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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 4. ágúst 2006

um samþykkt greiningarhandbókar um fuglainflúensu eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 
2005/94/EB (*)

(tilkynnt með númeri C(2006) 3477)

(2006/437/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2005/94/EB frá 20. 
desember 2005 um ráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn 
fuglainflúensu og niðurfellingu tilskipunar 92/40/EBE (1), 
einkum annarrar undirgreinar 1. mgr. 50. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2005/94/EB er kveðið á um tilteknar forvarnar-
ráðstafanir varðandi eftirlit og snemm búna greiningu á 
fuglainflúensu og einnig um lágmarksvarnarráðstafanir 
sem grípa skal til ef sjúkdómurinn kemur upp hjá 
alifuglum og öðrum fuglum sem eru í haldi.

2) Nauðsynlegt er að mæla á vettvangi Bandalagsins fyrir 
um greiningaraðferðir, sýnatökuaðferðir og viðmiðanir 
fyrir mat á niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofu 
til staðfestingar á uppkomu fuglainflúensu.

3) Í VII. viðauka við tilskipun 2005/94/EB er mælt fyrir 
um verkefni og skyldur tilvísunarrannsóknarstofu 
Bandalagsins fyrir fuglainflúensu til að samræma, í 
samráði við framkvæmdastjórnina, þær aðferðir sem 
eru notaðar í aðildarríkjunum til að greina sjúkdóminn. 
Þessi verkefni og skyldur fela m.a. í sér skipulagningu 
á reglubundnum samanburðarprófunum og útvegun á 
stöðluðum prófefnum innan Bandalagsins.

4) Nýlega hafa verið þróaðar prófanir á rannsóknarstofum 
til að tryggja skjóta greiningu á fuglainflúensu.

5) Á grundvelli þeirrar reynslu, sem fengist hefur með 
vörnum gegn fuglainflúensu á undanförnum árum, hafa 
verið skilgreindar þær sýnatökuaðferðir og viðmiðanir 
fyrir mat á niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofum 
sem henta best til þess að fá fram rétta greiningu á 
þessum sjúkdómi við mismunandi aðstæður.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Greiningarhandbókin, sem kveðið er á um í tilskipun 2005/94/
EB og sett er fram í viðaukanum við þessa ákvörðun, er 
samþykkt.

2. gr.

Aðildarríkin skulu nota greiningarhandbókina frá þeim degi 
þegar þau lögleiða tilskipun 2005/94/EB eða frá og með 1. júlí 
2007, eftir því hvora dagsetninguna ber fyrr að. 

2013/EES/4/01

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 237, 31.8.2006, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2007 frá 6. júlí 2007 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 13.12.2007, 
bls. 1.

 (1) Stjtíð. ESB L 10, 14.1.2006, bls. 16.
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. ágúst 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

GREININGARHANDBÓK UM FUGLAINFLÚENSU 

I. KAFLI 

Inngangur, markmið og skilgreiningar 

1. Til að tryggja samræmdar verklagsreglur við greiningu á fuglainflúensu í Bandalaginu eru í þessari greiningarhandbók 
settar fram: 

a) viðmiðunarreglur og lágmarkskröfur varðandi greiningaraðferðir, sýnatökuaðferðir og viðmiðanir við mat á 
niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofu til að fá fram rétta greiningu á fuglainflúensu, 

b) prófanir á rannsóknarstofum, sem nota skal við greiningu á fuglainflúensu, og aðferðir,sem nota skal á 
rannsóknarstofum við arfgerðargreiningu á veirueinangrum fuglainflúensu, 

c) lágmarkskröfur um líföryggi og gæðastaðlar fyrir rannsóknarstofur, er annast greiningar, og fyrir flutning á sýnum. 

2. Þessi greiningarhandbók er ætluð yfirvöldum sem bera ábyrgð á vörnum gegn fuglainflúensu. Hún fjallar því einkum um 
meginreglur og framkvæmd prófana á rannsóknarstofum og mat á niðurstöðum úr þeim ásamt aðferðum sem eru notaðar 
á rannsóknarstofum. 

3. Auk skilgreininganna í 2. gr. tilskipunar 2005/94/EB gildir, að því er varðar þessa greiningarhandbók, einnig eftirfarandi 
skilgreining: 

„greiningarsýni“: allur efniviður úr dýrum, þ.m.t. heill skrokkur sem er fluttur til greiningar eða rannsóknar, að 
undanskildum lifandi, sýktum dýrum. 

