quan sát mô học mà BSE là một bệnh scrapie giống như của gia súc (Wells và cộng 

sự  1987.). 

SAF có thể dễ dàng tinh khiết và nhiều được biết về họ (Hy vọng và cộng sự  1988.). Họ có nguồn gốc từ một glycoprotein màng tế bào bình 

thường (tức là máy chủ lưu trữ mã), được gọi là PrP, trong đó có mặt nhiều trong các mô, đặc biệt là não. Trong quá trình nhiễm scrapie, protein 

này thường trải qua một thay đổi sau tịnh bất thường (theo cách mà chưa được hiểu) và mua lại các khả năng hình thành sợi. Các protein biến đổi 

là một phần kháng với enzym thủy phân protein để nó tích tụ trong não, thường đến mười lần về nồng độ của các protein bình thường. 

Các sợi từ não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên đã được tinh chế và nghiên cứu về kích thước  sức đề kháng protease, immunoreactivity (với các 

kháng thể chuẩn bị chống lại SAF), lectin ràng buộc và một phần trình tự axit amin N-terrninal. Kết quả cho thấy kết luận rằng các sợi từ não bị 

ảnh hưởng bởi bệnh bò điên được làm từ bò PrP (Hope et al, 1988.). 

Có ba cách thức mà các hình thức sợi nhỏ của PrP có thể được phát hiện: 

• SAF có thể được xác định bằng hình thái đặc trưng của họ khi kiểm tra bằng EM (Wells et al, 1987; Hope et a năm 1988;. Scott và cộng sự  1 

990b..). 

• tinh khiết hoặc thậm chí các chế phẩm dầu thô của SAF có thể được phân tích bằng phương Tây thấm sau khi điện gel polyacrylamide. Phương 

pháp này không phát hiện SAF (bị giải thể trước khi điện)  nhưng các protein thành phần  đổi PrP. Các kháng protease của biến đổi PrP cho phép 

nó được phân biệt với PrP bình thường  mà là nhiều hơn nữa để tiêu hóa nhạy cảm với protease (Hope và cộng sự  19X8;. Scott và cộng sự  1 

990b.). 

• Các hình thức sửa đổi của PrP có thể được phát hiện trong các phần của não bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên immunocytochemical nhuộm với 

các kháng thể để SAF. Các chính amino acid chuỗi các PrP bình thường được gìn giữ ở các loài khác nhau để các kháng thể này không nhất thiết 

phải được nâng lên so với SAF tinh chế từ gia súc bị ảnh hưởng. Kể từ khi các kháng thể chống SAF nhận PrP bình thường  điều này đã được gỡ 

bỏ bằng cách xử lý với protease. Little làm việc của loại này đã được xuất bản vào bệnh bò điên  nhưng nó đã được chỉ ra rằng các mảng amyloid 

đôi khi thấy trong não là immunocytochemically tích cực cho PrP (Wells, Wilesmith và McGill, 1991). 

7. Chẩn đoán 

7. Chẩn đoán 

7,1 Triệu chứng lâm sàng 
7,2 Mô bệnh học 
Phát hiện 7,3 m u do nhiê u thơ  của PRP 
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Không có xét nghiệm thường quy chẩn đoán để xác định gia súc bị nhiễm bệnh trước khi khởi phát bệnh lâm sàng. Việc chẩn đoán bệnh bò điên 

do đó phụ thuộc vào việc công nhận các dấu hiệu lâm sàng và xác nhận qua kiểm tra mô học của hệ thần kinh trung ương. Một chẩn đoán lâm 

sàng cũng có thể được xác nhận của sinh hóa, EM hoặc phát hiện immunocytochemical của SAF hoặc protein thành phần  đổi PrP. 

7,1 Triệu chứng lâm sàng 

Các dấu hiệu thường gặp nhất là trình bày hành vi thần kinh (Hình 5). Điều này có thể được xem như là một sự tách biệt khỏi phần còn lại của 

đàn ở đồng cỏ  một sự miễn cưỡng để vào phòng khách vắt sữa và đá mạnh mẽ để đáp ứng được vắt sữa. Các dấu hiệu vận động sớm nhất là 

những thay đổi tinh tế trong dáng đi chân sau, chân tay và khó khăn trong việc gia tăng từ một vị trí nă m bình thường. 

Những thay đổi trong hành vi đầu có thể bị nhầm lẫn với ketosis hypomagnesaemia và thần kinh. Unresponsiveness để điều trị là một cách để 

phân biệt hai điều kiện từ bệnh bò điên. Một là sự khởi đầu ngấm ngầm hơn trong những dấu hiệu của bệnh bò điên  cùng với sự tiến triển mãn 

tính của họ trong khoảng thời gian tuần. Các vận động thay đổi  trong tiến trình, đặc biệt với một dáng đi lắc lư rõ ràng, rút ngắn sải chân và lúng 

túng trong chuyển. 

Như đã đề cập trước đây  các dấu hiệu thần kinh chủ yếu của bệnh bò điên có e sợ  hyperaesthesia và mất điều hòa (xem hình. 6). Động vật trưng 

bày một sự kết hợp của ba dấu hiệu cho hơn một tháng nên được coi là trường hợp có thể của bệnh bò điên (Wilesmith et a, 1. 992b). 

Với các loại kinh nghiệm có được bởi nhiều nhà quan sát tại Vương quốc Anh, bệnh bò điên có thể được chẩn đoán với một mức độ chính xác 

cao. Mặc dù vậy  tất cả các trường hợp nghi ngờ của bệnh bò điên ở trong nước được kiểm tra bằng mô bệnh học thường xuyên. Mô học xác nhận 

là cần thiết bất cứ khi nào tình trạng bệnh bò điên của một con vật cá nhân cần phải được thành lập với sự chắc chắn. 

Hình 5 Tần số của các dấu hiệu lâm sàng ban đầu báo cáo cho 15 220 trường hợp mô học xác nhận của bệnh bò điên 

Hình 6 tần số trong những dấu hiệu thần kinh ở 17.154 mô học đã xác nhận trường hợp bệnh bò điên 

7,2 Mô bệnh học 

Việc chẩn đoán mô bệnh học của bệnh bò điên có thể được thực hiện trên cơ sở vacuolation neuroparenchymal trong não bộ của trường hợp nghi 

ngờ. Cần lưu ý rằng vacuolation trong perikarya thần kinh là đôi khi được xem là một tính năng ngẫu nhiên ở gia súc (Wells và cộng sự  

1987.). Các tần số của các vacuolation "bình thường" thường rất thấp so với đó liên quan đến bệnh lâm sàng, và nó là chủ yếu chỉ xuất hạt nhân 

màu đỏ (xem hình. 7). vacuolation Artefactual cũng có thể được sản xuất theo một số điều kiện chế biến mô học  nhưng điều này chủ yếu ảnh 

hưởng đến chất trắng (Wells và Wells, 1989). 

Việc công nhận BSE là một căn bệnh mới của gia súc dựa trên việc kiểm tra thường xuyên của các phần hào quang đại diện cho các vùng não lớn 

(Wells và cộng sự  1987.). Điều này rõ ràng sẽ là các thủ tục cần thiết khi trình bày với một trường hợp có thể của bệnh bò điên lần đầu tiên. 

Sau đó trong các dịch bệnh. sự hiện diện thống nhất của các tổn thương trong não pathognomonic gốc chứng minh một cuộc kiểm tra đơn giản 

chỉ bốn phần hào quang bao gồm các bộ phận của tủy não, cầu não và mesencephalon. Sau đó  quy mô ngày càng tăng của dịch và yêu cầu kiểm 

tra mô học của tất cả các trường hợp nghi ngờ tạo ra sự cần thiết (và cũng có thể cung cấp nguyên liệu) để phát triển một thủ tục đơn giản hơn. 

Một nghiên cứu về bộ não 684 trâu, bò, trong đó có 563 trường hợp được xác nhận  đánh giá chẩn đoán mô học của bệnh bò điên bằng cách kiểm 

tra của một bộ phận duy nhất của 'tủy thường xuyên thực hiện tại OBEX (Wells và cộng sự  1989.). Các tần số cao thay đổi vacuolar trong hai hạt 

nhân trong tủy (đường hạt nhân đơn độc và đường nhân sống của dây thần kinh sinh ba) đã làm cho nó có thể xác định được 99,6 phần trăm 

trường hợp bệnh bò điên đã được xác nhận bởi các mẫu lớn hơn của não. Điều này có nghĩa rằng các khu vực khác của não bộ chỉ cần được xem 

xét khi các tổn thương ở tủy là tối thiểu hoặc vắng mặt. 

Phát hiện 7,3 m u do nhiê u thơ  của PRP 

Các tiện nghi và độ tin cậy của mô não giúp loại bỏ sự cần thiết để cơ sở chẩn đoán thông thường của bệnh bò điên trên các phát hiện của biến 

đổi PrP. Tuy nhiên, có những tình huống khi nó sẽ là hữu ích. Việc rõ ràng nhất là khi một trường hợp nghi ngờ của bệnh bò điên đã phát sinh bất 

ngờ và nó là bắt buộc để đảm bảo các chẩn đoán. Trong những trường hợp này, các phát hiện của SAF hoặc sửa đổi PrP là một sự bổ sung hữu 

ích cho chẩn đoán mô bệnh học. Nó sẽ là không thể thiếu nếu bộ não đã không phù hợp với mô học: ví dụ  nếu loại bỏ hoặc cố định đã quá chậm 

trễ. Các kháng protease của SAF làm cho nó có thể tách chúng ra từ não đã trải qua autolysis đáng kể. Tuy nhiên, SAF chỉ có thể được tinh chế 

thỏa đáng từ não tươi hoặc đông lạnh  không não cố định. 

Hai nghiên cứu có hệ thống đã đánh giá những phát hiện của SAF trong chẩn đoán thông thường của bệnh bò điên (Scott et al, 1990b.). Trong lần 

đầu tiên, 144 mô học tích cực bộ não của bệnh bò điên và 23 bộ não tiêu cực đã được kiểm tra bằng cách tinh chế của SAF và phát hiện bởi 

EM. Không có dương tính giả (trong số 23 bộ não), nhưng tỷ lệ lớn các âm tính giả đã được quan sát (53 phần trăm của 144 bộ não). Lý do cho 

sự âm tính giả là các vùng não được chọn để khảo nghiệm đã được tối ưu  chúng đã được chọn sau khi các lĩnh vực ưu tiên cho các mô bệnh học 

đã được giao. 
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Một nghiên cứu thứ hai. của 22 bộ não, cho thấy rằng số lượng xấp xỉ SAF mức độ nghiêm trọng của sự thay đổi vacuolar. Đối với loạt bài thứ 

hai, sợi đã được phát hiện trong các mẫu của tất cả 22 trường hợp bệnh bò điên khi não vùng gốc đã được kiểm tra. Nghiên cứu này cũng chứng 

minh sự nhạy cảm của phương Tây phát hiện sợi nhỏ bởi thấm (Scott et al, 1990b.). 

8. Phòng chống 

8,1 hạn chế về thương mại gia súc sống 
8,2 hạn chế về buôn bán thịt và bột xương 
8,3 khử trùng của thịt và bột xương 
8,4 hạn chế sử dụng thịt và bột xương 
Giảm thiểu 8,5 tiếp xúc của người dân 
8,6 Giảm thiểu sự tiếp xúc của các loài khác 

Nó hiếm cần nói rằng  hiện nay, tiêm phòng không phải là một cách thích hợp ngăn ngừa bất kỳ bệnh trong gia đình scrapie, không có phản ứng 

miễn dịch bảo vệ được biết đến nhiễm trùng cho một loại vắc xin để nâng cao.Tuy nhiên, bệnh bò điên là rõ ràng không phải một căn bệnh rất dễ 

lây và có thể được ngăn ngừa bằng cách khác đơn giản bởi vì dịch tễ học là tương đối đơn giản. 

Như đã nêu trước đó  đĩa đơn được biết nguồn lây nhiễm tập trung thức ăn bị ô nhiễm có chứa thịt và bột xương. Các chỉ chính sự không chắc 

chắn là liệu có bất kỳ tuyến đường tự nhiên của bệnh giữa gia súc. Bằng cách tương tự với scrapie, khả năng rất có thể là nhiễm trùng lây truyền 

từ bò sang bê. Một thử nghiệm chính đã được thiết lập tại Anh để điều tra này (xem Các khả năng nhiễm trùng đặc hữu  trang 55). Có hai cách 

trong đó các nước không có bệnh bò điên có thể có được nó: đầu tiên, do việc nhập khẩu động vật sống và thức ăn bị ô nhiễm từ các nước có 

bệnh bò điên  và thứ hai, bằng cách cho phép scrapie đặc hữu để lây nhiễm gia súc (xem khử trùng của thịt và bột xương  trang 47, và sử dụng 

hạn chế thịt và bột xương  trang 49). Cả hai đều dễ dàng ngăn chặn. 

