TLAČOVÁ SPRÁVA
Katarálna horúčka: úrad EFSA prehodnocuje kontrolné opatrenia
Úrad EFSA dospel k záveru, že jediné efektívne opatrenia na eradikáciu katarálnej horúčky
v Európe by mali byť masové vakcinačné programy trvajúce minimálne päť rokov
v kombinácii so zlepšenou kontinuálnou surveillance.
Na základe požiadavky Európskej komisie posudzovali experti z EFSA kontrolné opatrenia
pri katarálnej horúčke a možnosti bezpečného obchodu so zvieratami z infikovaných do
bezpečných oblastí. Taktiež aktualizovali svoje vedecké pokyny k epidemiologickým
aspektom nákazy a to najmä k spôsobom prenosu.
Eradikácia tejto nákazy je veľmi problematická – vedci za zhodli, že by na to bola potrebná
95% zaočkovanosť náchylného hovädzieho dobytka a oviec v období najmenej 5 po sebe
idúcich rokov. Po takýchto masívnych očkovacích kampaniach by museli nasledovať citlivé
systémy surveillance so schopnosťou stanoviť aj nízke hodnoty prevalencie vírusu – menej
než 1% zvierat v monitorovanej oblasti. Katarálna horúčka by sa inak mohla znovu objaviť
len niekoľko rokov po skončení očkovacej kampane.
Systémy surveillance by mali byť upravované od prípadu k prípadu a zohľadňovať aspekty
ako monitorovanú geografickú oblasť, alebo epidemiologickú fázu ochorenia.
Imunizácia a prenos
Vedci tiež zdôrazňujú, že:




Novonarodené zvieratá získavajú protilátky od ich matiek, ktoré ich chránia pred
nákazou po dobu približne 3 mesiacov. No tieto protilátky môžu počas uvedeného
obdobia brániť účinku očkovania. Imunita sa vo väčšine prípadov vytvára 21 dní po
druhej dávke základnej vakcinačnej schémy.
Niektoré druhy komárov, ktoré toto ochorenie prenášajú, sú aktívne počas celého roka
– najmä v stredomorských oblastiach s miernou zimou. V týchto miestach je prenos
vírusu možný kedykoľvek. V studenších oblastiach, akou je napríklad severná časť
Európy, nie sú komáre v zimných mesiacoch aktívne, takže je prenos zastavený.

V súlade s prístupom úradu EFSA k podpore metód na využite dôkazov, vedecký panel EFSA
pre zdravie a pohodu zvierat zachytil stratégiu hodnotenia tohto rizika v protokole, ktorý
dokumentuje všetky kroky až po konečné vyhodnotenie. Tento nový prístup pokrýva
robustnosť a transparentnosť celého vedeckého procesu.
Vedecké odporúčania úradu EFSA budú nápomocné aj pre politikov, ktorí budú
prehodnocovať legislatívu spojenú s katarálnou horúčkou.

Ďalšie kroky
Úrad EFSA klasifikuje jednotlivé typy katarálnej horúčky podľa ich príslušných charakteristík
už koncom júna 2017. Tým by sa mala zlepšiť identifikácia špecifických ochranných
a kontrolných opatrení.
Čo je katarálna horúčka?
Vírusové ochorenie s vektorovým pôvodom postihujúce domáce a voľne žijúce prežúvavce
(ovce, kozy, hovädzí dobytok a jelene). Je prenášané prostredníctvom uštipnutia niektorých
druhov komárov.


Vedecké stanovisko ku katarálnej horúčke: kontrolné opatrenia a bezpečný pohyb
zvierat
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