4. Staðfesting á fuglainflúensu í alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi, skal vera í samræmi við verklagsreglur, 
sýnatökuaðferðir og viðmiðanir við mat á niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofum sem settar eru fram í þessari 
greiningarhandbók og hún skal byggjast á einni eða fleiri viðmiðunum í a-, b- eða c-lið: 

a) að smitandi veira, ónæmisvaki eða sérstakt erfðaefni greinist í sýnum úr vefjum, líffærum, blóði eða saur alifugla 
eða annarra fugla, 

b) að klínísk sjúkdómseinkenni greinist og að við skoðun eftir dauða komi vefjaskemmdir í ljós hjá fuglunum, 

c) að sértæk mótefnasvörun sé staðfest í blóðsýnum úr fuglunum. 

5. Staðfesting á því að spendýr séu sýkt af völdum inflúensuveiru af stofni A úr fuglum, sem er annaðhvort mjög alvarleg 
eða, ef hún er væg af undirtegund H5 eða H7, skal byggjast á einni eða fleiri viðmiðunum í a- eða b-lið: 

a) greiningu á smitandi fuglainflúensuveiru, ónæmisvaka eða sértæku erfðaefni í sýnum úr vefjum, líffærum, blóði eða 
saur spendýra, 

b) staðfestingu á sértækri mótefnasvörun gegn fuglainflúensu í blóðsýnum úr spendýrum. 

6. Verklagsreglur, sýnatökuaðferðir og viðmiðanir við mat á niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofum skulu vera: 

a) þær sem settar eru fram í þessari greiningarhandbók eða 

b) þær sem lögbær yfirvöld leyfa, að því tilskildu að: 

i. sýnt hafi verið fram á, með samanburðarprófunum sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins á sviði 
fuglainflúensu skipuleggur (tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins), að leyfðar prófanir á rannsóknarstofum 
séu árangursríkar að því er varðar næmi og sérhæfni eða 

ii.  ef tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins hefur ekki unnið slíkt mat á tiltekinni tegund prófunar á 
rannsóknarstofu: næmi og sérhæfni leyfðu prófunarinnar á rannsóknarstofunni hafi verið fullgilt hjá 
tilvísunarrannsóknarstofu viðkomandi lands sem staðfestir að rannsóknarstofuprófunin skili tilætluðum árangri; 
niðurstöður slíkrar fullgildingar skal leggja fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins sem fer yfir þær.  
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II. KAFLI 

Lýsing á fuglainflúensu með áherslu á samanburðargreiningu 

1. Uppruni og meinvirkni 

Fuglainflúensa er bráðsmitandi veirusýking af völdum ortómýxóveira, veira af ættinni Orthomyxoviridae, 
ættkvíslinni Influenzavirus A. Inflúensuveirur af stofni A eru einu ortómýxóveirurnar sem vitað er að sýki fugla. 
Komið hefur í ljós að margar fuglategundir eru næmar fyrir inflúensuveirum af stofni A; vatnafuglar eru helstu 
smithýslar (e. reservoir) slíkra veira en langflestu einangrin hafa verið væg í kjúklingum og kalkúnum sem eru 
efnahagslega mikilvægustu fuglarnir sem sjúkdómurinn hefur áhrif á. 

Inflúensuveirur af stofni A hafa kjarnprótín og ónæmisfræðilega tengd möttulprótín (e. matrix proteins) en þær eru 
flokkaðar í undirtegundir á grundvelli skyldleika ónæmisvaka á yfirborði í flokki rauðkornakekkisglýkóprótínanna 
(e. glycoprotein haemagglutinin (HA)) og nevramínídasa (NA). Eins og sakir standa þekkjast 16 undirtegundir 
rauðkornakekkis (HA) (H1–H16) og 9 undirtegundir nevramínídasa (NA) (N1–N9). Hver inflúensuveira af stofni A 
er með einn ónæmisvaka fyrir rauðkornakekki (HA) og einn ónæmisvaka fyrir nevramínídasa (NA) og allar 
samsetningar virðast vera hugsanlegar. 

Inflúensuveirur af stofni A skiptast í tvo hópa eftir getu þeirra til að valda sjúkdómi hjá smitnæmum alifuglum: 

a) veirur alvarlegrar fuglainflúensu (HPAI) sem valda mjög alvarlegum sjúkdómi sem einkennist af útbreiddri 
sýkingu í smituðum alifuglum og getur haft í för með sér mjög hátt dánarhlutfall í hópnum (allt að 100%) og 

b) veirur vægrar fuglainflúensu (LPAI) sem valda vægum sjúkdómi í alifuglum, sem leggst aðallega á 
öndunarfæri, nema um sé að ræða elnun af völdum annarra samhliða sýkinga eða þátta. 