8,1 hạn chế về thương mại gia súc sống 

Rõ ràng có một cơ hội mà một số động vật nuôi nhập khẩu từ Vương quốc Anh chẳng hạn  có thể bị nhiễm bệnh bò điên. Trừ khi số lượng lớn 

động vật được nhập khẩu  xác suất thống kê là khá nhỏ. Việc xuất hiện của bệnh bò điên ở Oman (Carolan, Wells và Wilesmith, 1990) và quần 

đảo Falkland là những trường hợp chỉ định này cho đến nay. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài của bệnh bò điên có nghĩa là kiểm dịch thực vật có giá trị 

thực tế hạn chế  ngoại trừ trường hợp đặc biệt khi cần phải động vật nhập khẩu có giá trị hơn những khó khăn và chi phí của một thời kỳ kiểm 

dịch kéo dài nhiều năm. 

Nếu không có các tuyến đường tự nhiên cho sự lây lan của bệnh từ gia súc để gia súc, nguy cơ chỉ từ chăn nuôi nhập khẩu sẽ được sau khi giết 

mổ  khi vật liệu bị nhiễm có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn chăn nuôi. Các cơ hội của gia súc khác lây nhiễm này sẽ là khá nhỏ vì pha loãng 

rộng lớn với các vật liệu không bị nhiễm bệnh. Các rủi ro cần được không từ động vật sinh ra tại Anh sau khi lệnh cấm protein động vật nhai lại 

có hiệu lực vào tháng 7 năm 1988. 

Tuy nhiên, tự nhiên truyền nhiễm bệnh bò điên ở gia súc vẫn còn một khả năng (Anon., 1991b). Bởi vì điều này, các CEC hạn chế việc nhập khẩu 

gia súc sống từ Vương quốc Anh với động vật sinh ra sau tháng 7 năm 1988, miễn là họ không sinh ra để nghi ngờ hoặc đã xác định con bò bệnh 

bò điên (CEC, 1989). 

Một sửa đổi sau này (CEC, 1990a) tiếp tục bị hạn chế nhập khẩu gia súc sống từ Vương quốc Anh để bê trẻ đã được giết mổ bởi sáu tháng tuổi ở 

các nước nhập khẩu. Sửa đổi này giải quyết vấn đề của nước nhập khẩu phải loại bỏ và xử lý các offals bò quy định phù hợp với pháp luật về 

Vương quốc Anh. Lệnh cấm offals quy định đã được giới thiệu như một biện pháp phòng ngừa y tế công cộng nhưng không áp dụng cho bê trẻ 

(trong sáu tháng hoặc ít hơn) vì không có phần của những động vật này được coi là một nguy cơ đáng kể ngay cả khi họ đang bị nhiễm bệnh 

(xem Giảm thiểu tiếp xúc của dân số con người  trang 50). 

Một số lượng ngày càng tăng của gia súc tại Vương quốc Anh chưa bao giờ được cho ăn protein động vật nhai lại. Thương mại động vật sống 

sinh ra ở đó sau khi lệnh cấm protein động vật nhai lại sẽ do đó không thể là một nguy cơ đối với nước nhập khẩu trừ khi có gia súc-to-bò truyền 

nhiễm. OIE đã khuyến cáo các điều kiện cụ thể cho việc buôn bán gia súc sống phôi từ các nước có tỷ lệ mắc cao hay thấp của bệnh bò điên 

(OIE, 1992). 

8,2 hạn chế về buôn bán thịt và bột xương 

Vương quốc Anh đã giới thiệu hai hạn chế về việc sử dụng thịt và bột xương động vật nhai lại thức ăn. Đầu tiên là một lệnh cấm hoàn toàn vào 

thức ăn của động vật nhai lại có nguồn gốc từ protein để động vật nhai lại  được giới thiệu để kiểm soát bệnh bò điên bằng cách ngăn ngừa lây 

nhiễm mới từ ô nhiễm nguồn cấp dữ liệu (HMSO. 1988a). 

Hạn chế thứ hai đi vào sau  ban đầu vì l  do sức khỏe cộng đồng (xem Giảm thiểu tiếp xúc với dân số con người  trang 50) và sau na y vì lý do 

sức khỏe động vật (xem Giảm thiểu sự tiếp xúc của các loài khác, trang 53).Điều này cấm việc sử dụng một số quy định offals trâu, bò trong thức 

ăn của con người và thức ăn động vật. Các offals bị cấm là những người có khả năng chứa một lượng cao nhất của đại lý bệnh bò điên ở gia súc 

bị nhiễm bệnh. Hạn chế thứ hai cũng ngăn chặn việc xuất khẩu sang các nước thành viên khác EEC của offals quy định từ tất cả các động vật bò 

trên độ tuổi sáu tháng, và các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ họ (HMSO, 1990b). 
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http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E0b.htm#8.5 Minimizing exposure of the human population
http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E0b.htm#8.6 Minimizing the exposure of other species


Tuy nhiên, không có Anh Quốc hạn chế xuất khẩu thịt và bột xương có nguồn gốc từ chất thải không xác định trâu, bò (trong đó sẽ có tính lây 

nhiễm rất ít) hoặc vật liệu có nguồn gốc từ cừu (trong đó sẽ có một số lượng đáng kể lây nhiễm). Cũng không có EEC đối với bất kỳ hạn chế 

thương mại trong thịt và bột xương (mặc dù một số nước thành viên đã cấm nhập khẩu từ Anh Quốc). 

Kể từ khi cho ăn của vật liệu có nguồn gốc cừu để gia súc được cho là đã được nguồn gốc của dịch bệnh bò điên ở Anh, các nước có nhu cầu 

nhập khẩu thịt và bột xương Anh từ quốc gia này cũng sẽ được khuyên không nên ăn nó với động vật nhai lại. Việc ăn thịt và bột xương từ các 

nước khác với scrapie được xem dưới đây. 

8,3 khử trùng của thịt và bột xương 

Các nghiên cứu dịch tễ học mô tả trong Chương 4 cho thấy rằng tiềm năng đối với bệnh bò điên xảy ra tại Vương quốc Anh đã tồn tại trong một 

thời gian dài trước khi đại dịch thực sự bắt đầu. Một trong những bài học về bệnh bò điên là một tiềm năng tương tự có thể tồn tại ở các nước 

khác. 

Sự xuất hiện của bệnh bò điên phụ thuộc vào sự hiện diện đồng thời của ba yếu tố (Wilesmith và Wells, 1991): 

• dân cừu lớn (trong mối quan hệ với gia súc) với một mức độ đủ của scrapie đặc hữu; 
• việc sử dụng số lượng lớn thịt và bột xương bắt nguồn từ con cừu  trong thức ăn gia súc; 
• điều kiện hoàn trả cho phép sự tồn tại của một lượng đáng kể nhiễm (trong đó sẽ phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm ban đầu). 

Mức trung bình rất thấp tiếp xúc của gia súc tại Anh minh họa cách gần đại dịch có thể đã tránh được nếu có một trong những yếu tố này đã bị 

hạn chế. Sự cần thiết cho tất cả ba yếu tố là lý do tại sao rất ít nếu có các quốc gia khác trên thế giới có thể gặp bệnh bò điên trên quy mô của các 

dịch Vương quốc Anh. Nhưng có một nguy cơ thực sự của B SE khu vực xảy ra bất cứ khi nào một sự kết hợp địa phương của các yếu tố này dẫn 

đến sự lây nhiễm của gia súc từ cừu. Mặc dù những lý do cho các trường hợp gần đây của bệnh bò điên ở Thụy Sĩ và Pháp vẫn chưa được biết  

đây là những loại dịch thỉnh thoảng được dự kiến. Hoa Kỳ Bộ Nông nghiệp (USDA) đã có những phân tích chi tiết của các yếu tố bệnh bò điên ở 

cả cấp quốc gia và khu vực (USDA, 1991a, 1991b). 

Bệnh bò điên có thể được ngăn ngừa bằng cách loại bỏ bất kỳ một trong ba yếu tố trên. Trong thực tế  không những xóa scrapie đặc hữu cũng 

không suy giảm dân số của các con chiên là một lựa chọn thực tế ngoại trừ trong nước đã gần được vào một trong các vị trí này. Australia và New 

Zealand là hai cừu nuôi lớn các nước thường được coi là scrapie-miễn phí. Nhưng một số người khác đã chứng kiến scrapie ít hoặc không có 

trong những năm gần đây. 

Điều này làm hai phương pháp chính để phòng ngừa bệnh bò điên từ scrapie cừu. Đầu tiên là để đảm bảo rằng thịt và bột xương được sản xuất 

trong điều kiện đó khử trùng đạt được tổng số các chủng nhất chịu nhiệt của các tác nhân lây nhiễm (xem bên dưới). thứ hai là để tránh việc sử 

dụng thịt và bột xương trong thức ăn động vật (xem sử dụng hạn chế thịt và bột xương  trang 49). 

Vì lý do kinh tế  quy trình hiện đại vẫn còn sử dụng vài chiết dung môi, trong đó  như đã đề cập  là một yếu tố quan trọng trong việc hạn chế tiếp 

xúc với các gia súc tại Anh trước khi 1981/82. Với hầu hết các quy trình, khử trùng scrapie dựa vào sưởi ấm. Ở chung với một số tác nhân khác 

vi sinh vật  độ nhạy nhiệt của scrapie là lớn nhất trong sự hiện diện của nước. Vì hầu hết các nhà máy dựng hình hoạt động ở áp suất khí quyển  

giai đoạn wetheating sẽ diễn ra ở nhiệt độ lên đến khoảng 100 ° C, mà các đại lý scrapie là đáng kể kháng. 

nhiệt độ cao hơn sẽ đạt được khi hầu hết các nước đã được gỡ bỏ. Wilesmith Ryan và Atkinson (1991) thấy rằng nhiệt độ trung bình đạt được 

trong các nhà máy khác nhau United Kingdom là 124 ° C và tối đa là khoảng 150 ° C. Chắc chắn  những nhiệt độ sẽ tạo ra một số bất hoạt. Sự 

vắng mặt của dữ liệu  tuy nhiên, làm cho nó khó khăn để xác định có bao nhiêu nhiễm sẽ bị mất trong điều kiện nhiệt khác nhau (Taylor, 1989a). 

Về lý thuyết  một cách đơn giản để vô hiệu hóa các scrapie / BSE đại lý là sử dụng các điều kiện tiêu chuẩn hiện đang được sử dụng để khử trùng 

các đại lý CJD tại bệnh viện Kỳ Anh, cụ thể là hấp ở 134-138 ° C trong 18 phút (DHSS, 1984). Tiêu chuẩn này dựa trên sự căng thẳng nhất  ổn 

định nhiệt scrapie (Kimberlin et al, 1983.). Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc khử trùng tải xốp của dụng cụ phẫu thuật tại bệnh viện 

và khử trùng hơi nước của một lượng lớn chất thải lò mổ hoặc không được điều trị hoặc thịt và bột xương (Taylor, 1989a). Các thiết thực và hiệu 

quả của phương pháp trị liệu như vậy cần điều tra cẩn thận. Những nghiên cứu đang tiến nhưng họ sẽ mất một vài năm để hoàn thành. 

8,4 hạn chế sử dụng thịt và bột xương 

Bằng cách này rất đơn giản nhất để ngăn chặn bệnh bò điên là để tránh việc sử dụng thịt và xương bữa ăn và bất kỳ các nguồn protein động vật 

nhai lại  trong thức ăn gia súc. Cách tiếp cận này có thể mất nhiều hình thức. 

Chất liệu từ cừu có thể được đưa ra một cách riêng biệt từ đó các loài khác và bị loại trừ từ thức ăn gia súc. Nhưng điều này sẽ không ngăn chặn 

việc tái chế các bệnh nhiễm trùng đã hiện diện trong gia súc. Đây là lý do tại sao Vương quốc Anh protein động vật nhai lại lệnh cấm áp dụng đối 

với vật liệu có nguồn gốc từ tất cả các động vật nhai lại  kể cả gia súc (HMSO, 1488a). 

Lệnh cấm này cũng áp dụng cho các protein động vật nhai lại thức ăn của để cừu (cũng như cho gia súc, hươu nai) để ngăn chặn sự tái nhiễm 

scrapie ở cừu mà dân số  trong quá khứ  có thể đã góp phần scrapie đặc hữu. 



Các cách tiếp cận hiệu quả nhất là một lệnh cấm hoàn toàn vào thức ăn của tất cả các protein động vật nhai lại để động vật nhai lại như ban đầu 

được giới thiệu và duy trì ở Vương quốc Anh (HMSO, 1988a; 1988e, 1989a, 1990b). Điều này sẽ ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng 

feedborne để bò từ cả hai đàn cừu bản địa và nhập khẩu. Nó cũng sẽ ngăn chặn việc tái chế lây nhiễm từ người lớn nhập khẩu gia súc Anh có thể 

đã bị nhiễm  nhưng còn quá nhỏ để có dấu hiệu lâm sàng của bệnh bò điên tại thời điểm giết mổ. 

Như một biện pháp cũng sẽ tính đến khả năng nhiễm bệnh bò điên chính thức đã có thể tồn tại ở các nước khác, hoàn toàn độc lập của Vương 

quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên khó có khả năng này có thể có vẻ  việc tái chế nhiễm trùng rõ ràng trong gia súc có thể tạo ra chỉ là 

điều kiện để lựa chọn của nhiều chủng neurovirulent cao có thể dẫn đến một vấn đề bệnh tật. 

Một số nước  trong đó có Hoa Kỳ và các thành viên của Cộng đồng Kinh tế  đã bắt đầu chương trình giám sát để phát hiện bằng chứng của bệnh 

bò điên ở đàn gia súc quốc gia của họ. Các EEC đã làm cho một bệnh BSE khai báo có hiệu lực từ tôi tháng 4 năm 1990 (CEC, 1990a). Các 

chương trình giám sát được dựa trên việc kiểm tra mô học của phần não từ gia súc trở lên có dấu hiệu thần kinh. Một nguồn rõ ràng của vật liệu là 

các trường hợp nghi ngờ bệnh dại. Tuy nhiên, cho đến khi các nghiên cứu đó cung cấp bằng chứng ngược lại  nó sẽ được thận trọng để ngăn chặn 

sự lây lan truyền qua thức ăn nhiễm bệnh bò điên inapparent giữa gia súc. 

Giảm thiểu 8,5 tiếp xúc của người dân 

Một số lớn quan tâm, phần lớn là tránh được  đã được thể hiện qua những hậu quả y tế công cộng có thể có của bệnh bò điên. Điều này là dễ hiểu 

cho rằng gia đình scrapie của bệnh bao gồm một số có ảnh hưởng đến con người. Nhưng sự tồn tại của bệnh nhân scrapie như lâu trước khi bệnh 

bò điên được phát hiện có nghĩa là các mối quan hệ dịch tễ học có thể có giữa các động vật và bệnh nhân đã được các đối tượng nghiên cứu 

chuyên sâu. Kết quả là, các trường hợp  trong đó bệnh bò điên có thể gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng có thể được xác định khá chính xác, và 

các biện pháp đơn giản đã được đưa ra để Ðể tránh nguy cơ này. Vấn đề này đã được xem xét trong "Báo cáo Southwood," (DoH và MAFF, 

1989) và nó đã được thảo luận tại dài ở nơi khác (Kimberlin, 1990b, 1990c; Taylor, 1989b). Các tính năng nổi bật của vấn đề và giải pháp của nó 

được mô tả dưới đây. 

Các vấn đề 

Nếu scrapie hoặc bệnh bò điên đã gây bệnh ở người  nó có thể sẽ được nhận ra là CJD. Mặc dù dịch tễ học của CJD không hiểu cụ thể  khả năng 

rằng nó được gây ra bởi nhiễm scrapie của con người đã được nghiên cứu và bằng chứng vững chắc chống lại các liên kết như vậy quan hệ nhân 

quả. giả thuyết chính đáng cho CJD được thảo luận ở nơi khác (Kimberlin, 1990a). 

Đó là không chắc chắn rằng sự vắng mặt của một liên kết aetiological giữa CJD và scrapie là bởi vì con người chưa bao giờ được tiếp xúc với 

scrapie. Ngược lại  tiếp xúc với scrapie nhiễm phải đã được đáng kể ở một số nước trong thời gian rất dài của thời gian. Nhưng  như là cho thấy 

bằng chứng dịch tễ học  như vậy đã không được tiếp xúc với đủ cao để vượt qua rào cản loài là giới hạn truyền tải interspecies của các bệnh này. 

Trong trường hợp không thể chứng minh được một nguy cơ sức khỏe công cộng từ scrapie, cũng tương tự có thể áp dụng đối với bệnh bò 

điên. Các trường hợp chỉ có thể làm thay đổi đánh giá này là nếu việc truyền scrapie cho gia súc đã tăng lên đáng kể hiệu quả tiếp xúc của con 

người để lây nhiễm. Sự không chắc chắn nhất sẽ được nếu gia súc đã được lựa chọn chủng scrapie đó khác với những tồn tại từ trước ở cừu. Đó 

là khả năng như vậy tồn tại được thể hiện bởi các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của đơn (nhân bản) chủng scrapie ở chuột cho thấy rằng qua 

hàng rào loài (thành chuột đồng) có thể cho phép lựa chọn các đột biến với những đặc tính sinh học khác nhau từ các giống gốc (Kimberlin, Cole 

và Walker , 1987; Kimberlin, Walker và Fraser, 1989). 

Như được thể hiện trước đây  việc tái chế các bệnh bò điên bệnh trong dân số gia súc đã có thể ủng hộ việc lựa chọn giống bò thích nghi. Ra quy 

trình cũng có thể có một tác dụng chọn lọc của thiên chủng nhiệt ổn định của đại lý. Tuy nhiên, căng lựa chọn cho mỗi gia nhập sẽ không nhất 

thiết phải tạo ra một vấn đề vì các chủng được chọn có thể còn ít khả năng hơn scrapie để qua được hàng rào loài để con người. Mối quan tâm 

duy nhất là nếu họ đã xảy ra để được thêm khả năng lây nhiễm của con người. Thật không may, không có cách dễ dàng để thử nghiệm khả năng 

này. 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh rằng bất kỳ chính con người vẫn có thể tiếp xúc qua một rào cản loài và sẽ không có tái chế các bệnh truyền qua 

thực phẩm trong dân số con người  như đã xảy ra với Kuru và với bệnh bò điên ở gia súc. Tuy nhiên, có một nguy cơ lý thuyết để con người từ 

một lựa chọn bất lợi của giống bệnh bò điên. Cách hợp lý để giải quyết nguy cơ này là để đảm bảo rằng việc tiếp xúc với bệnh bò điên được giữ ở 

mức thấp. 

Các giải pháp 

Sự chú ý tại Anh ban đầu tập trung vào gia súc bị ảnh hưởng lâm sàng đã được loại trừ khỏi chuỗi thức ăn của con người từ tháng 8 năm 1988 

(HMSO, 1988b). Ngay sau đó  sự phá hủy của sữa từ các trường hợp nghi ngờ đã được thi hành (HMSO, 1988d, 1988e). 

Khi số lượng các trường hợp bệnh bò điên vẫn tiếp tục tăng  tuy nhiên, đã có lo ngại rằng một số động vật  ở giai đoạn rất sớm của bệnh lâm 

sàng, có thể thoát khỏi phát hiện. Đáng lo ngại hơn nữa là khả năng mà động vật bị nhiễm bệnh đã được giết mổ để lấy thịt trước tuổi mà xuất 

hiện dấu hiệu lâm sàng (hai tuổi trở lên). Nếu gia súc bị chết máy đầu cuối cho nhiễm trùng, số lượng động vật subclinically nhiễm sẽ giảm dần 

kể từ sự ra đời của thịt và bột xương cấm vào tháng Bảy năm 1988. Nhưng hiệu quả của nhiễm trùng lây truyền mẹ  nếu nó xảy ra, có thể thay đổi 

tình trạng này. 



khả năng này đã được phản đối bằng cách cấm một số loại nội tạng trâu, bò định xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Lệnh cấm có hiệu 

lực tại Anh và xứ Wales vào tháng năm 1989 (HMSO, 1989b), và ở Scotland và Bắc Ireland vào tháng Giêng năm 1990. 

Các cơ sở ban offals quy định là các đại lý trong gia đình chỉ scrapie nhân đến một mức độ đáng trong một số nhỏ các mô (Hadlow, Kennedy và 

chủng tộc  1982). Thật vậy  hạn chế về nhân và về sự lan truyền ô-to-ô nhiễm là nguyên nhân cơ bản cho các thời kỳ ủ bệnh kéo dài của tất cả các 

bệnh này (Kimberlin, 1990a). 

Hầu hết các mô, bao gồm sữa và các cơ bắp  có ít hoặc không có nhiễm phát hiện được bằng cách tiêm nuôi, và không có hiệu quả ở tất cả các 

tiếp xúc tiêu hóa (vì những khác biệt lớn giữa các tuyến đường trong các hiệu quả tương đối của nhiễm trùng). Đây là sinh ra do ăn một lượng lớn 

trâu, bò mô khác nhau từ các trường hợp bệnh bò điên với những con chuột. Chỉ có những con chuột được cho ăn não bị nhiễm bệnh (Barlow và 

Middleton, 1990a, 1990b). 

Có vài mô bò được sử dụng trong thực phẩm của con người mà còn có tiềm năng để hỗ trợ nhân quan trọng của đại lý. Điều quan trọng nhất  số 

lượng  là bộ não, tủy sống  amidan, lá lách, tuyến ức và ruột (người cuối cùng vì sự hiện diện của các bản vá lỗi của Peyer). Đây là những offals 

định được loại trừ bởi các lệnh cấm (HMSO, 1989b). 

Để có hiệu quả  các ban offals quy định đã có được áp dụng cho tất cả các gia súc bất kể họ đang bị nhiễm bệnh. Ngoại lệ duy nhất là bê dưới sáu 

tháng tuổi được miễn với lý do không ai có thể đã được ăn thịt động vật nhai lại có nguồn gốc và bột xương và, thậm chí nếu có bà mẹ truyền 

nhiễm  lây nhiễm rất ít hoặc không phát hiện được sẽ được dự kiến ( từ các nghiên cứu của scrapie) trong bất kỳ mô. 

Một tính năng chính của lệnh cấm offals là nó bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay cả khi bệnh bò điên phát triển thành nhiễm trùng đặc hữu của gia 

súc (xem Các khả năng nhiễm trùng đặc hữu  trang 55). Nói cách khác, nó phân chia sức khỏe động vật và các lĩnh vực y tế công cộng của bệnh 

bò điên. 

Một cách logic, lệnh cấm cũng nên được áp dụng cho các lymphnodes lớn. Ở Anh, đây là những loại bỏ như một vấn đề của khóa học  cùng với 

các mô chất thải khác (kể cả dây thần kinh lớn)  hoặc trong lò mổ hoặc khi cắt thịt  cá nhân được chuẩn bị. Năm 1990 các bước đã được lực 

lượng bổ sung bởi EEC quyết định thực hiện để tạo thuận lợi cho thương mại thịt bò Vương quốc Anh. 

Đối với thịt bò không xương  có một yêu cầu rõ ràng để loại bỏ các tế bào thần kinh và bạch huyết trong quá trình cắt trước khi xuất khẩu (CEC, 

1990b). Những trang trí này không bao gồm từ việc sử dụng trong thực phẩm của con người. Đối với xương trong thịt bò, các loài động vật 

không phải đến từ một tổ chức  trong đó bệnh bò điên đã được khẳng định trong hai năm trước (CEC, 1990b). Các cơ sở khoa học cho việc tính 

toán thứ hai là không rõ ràng nhưng nó đã được thiết thực vì lý do chính trị. 

Các OIE ban đầu thông qua các điều kiện cho việc buôn bán các sản phẩm thịt và thịt cho con người từ các quốc gia có tỷ lệ cao của bệnh bò điên 

(OIE, 1990). Sau đó  các tổ chức khuyến cáo rằng các điều kiện cho thương mại trong xương trong thịt bò nên giống như đối với thịt bò không 

xương (OIE, 1992). OIE cũng đã khuyến cáo rằng không có căn cứ để hạn chế trong thương mại trong sữa hoặc các sản phẩm sữa vì bệnh bò điên 

(OIE, 1990, 1992). 

8,6 Giảm thiểu sự tiếp xúc của các loài khác 

Trong thời gian gia súc được tiếp xúc với thịt nhiễm và bột xương  dẫn đến bệnh bò điên  lợn cũng không có tác dụng tiếp xúc với bệnh. Thật 

vậy  sự tiếp xúc của con lợn sẽ cao hơn so với bò bởi vì trong những tỷ lệ lớn hơn bao gồm thịt và bột xương lợn nguồn cấp dữ liệu thương mại. 