Villtir fuglar, einkum vatnafuglar, sem eru farfuglar, eru afar þýðingarmiklir smithýslar fyrir inflúensuveirur af 
stofni A, eins og sést af því að nær allar hugsanlegar samsetningar HA- og NA-undirtegunda hafa verið einangraðar 
úr villtum fuglum. Að jafnaði greinast eingöngu veirur vægrar fuglainflúensu í villtum fuglum, nema þegar 
smitflæðis (e. spill-over) gætir frá alvarlegri fuglainflúensuveiru í smituðum alifuglum. 

Fyrsta smit af völdum veira fuglainflúensuveira á alifuglabúum má að öllum líkindum rekja til beinnar eða óbeinnar 
snertingar við villta fugla. 

Mögulegt er að vægar fuglainflúensuveirur af þessu tagi, sem koma að úr villtum smithýslum, geti verið í alifuglum 
án þess að þær greinist, þar eð klínísk einkenni eru oft væg eða engin. 

Eftir að veirustofnar vægrar fuglainflúensuveiru af undirtegundum H5 og H7 hafa borist í alifugla geta þeir 
stökkbreyst í veirustofna alvarlegrar fuglainflúensu. Hingað til hefur eingöngu verið sýnt fram á að veirur af 
undirtegundunum H5 og H7 valdi alvarlegri fuglainflúensu. 

Þótt svo virðist sem ýmis gangvirki kunni að valda stökkbreytingu vægrar fuglainflúensuveiru yfir í alvarlega 
fuglainflúensuveiru er ekki vitað hvaða þættir valda þessari stökkbreytingu. Í sumum tilvikum virðist 
stökkbreytingin hafa gerst mjög hratt á upphafsstaðnum eftir smitun frá villtum fuglum, en í öðrum tilvikum hefur 
væga fuglainflúensuveiran verið í alifuglunum mánuðum saman áður en hún stökkbreyttist. Því er ómögulegt að spá 
fyrir um hvort og þá hvenær slík stökkbreyting verður. Þó má sennilega gera ráð fyrir því að eftir því sem væg 
fuglainflúensuveira verður útbreiddari í alifuglum þeim mun meiri verði líkurnar á stökkbreytingu yfir í alvarlega 
fuglainflúensuveiru. 

Erfitt er að áætla meðgöngutíma veirunnar og hann er líklega breytilegur eftir veirustofnum og hýslum; yfirleitt eru 
tilgreindir fimm til sex dagar, en tímalengdin fyrir einstaka fugla er líklega frá nokkrum klukkustundum til u.þ.b. sjö 
daga. 

2. Klínísk einkenni hjá fuglum sem eru sýktir af alvarlegri fuglainflúensuveiru (HPAI) 

Klínísk einkenni eru mjög breytileg og þau ráðast t.d. af eftirfarandi þáttum: meinvirkni veirunnar, sem veldur 
sýkingunni, tegundinni, sem verður fyrir áhrifum, aldri, kyni, samverkandi sjúkdómum og umhverfinu.  
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Fyrstu einkenni geta m.a. verið lystarleysi, minni vatnsdrykkja og tiltölulega lág dánartíðni. Sjúkdómurinn getur þó 
einnig komið upp skyndilega í tilteknum hópi og margir fuglar kunna að drepast, annaðhvort án nokkurs fyrirvara 
eða fram koma minni háttar einkenni, s.s. deyfð, lystarleysi, úfið fiður og sótthiti. Að jafnaði verða klínísku 
einkennin meira áberandi eftir því sem fuglarnir lifa lengur. Tímalengdin að því er varðar þróun einkenna fer eftir 
veiru, hýsli og upphaflegum smitskammti, ásamt því kerfi sem er notað við ræktunina. Veiran breiðist hægar út hjá 
varphænum í búrum eða hjá fuglum, sem eru úti, en í húsum fyrir holdakjúklinga. 

Hænur, sem eru smitaðar af veiru alvarlegrar fuglainflúensu kunna í fyrstu að verpa eggjum með mjúkri skurn en 
þær hætta fljótt að verpa. Veikir fuglar sitja oft eða standa í hálfgerðu dái og höfuðið snertir jörðina. Á kambi og 
hálssepa eru blámi og bjúgur og á endum þeirra geta sést depil- eða flekkblæðingar. Ákafur, vatnskenndur 
niðurgangur er algengur og fuglarnir eru ákaflega þyrstir. Öndun getur verið erfið og táramyndun mikil. Blæðing 
getur komið í ljós á ófiðruðum svæðum húðarinnar. Dánartíðni í hópnum er á bilinu 50 til 100%. 

Hjá holdakjúklingum eru einkenni alvarlegrar fuglainflúensu iðulega minna áberandi en hjá öðrum alifuglum og 
felast yfirleitt í mikilli deyfð og lystarleysi og fyrsta afbrigðilega einkennið, sem kemur fram, getur verið hækkuð 
dánartíðni. Bjúgur í andliti og á hálsi og taugafræðileg einkenni, s.s. hálssveigur (e. torticollis) og slingur, geta 
einnig komið fram. 