Nếu tiếp xúc hiệu quả đã được như nhau cho cả hai loài, khoảng 1 000 trường hợp mắc bệnh não xốp có thể đã được xem bởi hiện nay trong dân 

số của chăn nuôi lợn nái tại Vương quốc Anh. Sự xuất hiện lâm sàng của bệnh não xốp lợn được biết đến từ các nghiên cứu về các bệnh thực 

nghiệm (Dawson, Wells, Parker và Scott, 1990), và nó là không thể xảy ra là một bệnh tự nhiên xảy ra ở lợn sẽ có được không bị phát hiện. Nó 

phải được kết luận rằng tiếp xúc hiệu quả để sản xuất các bệnh ở gia súc không đủ ở lợn. 

Lệnh cấm protein động vật nhai lại  được giới thiệu vào năm 1988 để kiểm soát bệnh bò điên  đã không áp dụng đối với lợn  trong đó có tiếp tục 

được tiếp xúc cùng với một số loài khác. Hai sự kiện trong năm 1990 đã dẫn đến một đánh giá lại các rủi ro đối với lợn và các loài khác. 

Thứ nhất  quy mô của việc tái chế nhiễm trùng trong dân số gia súc và ảnh hưởng của dịch bệnh bò điên trở nên rõ ràng. Như trình bày trong 

chương 4, hậu quả của việc tái chế bao gồm các thay đổi không chỉ ở số lượng nhiễm nhưng  có thể  trong các chủng của đại lý. Nói cách khác, 

nó không thể giả định rằng các tiếp xúc hiệu quả của lợn sẽ ở lại không đổi. 

Sự kiện thứ hai là sự xuất hiện của một số trường hợp bệnh não xốp ở mèo trong nước (Wyatt et a năm 1990; Leggett, Dukes và Pirie, 

1990.). Còn quá sớm để biết những lý do cho các trường hợp mèo, nhưng nó có thể là đáng kể mà họ đã xuất hiện khá muộn trong dịch bệnh bò 

điên. Một khả năng là bệnh não xốp mèo có thể có được một hệ quả của những thay đổi trong các nhân vật (biến dạng và liều hiệu quả) của gia 

súc nhiễm bệnh bò điên. 

Đối với hai lý do, đó là mong muốn trên cơ sở sức khỏe động vật để làm giảm sự phơi nhiễm của tất cả các loài động vật đến bệnh bò điên. Sự ra 

đời của các ban offals quy định trong năm 1989 thực hiện điều này dễ dàng đạt được mà không có một lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng của tất 



cả các bữa ăn thịt và xương trong thức ăn. Vì offals quy định bao gồm các mô lớn có khả năng nhiễm bệnh bò điên có chứa cao, tất cả những gì 

cần thiết là phải mở rộng lệnh cấm offals quy định. Kể từ tháng 9 năm 1990 offals những bò có thể không được ăn dưới mọi hình thức với bất kỳ 

loài "động vật có vú hay chim (HMSO, 1990b). 

9. Kiểm soát và tiêu diệt 

9.1 khả năng nhiễm trùng đặc hữu 
9.2 Các trường hợp xấu nhất 

Có hai kịch bản cho các khóa học tương lai của bệnh bò điên. Đầu tiên là bệnh bò điên  như TME và Kuru, là một bệnh chết cấp. Nếu điều này là 

đúng sự thật  và nếu thịt và bột xương là nguồn gốc duy nhất của nhiễm trùng, sau đó loại bỏ mã nguồn này sẽ là đủ để diệt trừ cuối cùng của 

bệnh bò điên từ Anh Quốc. 

Trong tháng 7 năm 1988, Chính phủ Vương quốc Anh đã giới thiệu một lệnh cấm nuôi của tất cả các protein có nguồn gốc từ động vật nhai lại để 

động vật nhai lại (HMSO, 1988a; để sửa đổi sau đó thấy HMSO, 1988e, 1989a, 1990b). Tuy nhiên, thời gian ủ bệnh của bệnh bò điên ở bò trung 

bình khoảng 4-5 năm. Điều này có nghĩa rằng không có việc giảm tỷ lệ hiện tại có thể được dự kiến đến năm 1992 tại sớm nhất. 

9.1 khả năng nhiễm trùng đặc hữu 

Các kịch bản khác cho rằng có các tuyến đường tự nhiên của truyền của bệnh bò điên và các ổ dịch có thể biến thành một bệnh nhiễm trùng đặc 

hữu của gia súc trong cách scrapie ở cừu. 

Tính đến tháng bảy năm 1991 tiếp tục điều tra dịch tễ học đã không tiết lộ bất kỳ bằng chứng vững chắc của bà mẹ truyền bệnh bò điên  như sẽ 

được dự kiến từ sự tương tự với scrapie. Chỉ có một giả định trường hợp lây truyền mẹ ở gia súc đã được báo cáo (Anon., 1991b). 

Một thí nghiệm lớn được thành lập vào năm 1989 để điều tra vấn đề này. Cẩn thận lần xuất hiện của các nhóm động vật kiểm tra và kiểm soát 

đang được quan sát để xem tỷ lệ mắc bệnh bò điên cao hơn ở các con bê sinh ra để đập bị ảnh hưởng bởi bệnh bò điên. Một mức độ cao của mẹ 

truyền nhiễm có thể được biểu hiện sau năm 1992. Một thời gian quan sát lâu hơn (lên đến tối đa là bảy năm) sẽ được cần thiết để chứng minh 

một tỷ lệ thấp lây truyền mẹ hoặc để cho thấy rằng nó không xảy ra. 

Để duy trì sự lây nhiễm bệnh bò điên trong dân số gia súc yêu cầu mỗi con bò sinh sản được thay thế bởi ít nhất một con bê nữ bị nhiễm bệnh  

sau đó truyền nhiễm ít nhất một trong những con con. Các chế độ chăn nuôi hiện nay ở các đàn gia súc, Hoa sữa quốc Anh, với một tỷ lệ thay thế 

hàng năm tổng đàn từ 20 đến 25 phần trăm  sẽ không cho phép điều này xảy ra trong một thời gian dài, ngay cả với một truyền mẹ 100 phần trăm 

bệnh cho bê. Vì vậy  điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống này là tốc độ suy giảm ở tỷ lệ mắc bệnh bò điên có thể hơi chậm hơn nếu bị 

nhiễm bệnh bò điên đã chết-end (Wilesmith và Wells, 1991). 

Đối với bệnh bò điên để trở thành loài đặc hữu  số gia súc bị nhiễm bệnh sẽ cần phải tăng lan rộng theo chiều ngang. Trong scrapie  điều này có 

thể xảy ra đặc biệt săn so c trư u như là một sản phẩm phụ của các thành phần sau khi sinh của mẹ truyền. Ví dụ  một nhau thai bị nhiễm có thể 

là một nguồn lây nhiễm để ewes không liên quan. 

Gia súc quản lý là đủ khác nhau từ quản lý cừu cho cơ hội lây lan của bệnh bò điên ngang được thấp hơn  đặc biệt là trong đàn bò sữa  nơi thường 

bê trong sự cô lập và các con bê được tách ra sau một vài ngày. 

Điều này cũng không đúng sự thật của đàn suckler thịt bò, trong đó con bò và bê chạy với nhau. Điều này sẽ làm tăng khả năng lây truyền mẹ sau 

khi sinh và nó cũng có thể tạo cơ hội cho sự lan truyền theo chiều ngang của nhiễm trùng. Tuy nhiên, bệnh bò điên là hiếm trong thịt bò nhiều 

hơn so với đàn bò sữa (xem bảng 4 và Wilesmith et al, 1988;. 1992a). 

Trong kết luận  bệnh bò điên là không thể trở thành một bệnh nhiễm trùng đặc hữu của gia súc, trừ khi một mức độ cao của mẹ truyền cho phép 

dịch được khuếch đại bởi sự lan truyền theo chiều ngang của nhiễm trùng. Nó là quá sớm để đánh giá khả năng này nhưng có vẻ như không thể 

xảy ra rằng bệnh bò điên là rất dễ lây vì tỷ lệ trung bình trong đàn gia súc bị ảnh hưởng chỉ khoảng 2 phần trăm. Có rất ít điểm trong áp đặt các 

biện pháp kiểm soát bổ sung cho đến khi có một nhu cầu có thể chứng minh cho họ. Tuy nhiên, thông thường thúc giục hai bước đơn giản phòng 

ngừa. Việc đầu tiên là bê sinh ra để bò được hoặc trở thành xác nhận trường hợp bệnh bò điên không được chọn là bê thay thế trong đàn này. Sự 

tồn tại ở Vương quốc Anh của một lệnh cấm offals quy định có nghĩa là bê như thế có thể  ví dụ  được vỗ béo cho bò mà không có nguy cơ đối 

với sức khỏe cộng đồng. 

Các đề nghị thứ hai là để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm theo chiều ngang tại đẻ của vệ sinh tốt và việc xử lý ban đầu của nhau thai (bằng cách đốt 

hoặc chôn lấp). Đây là một yêu cầu của pháp luật về những trường hợp hiếm hoi khi một trường hợp nghi ngờ bệnh bò điên là đẻ (HMSO, 

1988b), nhưng nó là thực hành tốt cho việc giảm sự lây lan của bệnh nhiễm trùng khác. 

9.2 Các trường hợp xấu nhất 

http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E0c.htm#9.1 The possibility of endemic infection
http://www.fao.org/docrep/T0573E/T0573E0c.htm#9.2 The worst-case scenario


Mặc dù không chắc  tình hình tồi tệ nhất có thể sẽ được nếu bệnh bò điên đã trở thành thành lập như là một bệnh nhiễm trùng đặc hữu theo cách 

thức giống hệt như là scrapie. Những khó khăn của xoá sau đó sẽ được tương tự. 

Scrapie có thể được kiểm soát khá hiệu quả bằng cách tiêu hủy có chọn lọc trong dòng nữ và bằng các biện pháp chăn nuôi để hạn chế sự lan 

truyền theo chiều ngang của nhiễm tr ng ở trư u ca i đẻ. Nhưng hai vấn đề làm cho một nhiệm vụ khó khăn. 

Đầu tiên là sự cần thiết cho hồ sơ giống chính xác, mà hiếm khi tồn tại khi cần thiết nhất  khi bắt đầu bùng phát. Tiêu hủy có chọn lọc không thể 

bắt đầu mà không có họ và phải mất vài năm để xây dựng hồ sơ đầy đủ. 

Vấn đề thứ hai là dòng cừu bị nhiễm bệnh chỉ có thể được xác định khi bệnh lâm sàng xuất hiện. Sự lan truyền của bệnh từ cừu mẹ để trồng cây 

nhiều thịt cừu có thể dễ dàng tiếp không được chú ý cho một thế hệ nếu Anima chết hoặc tiêu huỷ trước khi phát bệnh lâm sàng. Vì chỉ có một tỷ 

lệ nhỏ các con chiên cừu mẹ có thể được giữ lại để làm giống  một thế hệ bị nhiễm bệnh có thể được bỏ qua nếu vài con chiên mà tồn tại như 

chăn nuôi ewes xảy ra được của một kiểu gen nhâm nhi có thể bị nhiễm bệnh nhưng không bao giờ phát triển bệnh. 

Vì vậy  đòi hỏi nhiều năm ứng dụng bệnh nhân để mang lại scrapie kiểm soát. Phần lớn công việc dễ dàng có thể được hoàn tác nếu mua-in thay 

thế đàn giới thiệu lại các nhiễm trùng. Đây là lý do tại sao xóa scrapie rất khó khăn. Các vấn đề tương tự có thể tham dự xoá bệnh bò điên  với sự 

khác biệt quan trọng nhất  được mô tả dưới đây. 

Trong cừu  gen nhâm nhi có tác dụng lớn trong việc kiểm soát thời kỳ nhạy cảm và ủ bệnh của scrapie. Sip và PrP gen trong cừu gần như chắc 

chắn như vậy. Các gen PrP cũng có mặt ở gia súc và các biến thể allelic đã được tìm thấy trong đó có hai năm  sáu bản sao của một chuỗi lặp lại 

octapeptide trong vùng mã hóa (Goldmann và cộng sự  1991.). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu của một đàn bị ảnh hưởng lớn với nhiều trường hợp cho thấy không có kết hợp của bệnh bò điên với tính đa hình của 

gen PrP (Dawson và Martin, cá nhân giao tiếp). Những phát hiện này phù hợp với các bằng chứng sinh học (đặc biệt là từ các nghiên cứu truyền 

như đã đề cập trong chương 4, cho thấy rằng có thể có ít hoặc không có sự thay đổi allelic tại PrP hoặc bất kỳ quỹ tích di truyền khác có ảnh 

hưởng đến bệnh bò điên. Nếu đúng  sự xuất hiện của tàu sân bay có thể bị nhiễm bệnh được ít phổ biến ở bệnh bò điên hơn trong scrapie, làm cho 

dễ dàng hơn để loại trừ bệnh bò điên. 

Nếu các bước tiếp theo để loại trừ bệnh bò điên trở nên cần thiết  họ sẽ không có giá trị áp dụng dưới mức quy mô quốc gia. Các điều kiện tiên 

quyết cần thiết là tốt phong trào chăn nuôi và các hồ sơ đó hiện đang được biên soạn ở Anh sau pháp luật gần đây (HMSO, 1990c, 1990d). Bởi 

thời gian chúng được đầy đủ cho công việc  sự cần thiết (hoặc không) cho hành động hơn nữa để diệt trừ bệnh bò điên sẽ được biết đến. Trong 

khi đó  các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ các loài khác, bao gồm cả con người  đã hình thành. 

"Bệnh bò điên" (bò xốp Bệnh não / BSE) là gì? 

Bệnh bò điên là tên thường được sử dụng cho bò xốp Bệnh não (BSE), một, từ từ tiến bộ thoái hóa, gây tử vong bệnh ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung 

ương của gia súc trưởng thành. Từ năm 1990, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã tiến hành giám sát tích cực của gia súc có nguy cơ cao nhất sẽ giết mổ ở Hoa Kỳ. 

Nguyên nhân gây bệnh bò điên? 

Nguyên nhân chính xác của bệnh bò điên là không biết đến, nhưng nó thường được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học rằng nguyên nhân có thể là hình thức lây 

nhiễm của một loại protein, prion , thường thấy ở động vật gây bệnh bò điên. Trong gia súc với bệnh bò điên, các prion bất thường ban đầu xảy ra trong ruột non 

và amidan, và được tìm thấy trong các mô thần kinh trung ương, chẳng hạn như não bộ và tủy sống, và các mô khác của động vật bị nhiễm bệnh trải qua các giai 

đoạn sau của bệnh. 

Là một tr ờng hợp xác định thứ hai của bệnh bò điên ở Mỹ vào tháng Sáu năm 2005? 

Vâng, chương trình giám sát USDA đã xác định trường hợp thứ hai bệnh bò điên ở Mỹ con bò này ban đầu được xác định trong năm 2004. Kết quả từ động vật 

này là không thể kết luận trong các thử nghiệm sàng lọc, nhưng tiêu cực trong xét nghiệm khẳng định mô miễn dịch. Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây đã tiến hành 

một cuộc thử nghiệm khẳng định thêm, Western Blot , và kết quả là dương tính với bệnh bò điên. USDA đã gửi các mẫu đến phòng thí nghiệm của Vương quốc 

Anh, Weybridge hợp bệnh bò điên đã được xác nhận. Một cuộc điều tra dịch tễ học để theo dõi nguồn gốc của con bò đang được tiến hành. Bộ Nông nghiệp Mỹ 

xác nhận rằng con bò được sinh ra trước khi Hoa Kỳ lập lệnh cấm việc sử dụng protein động vật có vú nhất trong thức ăn cho động vật nhai lại, người ta tin là 

quan trọng nhất biện pháp bảo vệ trong việc ngăn ngừa sự lây lan của bệnh bò điên ở gia súc. 

Đã làm thịt và sản phẩm thịt từ các con bò 2005 Tháng Sáu vào nguồn cung cấp thực phẩm? 

Không, con bò này đã được trình bày tại cơ sở giết mổ như không đi được (một Downer). Vì vậy, theo quy định của bệnh bò điên được thành lập theo USDA và 

FDA vật liệu từ các động vật đã không vào việc cung cấp thực phẩm của con người. 

Là một tr ờng hợp xác định bệnh bò điên ở Mỹ vào tháng 12 năm 2003? 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=5047
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=6016


Vâng, chương trình giám sát USDA đã xác định trường hợp đầu tiên bệnh bò điên ở Mỹ trong một con bò sữa ở Washington Nhà nước. con bò này được mua từ 

một trang trại ở Canada. 

Đã làm thịt và sản phẩm thịt từ các con bò BSE 2003 vào cung cấp thực phẩm? 

Ngay sau khi các trường hợp bệnh bò điên đã được xác định, cả hai USDA và FDA kích hoạt bệnh bò điên ứng cứu khẩn cấp của họ Kế hoạch, và USDA ngay 

lập tức nhớ lại thịt. Thịt đó đã nhập vào nguồn cung cấp thực phẩm đã được nhanh chóng truy tìm và đã được loại bỏ khỏi thị trường. Hơn nữa, tất cả các cơ 

quan trong đó prion truyền nhiễm xảy ra đã được loại bỏ khỏi cơ sở giết mổ và không nhập vào nguồn cung cấp thực phẩm. Người tiêu dùng sẽ cảm thấy rất tự 

tin rằng hệ thống của nhiều bức tường lửa được duy trì bởi các cơ quan liên bang bảo vệ chúng khỏi việc phơi nhiễm có thể bệnh bò điên. Ngoài ra, chúng tôi tin 

rằng điều quan trọng để người tiêu dùng cũng hiểu rằng nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cơ bắp thịt không phải là nguồn lây nhiễm của prion 

 

 

Bệnh liệt d  cỏ 
1. Nguyên nhân 

- Do điều kiện ngoại cảnh: thay đổi về thời tiết, khẩu phần ăn, khai thác gia súc quá sức. Với bò sữa 
thường do thiếu vận động và ăn quá nhiều thức ăn tinh. 

- Do kế phát từ các quá trình bệnh lý làm giảm nhu động: sốt cao, cảm nắng, cảm nóng, viêm màng 
bụng…  

2. Triệu chứng 

Con vật giảm hay bỏ ăn; giảm nhai lại, không ợ hơi, khát nước, miệng hôi, khô, có bựa lưỡi, vùng dạ 
cỏ mềm. Nếu không kế phát chướng hơi, thể tích dạ cỏ không tăng. Bệnh kéo dài, hõm hông bên trái lõm 
sâu, thõng xuống phía dưới (xệ xuống). Gia súc bị táo bón, bí ỉa. Nếu bệnh kéo dài, con vật sốt cao do bị 
viêm ruột cấp. Có thể bị đi ỉa ra máu.  

3. Điều trị 

Bệnh kéo dài quá 10 - 15 ngày, tiên lượng sẽ rất xấu, khó điều trị. 

Hộ lý tăng cường vận động, giảm thức ăn tinh, tăng thức ăn thô, xanh, cho uống nước không hạn 
chế. 

Xoa bóp, kích thích nhu động dạ cỏ bằng các tinh dầu thực vật, ngày 2 - 3 lần, mỗi lần 10 - 15 phút 
hay có thể dùng các thuốc: pilocarpin 0,2 - 0,3g/con, tiêm dưới da; strychnin sulphat 0,05-0,1g/con. 

Thải trừ các chất chứa bằng cách: Uống thuốc tẩy MgSO4, Na2SO4, thụt rửa dạ cỏ bằng dung dịch 
Natribicarbonat 1%. 

Ức chế sự lên men của vi sinh vật dạ cỏ, giống như trong bệnh chướng hơi dạ cỏ. 

Dùng các thuốc làm giảm sự toan huyết: Tiêm tĩnh mạch dung dịch NaHCO3 3%, liều lượng 200-
300ml/con, glucoza ưu trương 20-40% liều lượng 300-500ml/con. 

Dùng các thuốc trợ tim, trợ sức Vitamin B1, Cafein. 
Liệt dạ cỏ là bệnh khó tránh khỏi ở bò nói chung, ở bò sữa nói riêng. Bệnh xảy ra với dạng cấp tính và 
dạng mãn tính. 
Dạng cấp tính ở bò xảy ra rất nhanh, có khi chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Bệnh súc yếu, giảm hoặc bỏ 
nhai lại, bò vắt sữa ngừng tiết sữa. Triệu chứng đặc trưng là rối loạn chức năng các cơ quan tiêu hóa: 
Nhai lại giảm hoặc ngừng hẵn và không ợ hơi, thích thức ăn thô hơn thức ăn tinh, khát nước, miệng hôi, 
khô, có bựa lưỡi; nhu động dạ cỏ yếu, giảm co bóp (1 - 2 lần/5 phút) hoặc thăm khám không thấy nên 
vùng dạ cỏ mềm, nhu động ruột non và ruột già yếu, kiểm tra qua trực tràng thấy phân táo và đặc bị tắc 
trong ruột nên bệnh súc bí ỉa. Trường hợp nặng bệnh súc bị ngộ độc biểu hiện thể trạng chung yếu, thở 
nhanh, co giật, run rẩy, niêm mạc mắt mũi miệng nhợt nhạt. Trường hợp bệnh kéo dài, nhu động dạ cỏ 
kém nên hõm hông trái lõm sâu, thỏng xuống dưới (sệ xuống), bệnh súc sốt cao và tiêu chảy phân lẫn 
máu do viêm ruột cấp hoặc chuyển qua dạng mãn tính.  
Trong dạng mãn tính bệnh súc gầy, giảm năng suất, thỉnh thoảng rối loạn nhai lại, co bóp của dạ cỏ yếu 
hoặc bị ngừng, ợ hơi thối. Bệnh súc giảm giá trị kinh tế nên cần giết thịt. Bệnh liệt dạ cỏ nếu không cấp 
cứu kịp thời bệnh súc sẽ chết do trụy tim mạch và suy hô hấp.     
Để chẩn đoán bệnh liệt dạ cỏ cần  dựa vào kết quả điều tra tổng thể (có vi phạm kỹ thuật chăm sóc nuôi 
dưỡng không?) và các triệu chứng lâm sàng đặc trưng như bệnh súc giảm ăn, giảm nhai lại, nhu động 
dạ cỏ giảm hoặc ngừng hẵn, thỉnh thoảng chướng hơi, lúc đầu đi táo, sau tiêu chảy.  
Cần chẩn đoán phân biệt với bệnh viêm bao tim do ngoại vật, trướng hơi dạ cỏ, tắc thực quản do ngoại 



vật và bệnh dạ cỏ bội thực. 
Trong bệnh viêm bao tim do ngoại vật khi dùng cùi tay đẩy ngược xương ức vùng tim hoặc bóp dồn da 
giữa sống lưng bệnh súc biểu hiện đau (cong người xuống). 
Khi bị trướng hơi dạ cỏ hông đói trái của bệnh súc cũng căng đầy như bị liệt dạ cỏ do căng đầy thức ăn, 
điểm khác biệt dạ cỏ căng do hơi nên gõ nghe âm vang, thăm khám qua trực tràng không thấy thức ăn 
đặc. 
Tắc thực quản do ngoại vật xảy ra đột ngột, bệnh súc không yên tĩnh, chạy lồng lên, bỏ ăn, đầu thường 
thỏng xuống, cổ vươn dài lúc lắc, ngừng ợ hơi và ngừng nhai lại, chảy nước dãi ngày càng nhiều, liên 
tục nhai lại và nuốt. Nếu không giải phóng ngoại vật khỏi thực quản, chỉ 1 - 2 giờ sau xuất hiện trướng 
hơi dạ cỏ cấp tính, bệnh súc chết do trụy tim mạch và suy hô hấp.  
Trường hợp liệt dạ cỏ do cho ăn thức ăn đơn điệu thấy hõm hông trái lép, bụng như sệ xuống, còn liệt dạ 
cỏ do cho ăn quá no gây giãn thành dạ cỏ thấy hông đói căng, vật bệnh không yên tĩnh, hay đạp hai chân 
sau và quất đuôi vào thành bụng, gõ nghe âm tù, về cuối vật bệnh ngã khụy xuống nằm đầu ngẫng lên 
giống tư thế bò liệt sau đẻ.  
Đây là bệnh điều trị được nhưng can thiệp càng sớm hiệu quả càng cao. 
Điều trị nhằm mục đích khôi phục nhu động và tiết dịch của dạ cỏ, khôi phục hệ vi khuẩn trong dạ cỏ, loại 
bỏ quá trình gây thối rữa và các độc tố để bệnh súc ăn và nhai lại đươợc. Nếu bệnh đã kéo dài trên 10 
ngày kết quả điều trị thấp.  
Hộ lý. 
- Nhốt bệnh súc ở chỗ thoáng mát. 
- Trường hợp bị liệt dạ cỏ cấp tính trong vòng 2 - 3 ngày đầu cho bệnh súc ăn đói. 
- Nếu bệnh súc liệt dạ cỏ do ăn nhiều thức ăn thô xanh hoặc nhiều thức ăn củ quả cần cho ăn thêm thức 
ăn tinh đảm bảo chất lượng, ngược lại nếu liệt dạ cỏ do ăn nhiều thức ăn thô khô từ rơm khô, cỏ khô 
hoặc cám công nghiệp cần cho bệnh súc ăn thêm chủ yếu thức ăn củ quả, thức ăn ủ chua. 
- Hàng ngày đuổi bệnh súc vận động không dưới 3 giờ đồng hồ.  
- Để phục hồi nhu động dạ cỏ dùng nắm rơm xoa bóp vùng dạ cỏ 10 - 15 phút/lần, 3 - 4 lần/ngày.  
Dùng thuốc điều trị. 
- Cho uống Pharmalox, 30 - 100g/con/lần hoặc 4 - 5 chai Calci-Mg-B6 kèm 4 quả trứng gà tươi/lần, 1 - 2 
lần/ngày để tháo hơi và nhuận tràng. 
- Cho uống nước ấm tự do có pha Dizavit-plus với liều 1g/lít nước và men tiêu hóa 
sống Pharbiozym với liều 2g/lít nước. Nếu bệnh súc không tự uống được mỗi lần cho uống trực tiếp 5 - 
7 lít 
- Tiêm dưới da thuốc Pilocarpin với liều 2ml loại 1%, tiêm cafein, vitamin B1 hoặc các loại thuốc bổ trợ 
lực khác nhưPharcalci C, Phar-complex C...  
Không dùng kháng sinh điều trị bò liệt dạ cỏ do dùng chế độ thức ăn sai, nếu dùng kháng sinh hệ vi 
khuẩn trong dạ cỏ tiếp tục chết nên dạ cỏ càng bị liệt hơn.  
Sau khi điều trị khỏi cho bệnh súc ăn lại từ từ, đặc biệt không cho ăn ngay lại thức ăn vừa gây liệt dạ cỏ. 
Để tìm hiểu thêm về nguyên nhân, biện pháp phòng trị bệnh  cháu có thể tham khảo trong quyển sách 
“Bệnh quan trọng ở trâu, bò, dê và biện pháp phòng trị” do nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công 
nghệ xuất bản năm 2008. 

 

Điều trị gia súc bị ngộ độc sắn 
(Thứ Hai, 21/04/2008-12:08 PM) 

 
 
Ở các tỉnh miền núi, bà con th ờng dùng khoai, sắn t  i làm thức ăn thêm cho gia súc. Tuy nhiên, trong sắn t  i có chứa nhiều chất glucoxit, d ới 
tác động của men tiêu hóa sẽ phân giải thành axít xyan hydric (HCN) ở d ng tự do, gây ngộ độc cho gia súc nếu ăn nhiều hoặc ch a đ ợc chế biến.  

 
Cách nhận biết 

Ở trâu, bò: Có biểu hiện mệt mỏi, bỏ ăn, bồn chồn, miệng chảy nước dãi, không nhai lại, thân nhiệt không quá cao. Có thể chết  rất nhanh chỉ sau vài giờ trong trường hợp 

cấp tính. 

Ở lợn: Thường biểu hiện nôn mửa lúc đầu, ỉa chảy, thở khó, miệng sùi bọt, thân nhiệt giảm, run rẩy, co giật, hôn mê. Có thể chết ngay khi đang ăn cám. 

Khi mổ khám gia súc bị ngộ độc sẽ thấy các biểu hiện rõ nhất là niêm mạc ruột bị bong, tim ứ máu, màu sắc máu thay đổi. 



Cách phòng 

Không cho gia súc ăn sắn tươi, phải chế biến như ngâm nước vài giờ, xử lý qua nhiệt (phơi, sấy, nấu chín, ủ chua lên men). Cân đối với lượng cỏ, chỉ cho ăn lượng vừa 

phải (khoảng 10- 40% khẩu phần) sau khi đã ăn các thức ăn khác. Không để gia súc tự do vào nương sắn ăn lá và củ tươi. 

Điều trị 

Trong trường hợp nguy kịch, cần nhanh chóng tiêm truyền tĩnh mạch dung dịch đường gluco, loại trừ chất độc bằng cách gây nôn cho gia súc càng nhanh càng tốt (nhất 
là đối với lợn), sau đó cho uống 10-20g bột than củi tán mịn hoặc 2 lòng trắng trứng gà. Rửa ruột cho gia súc bằng cách thụt nước ấm vào hậu môn. Giải độc máu bằng 
cách tiêm thuốc Xanh metylen 1% (10 gam thuốc pha với 1 lít nước). Liều tiêm cho lợn là 10-20ml; trâu, bò, ngựa 40-50ml, có thể tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch. Cách 
giải độc máu tốt nhất là tiêm truyền tĩnh mạch bằng nước sinh lý ngọt với liều tiêm 200-500ml. Ngoài ra, có thể cho gia súc uống nước đường, nước mía, mật mía có tác 
dụng rất tốt, hoặc dùng nước rau má, lá khoai lang giã nát, cháo đậu đen, đậu xanh.  

 

Các thực liệu cung đạm trong thức ăn gia súc 
Nguồn: Dương Thanh Liêm-NXBNN TP. HCM 2000 

Bột cá 

Các dạng bột cá thường d ng được gọi tên theo mức đạm thô: bột cá 40% 

đạm  bột cá 45% đạm  bột cá 60% đạm  v.v... gọi tắt là bột cá 40  bột cá 45 

hay bột cá 60  v.v.... Dựa trên hàm lượng muối  bột cá được chia làm 2 loại: 

bột cá mặn và bột cá lạt. Bột cá lạt là những loại có hàm lượng muối dưới 

5% và đạm phải khoảng 50% trở lên. Bột cá tốt là nguồn cung cấp tuyệt hảo 

các protein cân đối nhưng thường giá cao so với các thực liệu khác nên 

thường chỉ được sử dụng trong các khẩu phần của heo  gà nhỏ khi cần nhiều 

protein chất lượng cao. 

Những loại cá thường được d ng sản xuất bột cá là cá trích  cá mòi  cá cơm. Ở Việt Nam khu vực có nguồn nguyên 

liệu cá cơm dồi dào là Bình Thuận nhưng bột cá cơm của Việt Nam sản xuất cũng chỉ đạt khoảng 55% đạm. 

C ng với hàm lượng và chất lượng protein cao  bột cá còn là nguồn cung cấp rất tốt các chất khoáng (calci  phospho  

và khoáng vi lượng) và vitamin. Bột cá cũng tạo độ ngon miệng cao cho thức ăn heo  gà. 

Các mô cơ của cá có nhiều amin tự do nên có m i đặc trưng của cá. Khi sử dụng nhiều bột cá trong thức ăn heo  gà 

giai đoạn sắp xuất thịt sẽ tạo m i cá. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra cho trứng gia cầm khi sử dụng thức ăn có 

nhiều bột cá. 

Một vấn đề cần quan tâm khi sử dụng bột cá trong thức ăn là khả năng nhiễm vi sinh vật gây bệnh (Salmonella  E. 

coli)  hoặc nồng độ muối cao trong các loại bột cá mặn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thú  nhất là thú non. 

Giá cao cũng là một yếu tố cần cân nhắc đến khi quyết định tỷ lệ sử dụng bột cá trong khẩu phần. 

Thực tế sử dụng bột cá trong thức ăn chăn nuôi thường gặp vấn đề là hàm lượng protein thô và acid amin hữu dụng 

thực không đúng như công bố của sản phẩm thương mại. Nguyên nhân của sự sai khác giữa hàm lượng công bố và 

hàm lượng thực là do giá bán cao dẫn đến sự pha tạp các chất độn khác để kiếm lời  hoặc kỹ thuật chế biến (sấy 

nhiệt độ cao) làm mất giá trị sử dụng các acid amin. 

Bột đầu tôm 

Bột đầu tôm được sản xuất chủ yếu ở các v ng biển miền Tây của nước ta và cung cấp cho thị trường thức ăn gia 

súc thành phố Hồ Chí Minh và những v ng lân cận. Bột đầu tôm không được sử dụng nhiều trong khẩu phần thức 

ăn hỗn hợp do có hàm lượng khoáng tổng số cao rất khó cân đối trong khẩu phần. Và nó chỉ thường được sử dụng 

trong thức ăn của thủy cầm. 

Bột đầu tôm bao gồm những miếng vỏ  đầu và những mảnh thịt nhỏ. Điều đáng lưu   là tôm cũng như các loại giáp 

xác khác có vỏ hình thành từ chitin là một loại polysaccharide hỗn hợp có chứa protein nhưng không có giá trị tiêu 

 



hóa với thú dạ dày đơn. Vì vậy khi tính toán đưa bột đầu tôm vào công thức thức ăn cần hiệu chỉnh lượng protein 

hữu dụng chỉ bằng khoảng 60% so với protein tổng số. Bột đầu tôm có những phần đen với những màu khác nhau 
như: vàng nhạt  hồng  cam và có m i hôi rất đặc trưng. Có hai loại bột đầu tôm  loại có nhiều vỏ và loại có nhiều 

thịt. 

Bột thịt và bột thịt xương 

Đây là sản phẩm từ lò mổ gia súc bao gồm tất cả phần còn lại của động vật không d ng làm thức ăn cho người được 

như phổi  ruột già  gân  móng  lông và có thể cả xương. Nếu có cả xương thì được gọi là bột thịt xương. Nếu không 

thì được gọi là bột thịt. 

Hàm lượng protein biến động từ 30% đến trên 50% t y theo là bột thịt xương hay bột thịt. Bột thịt xương tuy ít 

protein nhưng là nguồn cung cấp calcium (7 - 10%) và phospho hữu dụng (3 8 – 5 0%) tốt. Một số thành phần 

nguyên liệu sản xuất bột thịt có giá trị sinh học của protein không cao. Vì vậy nhìn chung bột thịt xương có độ ngon 

miệng và chất lượng protein kém hơn so với khô dầu đậu nành. 

Điều quan trọng cần nhớ là bột thịt cũng như các sản phẩm chế biến từ động vật cần phải được xử l  nhiệt kỹ lưỡng 

để tránh các mầm bệnh còn hiện diện. Trước đây mầm bệnh được quan tâm nhiều là Salmonella  nhưng ngày nay vi 

khuẩn gây thương hàn đã trở thành mối quan tâm thứ hai sau bệnh bò điên (Mad Cow) vốn rất dễ lây lan qua các sản 

phẩm động vật  nhất là từ thức ăn gia súc có nguồn gốc động vật. Vì vậy hiện nay xu hướng các nước châu Âu hạn 

chế hoặc ngưng hẳn việc sử dụng bột thịt/bột thịt xương trong khẩu phần ăn động vật  nhất là trên thú nhai lại và bị. 

Bột huyết (blood meal) 

Bột huyết được sản xuất từ máu lấy từ lò mổ ở những nước không d ng huyết và phần lớn phủ tạng gia súc làm thực 

phẩm người. Bột huyết có thể chứa đến 80% protein thô  giàu lysine  nhưng rất thiếu isoleucine. Khả năng tiêu hóa 

bột huyết cũng thấp do protein và acid amin đã bị hủy hoại một phần trong quá trình xử l  bằng nhiệt. Trong khẩu 

phần không nên d ng quá 6 - 8% bột huyết do mất cân đối acid amin và hơn nữa bột huyết cũng dễ bị hư trong quá 

trình tồn trữ. 

Bột huyết tương (plasma powder) 

Bột huyết tương cũng là sản phẩm từ lò mổ nhưng giá trị cao hơn bột huyết nhiều do được sản xuất từ huyết tương 

sau khi đã loại bỏ các thành phần hữu hình trong máu. Do vậy bột huyết tương có hàm lượng protein cao (78%)  dễ 

tiêu hóa do chứa chủ yếu là albumin và globulin nên thành phần acid amin rất cân đối  ph  hợp cho thú non. Trong 

chăn nuôi  bột huyết tương được d ng cho khẩu phần tập ăn của heo con theo mẹ (creep feed). Tỷ lệ sử dụng khoảng 

2 - 5% trong khẩu phần. Yếu tố giới hạn duy nhất của bột huyết tương là giá rất cao nên không thể d ng với tỷ lệ 

cao  sẽ không kinh tế. 

Bột sữa béo (skim milk) 

Khác với bột sữa gầy (whey powder) được sản xuất từ phần nước còn lại sau khi làm phó-mát (fromage)  bột sữa 

béo hoặc gọi đơn giản là bột sữa là phần còn lại của sữa tươi sau khi đã lấy chất béo làm bơ và được xử l  bằng sấy 

phun nhiệt độ cao. Do vậy  bột sữa vẫn còn khá nhiều protein (33%)  một phần lactose và ít chất béo (0 3%). Protein 

của bột sữa có thành phần acid amin rất cân đối nên thích hợp trong các khẩu phần heo con tập ăn và kể cả heo sau 

cai sữa nếu giá cả thích hợp. 

Thức ăn gà không sử dụng bột sữa do gà không có men tiêu hóa lactose trong đường tiêu hóa. Tuy nhiên một số 

nghiên cứu gần đây có đề nghị sử dụng khoảng 5 - 10% bột sữa trong thức ăn gà tuần tuổi đầu tiên có lợi về mặt sức 

khỏe vì đường lactose trong sữa sẽ được lên men lactic trong ruột gà và làm giảm pH  ức chế vi sinh vật có hại nên 

vẫn đem lại lợi ích cho gà. Sử dụng nhiều hơn trong khẩu phần gà gây ra tiêu chảy. 

Bột lông vũ 



Bột lông vũ có thành phần chủ yếu là protein nên hàm lượng protein thô có thể đạt đến 80 - 85% nhưng protein 

trong bột lông vũ chủ yếu là keratin  có độ tiêu hóa rất thấp. Trong thức ăn thú dạ dầy đơn  khơng nên sử dụng quá 5 
- 7% bột lông vũ trong khẩu phần vì sử dụng nhiều có thể gây mất cân đối acid amin cũng như giảm độ ngon miệng 

của thú. Khi hấp thu vào cơ thể cystine bị chuyển hóa thải ra nhiều lưu huỳnh gây toan huyết. 

Các sản phẩm chế biến từ lông heo  lông gia súc khác cũng có thành phần và tính chất tương tự như bột lông vũ. 

Tổng quát  bột lông vũ và các loại lông khác sau khi chế biến có thể d ng làm nguồn thức ăn cung đạm tốt cho thú 

nhai lại hơn là thú dạ dày đơn. 

Đậu nành và khô dầu đậu nành 

Nếu như bắp được xem làm loại hạt chủ lực trong thức ăn gia súc để cung năng lượng thì đậu nành (Glycine max) là 

loại hạt họ đậu chủ lực được sử dụng cung cấp đạm trong thức ăn chăn nuôi. Năng suất hạt đậu nành khoảng trên 

dưới 1 tấn/ha nhưng là cây dễ trồng  có tác dụng làm tốt đất và giá trị dinh dưỡng của hạt cao nên vẫn là nguồn thực 

liệu cung đạm chủ lực trong thức ăn chăn nuôi. Các nước sản xuất nhiều đậu nành là Brazil và Trung Quốc 

Hạt đậu nành có hàm lượng đạm khá cao (38%) và nhiều béo (18%) nên trong chăn nuôi ít sử dụng hạt nguyên mà 

thường d ng khô dầu đậu nành. Đậu nành hạt thường sử dụng trong khẩu phần thú nhỏ  nhất là heo con tập ăn  c ng 

lúc cần có nhiều năng lượng và đạm cao. 

Trong hạt đậu nành có nhiều loại độc tố  gồm protease inhibitor  lectin  phytoestrogen (estrogen thực vật)  saponin  

goitrogen (chất gây bướu cổ). Protease inhibitor hay còn gọi là anti-trypsin vì ức chế hoạt động của enzyme trypsin 

và chymotrypsin của tuyến tụy. Các anti-trypsin chỉ bị mất hoạt tính khi xử l   ở nhiệt độ cao nên đậu nành hạt sử 

dụng trong chăn nuôi phải được xử l  nhiệt ở 105oC trong khoảng 30 phút. Cần lưu   là khi xử l  nhiệt quá mức thì 

trong sản phẩm xuất hiện phản ứng Maillard là phản ứng đường hóa các acid amin. Các nhóm amin tự do trong cơ 

chất sẽ liên kết với đường để tạo thành các cao phân tử màu nâu và kết tủa nên làm mất giá trị tiêu hóa acid amin. 

Các độc tố khác trong đậu nành như phytoestrogen  goitrogen  thường có tác động không tốt trên tăng trưởng heo 

con. Ở thú trưởng thành các độc tố này không tác động đáng kể. Vì vậy  với khẩu phần tập ăn cho heo con thường 

người ta có thể chỉ sử dụng các sản phẩm giàu protein ly trích từ đậu nành mà không d ng hạt nguyên hoặc khô dầu 

để giới hạn ảnh hưởng của các độc tố. 

Ngoài ra  trong đậu nành còn chứa các protein ở dạng dự trữ gọi là glycinin và conglycinin có thể gây dị ứng cho 

thú  đặc biệt là bê và heo nhỏ. Các hiện tượng dị ứng này làm hạn chế phát triển những nhung mao trong ruột và do 

đó gây rối loạn hấp thu. 

Mặc d  chứa một số độc tố trong hạt  nhưng khô dầu đậu nành là nguồn cung cấp protein chủ yếu trong thức ăn thú 

dạ dày đơn trên toàn thế giới. Khô dầu đậu nành có hàm lượng đạm thô trong khoảng 43 - 49%  giàu acid amin thiết 

yếu  nhất là lysine mặc d  hàm lượng các acid amin chứa lưu huỳnh hơi thấp khi so với nhu cầu của gia cầm. Hạt 

đậu nành rang chín có m i thơm làm tăng tính ngon miệng cho heo. Một khẩu phần căn bản là bắp - khô dầu đậu 
nành nếu có bổ sung khoáng và B12 sẽ có thể sử dụng cho heo gà với kết quả tương tự như khẩu phần có d ng thêm 

bột cá. 

Bảng : Thí dụ về khẩu phần căn bản bắp - khô dầu đậu nành cho heo 



 

Nguồn: Peter Cheeke (1990) 

Do giá trị dinh dưỡng cao và được trồng phổ biến trên thế giới nên đậu nành được sử dụng để tạo nên rất nhiều sản 

phẩm khác nhau sử dụng cho người và động vật. 

Các nước xuất khẩu nhiều khô dầu đậu nành trên thế giới là Mỹ  Trung Quốc  Ấn Độ  Bangladesh. 

Khô dầu đậu phộng 

Khô dầu đậu phộng là phụ phẩm của quá trình ép dầu từ hạt đậu phộng (Arachis hypogea). T y theo qui trình  

phương tiện chế biến có khô dầu công nghiệp hoặc khô dầu thủ công. T y theo cách xử l   nguyên liệu  có khô dầu 

nhân hoặc khô dầu vỏ. Khô dầu vỏ là loại để nguyên hạt đậu phộng không tách vỏ trong khi khô dầu nhân chỉ sử 

dụng các hạt đậu phộng đã tách vỏ hoàn toàn. 

Khô dầu đậu phộng nhân có hàm lượng đạm khá cao (45%) còn khô dầu vỏ chỉ chứa khoảng 30 - 35% đạm thô 

nhưng cả hai đều là nguồn mang độc tố aflatoxin rất lớn nên thường ít được d ng trong chăn nuôi công nghiệp. Với 

các khô dầu ép thủ công  lượng chất béo còn lại khá cao (8 - 10%) nên còn dễ gây ôi  tạo m i khó chịu. Tuy nhiên 

nếu khô dầu mới ép được sử dụng ngay  không bị mốc thì đây là nguồn đạm thực vật khá rẻ tiền và có m i thơm  

làm tăng tính thèm ăn của heo. 

Protein của khô dầu phộng chứa một số acid amin thiết yếu thấp hơn so với protein của khô dầu đậu nành. 

Khô dầu dừa (xác dừa) 

Xác dừa là phụ phẩm của quá trình sản xuất dầu từ phần thịt của quả dừa (Cocos nucifera). Đây là sản phẩm đặc 

trưng của một số nước nhiệt đới như Philippines  Việt Nam. Một số nước nhiệt đới khác như Malaysia  Indonesia  

Nigeria có ít dừa nhưng lại trồng và sản xuất nhiều khô dầu cọ từ cây cọ dầu (Elaecis guineensis). 

Xác dừa chứa 20 - 24% protein thô và khoảng 10% xơ thô. Trong protein tương đối ít lysine. Xác dừa có m i thơm  

kích thích khẩu vị của heo. Nếu được ép kỹ  xác dừa khá khô và tơi xốp nên rất thích hợp để sử dụng trong khẩu 

phần có một vài loại thực liệu dạng lỏng (rỉ đường). Tuy nhiên khi sử dụng nhiều xác dừa trong khẩu phần (trên 

10%) thường gặp trở ngại về m i (sự ôi hóa)  hoặc gây tiêu chảy và làm mỡ heo mềm. 

Khô dầu cọ thường chỉ chứa khoảng 18 - 19% protein thô nhưng có đến 13% xơ thô nên chất lượng thấp hơn khô 

dầu dừa và thường được d ng nhiều trong thức ăn thú nhai lại. 

Khô dầu bông vải 



Cây bông vải (Gossypium hirsutum) được trồng nhiều ở các v ng đất pha cát  có khí hậu khô. Sản phẩm chính của 

cây bông vải là sợi bông. Dầu bông vải được xem như phụ phẩm thứ nhất được sản xuất từ việc ép hạt bông  phần 
còn lại là khô dầu bông vải nên xem như phụ phẩm thứ hai của cây bông. Các nước trồng nhiều bông vải là Mỹ  các 

nước v ng Trung Á  Trung Quốc  Ấn Độ  Brazil  Mexico  Ai Cập và một số nước nhiệt đới khác. 

Hạt bông vải chưa ép dầu có chứa khoảng 23% protein thô  23% béo và 17% xơ thô. Khô dầu bông vải ly trích có 

chứa tới 40% protein thô và 12% xơ thô. So với khô dầu đậu nành  protein của khô dầu bông vải có ít lysine và 
methionine nhưng đây là loại protein by-pass với thú nhai lại. Khó sử dụng khô dầu bông vải trong thức ăn heo và 

gà vì độ ngon miệng kém và còn do độc tố gossypol có trong khô dầu. Tuy nhiên do đặc tính by-pass của protein 

trong khô dầu  xơ nhiều nên khô dầu bông vải khá thích hợp cho thú nhai lại. 

Khô dầu mè 

Cây mè (Sesamum indicum) đã được trồng ở châu Á và Ai Cập từ hàng ngàn năm trước. Hiện nay mè được trồng 

nhiều ở Ấn Độ  Trung Quốc  Bắc Phi và Mexico để sản xuất dầu ăn. Có hai loại hạt mè là mè trắng và mè đen 

nhưng giá trị dinh dưỡng không có gì khác biệt. Hạt mè trắng thường được d ng nguyên hạt trong chế biến thực 
phẩm như làm bánh mì hoặc các loại bánh có rắc mè. Do đặc tính thực vật không thuận tiện cho phát triển cơ giới 

(thu hoạch hạt bằng tay) nên cây mè không phát triển được trên diện tích lớn. Khô dầu mè thường có màu đen  khá 

nhiều acid amin chứa lưu huỳnh nhưng ít lysine so với khô dầu đậu nành. Do số lượng ít nên cũng không phổ biến 

nhiều trong ngành thức ăn gia súc công nghiệp. 

Khô dầu cao su 

Tương tự như trường hợp khô dầu bông vải  khô dầu cao su là phụ phẩm thứ hai của cây cao su (Hevea brasiliensis). 

Cây cao su trưởng thành (5 – 7 tuổi trở lên) hàng năm sẽ sản xuất khoảng từ 1 – 2 tấn mủ/ha  và có thể sản xuất hạt 

cao su với khối lượng 200 – 300 kg/ha. Mỗi năm hạt cao su rụng hai lần: vụ chính từ tháng 7 – 9 dương lịch và vụ 

phụ vào tháng 10 – 11 dương lịch. 

Khi mới rụng hạt có ẩm độ khoảng 36 - 38%  khi tồn trữ ẩm độ hạt sụt dần đến khi còn dưới 15% thì hạt không còn 

nảy mầm được nữa. Ngay sau khi rụng  hạt cao su thường chứa một tỷ lệ dầu 15 – 20%  khi tồn trữ tỷ lệ dầu giảm 

xuống còn 10 – 12%. Dầu hạt cao su có chứa một tỷ lệ acid cyanhydric độc cho người và gia súc. Nhân hạt cao su 

ngoài thành phần dầu còn chứa một tỷ lệ đáng kể protein nên khô dầu của hạt sau khi ép được d ng làm thức ăn gia 

súc bằng cách pha trộn vào thức ăn hỗn hợp theo một tỷ lệ nhất định. 

Phần nhân màu trắng được ép lấy dầu. Phần bã còn lại là khô dầu cao su. Khô dầu cao su có chứa protein thô khoảng 

21 - 30% t y theo khi ép dầu lượng vỏ cứng còn lại nhiều hay ít. Trong thành phần protein  có khá nhiều acid amin 

chứa lưu huỳnh. Dầu cao su không thể d ng cho thực phẩm do có độc tố và cũng vì thành phần acid béo có nhiều 

các acid béo no nên để lâu sẽ đông đặc; sử dụng chủ yếu trong công nghiệp làm sơn  chất bôi trơn. Phần khô dầu cao 

su có thể d ng trong thức ăn gà khoảng 5 - 15% và heo dưới 10%. Ngoài độc tố có sẵn  khô dầu cao su cũng có 

nhược điểm như các khô dầu khác là dễ bị nhiễm nấm mốc sinh độc tố mycotoxin. 

Các loại khô dầu khác 

Ngoài những loại khô dầu truyền thống  thức ăn chăn nuôi còn có thể sử dụng nhiều loại khô dầu từ những loại sản 

phẩm ép dầu khác như khô dầu hạt cải (canola  rapeseed)  khô dầu hướng dương  khô dầu cọ  v.v... 

Các loại này có hàm lượng đạm thô trung bình và có một hoặc nhiều yếu tố hạn chế sử dụng như độc tố  m a vụ  sản 

lượng không tập trung nên chỉ có thể xem xét sử dụng trong một số điều kiện nhất định. 

Mày đậu xanh 



Mày đậu xanh là phần bể vụn loại ra khi nghiền thô hạt đậu xanh để có được hai nửa hạt d ng làm thực phẩm người. 

Đây không phải là thức ăn cung đạm vì chỉ chứa hàm lượng đạm khoảng 16 - 19% và hàm lượng năng lượng cũng 
thấp. Tuy nhiên đây là một thực liệu nên có mặt trong thức ăn gà  vịt  và nhất là cút với tỷ lệ 3 - 4% vì phần vỏ trong 

mày đậu xanh có chứa nhiều vitamin nhóm B và phần mầm hạt lẫn trong mày đậu xanh theo đông y có các yếu tố 

mang tính giải độc cao nên rất tốt cho các loại thú sử dụng khẩu phần chứa nhiều protein. 

Bột lá, bột cỏ 

Thức ăn gia cầm ngoài lượng bắp vàng có sẵn trong công thức  thường cần có thêm nguồn cung sắc tố để làm vàng 

da  lòng đỏ trứng theo thị hiếu người tiêu d ng. Tại các nước ôn đới sử dụng nguồn bột cỏ chế biến từ cỏ alfalfa 

(Medicago sativa). Đây là loại cỏ họ đậu (Leguminosacea)  có hàm lượng caroten cao  khoảng 270 - 300 mg 

caroten/kg bột cỏ  hàm lượng protein thô 17% hoặc 20%  có m i thơm và chứa nhiều vi khoáng, vitamin. Tuy nhiên 
ở các nước nhiệt đới rất khó trồng cỏ alfalfa do sâu bệnh nên bột cỏ thường được chế biến từ các nguồn lá xanh khác 

như bột lá bình linh (Leucaena leucocephala)  cỏ Stylo (Stylosanthes gracilis). Kinh tế nhất là chế biến từ lá khoai 

mì vì đây là phụ phẩm sau khi thu hoạch củ khoai mì. Lá khoai mì mỏng  dễ phơi sấy. Bột lá khoai mì có hàm lượng 

protein thô khoảng 19 - 21%  hàm lượng caroten tương đương với bột lá alfalfa. Khoai mì dễ trồng tại nhiều nơi. 

Các loại bột lá  bột cỏ thường được d ng trong thức ăn gà với mức 3 - 4% để vừa cung cấp caroten có giá trị vitamin 

A cho gà vừa cung cấp sắc tố để da  mỏ và lòng đỏ trứng có màu vàng đẹp mắt. 

Acid amin 

Acid amin từ tổng hợp hóa học như DL-Methionine  hoặc sản phẩm lên men của các loại vi sinh vật như L-Lysine, 

acid amin được sử dụng khi cân đối khẩu phần sao cho thức ăn có mức protein thô và acid amin thật ph  hợp với 

nhu cầu động vật  tránh tình trạng dư thừa protein quá mức khi cần cân đối acid amin bằng các nguồn thức ăn cung 

protein thuần túy. 

Bột cá, dầu cá và ứng dụng trong thức ăn thuỷ sản 
by Bột cá biển on Thursday, November 5, 2009 at 12:40pm 

Một nguồn lớn động vật biển được sử dụng trong thức ăn thuỷ sản, nhiều loài trong tự nhiên được sử dụng như thức ăn ở trại giống, trại nuôi thương phẩm, số khác có thể được kết hợp với 

thức ăn thủy sản có tính thương mại, đây cũng là phần sử dụng trọng điểm của nguồn lợi to lớn này. Tuy nhiên, một lần nữa phải nhấn mạnh rằng, những loại thức ăn tự chế ở các trại nuôi 

cũng là một nguồn lớn, tuy không phải lúc nào cũng đảm bảo về số lượng, ngày càng có nhiều loại được sử dụng, đặc biệt là cá tạp trong nuôi cá biển, cá săn mồi nước ngọt, hai mảnh vỏ 

trong nuôi tôm. 

  

Nguồn lợi này bao gồm hai nhóm chính: bột cá và dầu cá (trong tương lai sẽ giữ vai trò rất quan trọng), một số nguồn lợi khác như giáp xác, hai mảnh vỏ, chân đầu và rong biển. 

  

Bột cá 

  

http://www.facebook.com/botca


 
Bột cá ngừ độ đạm 55% 

  

Bột cá dựa chủ yếu từ nguồn khai thác ven biển theo mùa, một phần chính sử dụng như phân bón, phần còn lại phơi khô một thời gian dài và được nghiền nát thành bột cá (thức ăn cho động 

vật), sử dụng chủ yếu trong khẩu phần của gia cầm, lợn và cá - những loài có nhu cầu cao về tỷ lệ prôtêin hơn những loài chăn thả như gia súc và cừu. Khoảng 90 % lưọng bột cá của thế giới 

được sản xuất từ các loài cá có dầu như maclerel, pilchard, capelin và manhaden, 10 % còn lại ít hơn từ loài cá thịt trắng, số khác từ cá voi hay các loài có vỏ đá vôi. Toàn bộ cơ thể cá, sau 

khi loại bỏ nước và một ít dầu sẽ được phơi khô và nghiền thành bột cá. Bột cá thịt trắng làm từ các loài cá không dầu như cá minh thái, cá tuyết, cá mình dẹt, cá đá, cá đối… một phần từ nội 

quan cá và một phần sau khi lọc. Chất béo trong sản phẩm cuối thường chiếm từ 3-6 %, các phần phụ của cua, điệp, tôm thỉnh thoảng cũng được thêm vào. Chất lượng prôtêin của gan, 

thận.. thường thấp hơn chất lượng prôtêin của toàn bộ cơ thể. 

  

Lipid có trong bột cá (không phải bột của nội quan cá) đựơc làm từ cá có dầu là 5-10 %. Vật liệu thô chứa 10 % lượng dầu, tính trọng lượng khi ướt. Thông thường, nhiều trong số dầu này có 

được khi vắt, ép cá suốt quá trình chế biến. Bột cá từ cá có dầu có thể của nguyên cơ thể (đến 8 % dầu), bánh ép (10 % dầu) hoặc dạng hoà tan, những thứ được bán ở dạng cô đặc hoặc 

dạng khô. Chất lỏng được ép chứa 13 % dầu và 6,5 % chất rắn lơ lửng, hầu hết dầu được lấy đi bằng cách li tâm trước khi các chất rắn được tập trung thành dạng cô đặc hoặc dạng khô có 

thể hoà tan. Hầu hết bột cá là bột “nguyên vẹn”, tức là bột mà hơi ẩm và một ít dầu đã được lấy đi.  

  

Bột cá là thành phần có giá trị nhất trong thức ăn thuỷ sản và, xa hơn nữa, nó là thành phần chủ yếu trong khẩu phần của cá săn mồi và tôm. Nó có vị ngon và chất lượng rất tốt, cung cấp đủ 

prôtêin với các axít béo thiết yếu. Nếu xét về khía cạnh kinh tế thì nó là nguồn cung cấp prôtêin duy nhất trong thức ăn thuỷ sản. Đây cũng là trường hợp tương tự cá hồi. Nó là một nguồn 

năng lượng tốt và dầu của nó cũng có các thành phần tương ứng như vitamin, khoáng và các yếu tố dạng vết khác. Tuy nhiên nó có hàm lượng phốt pho cao và dễ gây ô nhiễm. Bột cá chất 

lượng cao và dầu cá là những chất hoạt động tốt trong thức ăn thuỷ sản. Bột cá bản thân nó cũng được sử dụng như một nguồn dầu cá, giúp tăng sức kháng bệnh (đối với thức ăn gia súc) 

đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Điều này cũng có thể đúng với thức ăn thuỷ sản. 

  



Bột cá chất lượng cao đã có sự ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thuỷ sản và về mặt thương mại cũng có thể đạt được nếu kiểm soát được chất lượng nguyên liệu thô và điều kiện chế biến 

một cách nghiêm ngặt. Theo đà tăng trưởng, nuôi trồng thuỷ sản thâm canh sử dụng loại thức ăn thuỷ sản có chứa loại bột cá được sản xuất chuyên biệt, được gọi là bột cá LT. Chúng được 

sản xuất bằng cách giữ thời gian từ lúc khai thác đến lúc chế biến ngắn trong mức có thể; giữ tàu khai thác sạch sẽ, bảo quản vật liệu thô bằng đá hoặ thông qua cấp đông và dùng nhiệt độ 

thấp trong cả quá trình nấu và phơi khô của quá trình sản xuất bột cá mà không làm tăng thời gian phơi khô. Bột cá LT có một số ưu điểm vượt trội so với nhiều loại bột cá khác; cũng có một 

số ưu điểm tương tự đối với tôm nhưng điều này chưa được kiểm chứng. Mặc dù bột cá LT đắt hơn rất nhiều so với bột cá thông thường nhưng thức ăn đã được nâng cao hiệu quả chuyển 

hoá khi thêm loại bột cá này vào, vì vậy giảm được chi phí thức ăn trên mỗi đơn vị trọng lượng cơ thể. 

  

Bột cá là loại thức ăn tốt nhất cho cá xương và giáp xác, chất lượng nổi trội với hàm lượng prôtêin cao. Tuy vậy, quá trình chế biến và lưu giữ kém sẽ làm giảm các amino axít, ôxi hoá lipít và 

là nguyên nhân tạo ra các chất kháng dinh dưỡng như histamin và dẫn xuất gizzerosin, chất ảnh hưởng đến cá nhưng có thể không ảnh hưởng đến tôm – loài không có dạ dày kiểu tiết axít 

đúng nghĩa. Những chất này và những amin khác đã được thảo luận nhiều bởi Pike và Hardy (1994). Chamberlin (1993) lưu ý rằng cá hồi có sức chịu đựng kém đối với histamin và gizzerosin, 

trong khi hầu như không có thông tin nào về ảnh hưởng của bột cá lên tất cả các loài khác. Tuy nhiên, Pike và Hardy (1994) ở UK đã khẳng định việc sử dụng bột cá bị hỏng, mốc với lượng 

cao histamin và tyramin, sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của tôm sú. 

  

Việc bổ sung bột cá váo thức ăn thuỷ sản cũng có một vài điểm khác biệt, tuỳ thuộc vào loài, giai đoạn phát triển của loài sẽ ứng với các khẩu phần và các thành phần dinh dưỡng tương ứng. 

Tỷ lệ thêm vào phổ biến, hiện tại giới hạn từ mức thấp 5 % trong thức ăn của cá da trơn đến cao 60 % trong thức ăn của cá biển. Nói chung, phần bột cá thêm vào đang được trông đợi sẽ 

giảm đến năm 2000 nhưng vẫn sẽ còn đến 40 % hoặc nhiều hơn cho tất cả các loài cá xương ngoại trừ cá hồi và cá da trơn. Tỷ lệ thêm vào cho cá hồi (30 %) và tôm (25 %) không hy vọng 

đạt được trong giai đoạn này. Tuy vậy, nó còn tuỳ vào từng trường hợp, tỷ lệ thêm vào này có thể tăng lên trong nuôi trồng thủy sản thâm canh nhưng ở mức độ tham canh ít hơn, nó có thể 

được giảm xuống. 

  

Dầu cá 

  

Dầu cá được chiết xuất từ cá nguyên con, hoặc các phần thải ra khi chế biến bột cá, nó là nguồn cung cấp năng lượng rất tốt trong thức ăn thuỷ sản và còn chứa các vitamin thiết yếu, phốt 

pho và phốt pho lipít. Dầu cá có các axít béo thiết yếu, rất giàu PUFA và đặc biệt cao ở hàm lượng HUFA. Dầu cá, cũng như bột cá, được thêm vào với nhiều mức khác nhau. Dầu cá có thể 

được thêm vào khẩu phần của cá rô mà cũng có thể không. Tỷ lệ thêm vào 1 % - 2 %, thậm chí là 15 % ở cá hồi. Mức độ thêm vào của dầu cá cũng không hy vọng sẽ giảm đi từ đây đến 

năm 2000, trái lại nó đang được hy vọng sẽ tăng lên. 

  

 