Alvarleg fuglainflúensa í kalkúnum er áþekk því sem sést hjá alihænsnum en sumar veirur alvarlegrar fuglainflúensu 
virðast meinvirkari í kalkúnum en aðrar. 

Í gæsum, sem sýktar eru af veiru alvarlegrar fuglainflúensu, eru einkenni deyfðar, lystarleysis og niðurgangs áþekk 
þeim sem sjást hjá varphænum en gæsir eru þó oft með bólgna skúta (e. sinuses). Hjá ungum fuglum geta komið 
fram taugafræðileg einkenni. 

Endur, sem eru sýktar af veiru alvarlegrar fuglainflúensu, kunna að vera án klínískra einkenna en fram hefur komið 
að nokkrir stofnar kalla fram einkenni sem líkjast einkennum hjá gæsum og því fylgja einhver dauðsföll. 

Ekki er víst að nein klínísk einkenni komi fram hjá strútum sem eru smitaðir af alvarlegri fuglainflúensu og vægri 
fuglainflúensu. Við uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu, s.s. á Ítalíu 1999 og 2000, kom í ljós að perluhænsni og 
japanskar kornhænur voru næmar fyrir sýkingum en einkenni og dánartíðni voru svipuð og þegar sjúkdómurinn 
lagðist á kjúklinga eða kalkúna. Í nokkrum tilraunarannsóknum hefur þó komið í ljós að kornhænur hafa þol gegn 
sumum stofnum veirunnar sem veldur alvarlegri fuglainflúensu. Hjá öllum fuglum getur tilvist mótefna gegn sömu 
H-undirtegundinni, hvort sem um bólusetningu eða náttúrulega sýkingu er að ræða, haft í för með sér að sýking af 
veiru alvarlegrar fuglainflúensu leiðir ekki til augljósra klínískra einkenna. 

3. Vefjaskemmdir eftir dauða hjá fuglum sem eru sýktir af veiru alvarlegrar fuglainflúensu 

Hjá fuglum, sem drepast snögglega, kunna að greinast ósértækar, stórsæjar vefjaskemmdir sem eru afleiðingar 
vessaþurrðar og blóðsóknar í innyflum og vöðvum. 

Hjá fuglum, sem drepast eftir langvinnt, klínískt ferli, verða depil- og flekkblæðingar á öllum líkamanum, einkum í 
barkakýli, barka og kirtlamaga (e. proventriculus) og hjartahimnufitu (e. epicardial fat) og á háluhjúp (e. serosal 
surfaces) við bringubeinið. Fram kemur mikill bjúgur í húðbeði, einkum á höfði og við hækla Skrokkurinn kann að 
vera vessaþurr (e. dehydrated). Gul eða grá drepsvæði (e. necrotic foci) kunna að vera í milta, lifur, nýrum og 
lungum. Vilsa getur verið í loftsekk. Miltað kann að hafa stækkað og vera blæðandi. 

Fuglainflúensa einkennist vefjafræðilega af æðabreytingum (e. vascular disturbances) sem leiða til bjúgs, blæðinga 
og bólgu umhverfis æðar (e. perivascular cuffing), einkum í hjartavöðva, milta, lungum, heila, brisi og hálssepum. 
Drepsvæði eru í lungum, lifur og nýrum. Tróðfrumufjölgun (e. gliosis), æðafjölgun (e. vascular proliferation) og 
taugafrumuhrörnun (e. neuronal degeneration) kann að vera í heila. 

4. Samanburðargreining 

Við samanburðargreiningu á alvarlegri fuglainflúensu skal einkum taka tillit til eftirfarandi sjúkdóma: 

a) annarra sjúkdóma, sem valda skyndilegri og hárri dánartíðni, s.s.: 

i. Newcastle-veiki, 

ii. smitandi kverka- og barkabólgu, 
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iii. veirugarnabólgu í öndum (e. duck plague), 

iv. bráðaeitrun, 

b) annarra sjúkdóma, sem valda bólgu í kambi og hálssepa, s.s.: 

i. bráðrar fuglakóleru og annarra sýklablæðissjúkdóma, 

ii. húðbeðsbólgu, sem er af völdum baktería, í kambi og hálssepum. 

5. Klínísk einkenni hjá fuglum sem eru sýktir af veirum vægrar fuglainflúensu (LPAI) 

Alvarleiki sjúkdómsins, sem stafar af veirum vægrar fuglainflúensu, ræðst að stórum hluta af: 

a) stofni veirunnar, 

b) tegund og aldri hýsilsins, 

c) ónæmisástandi hýsilsins gagnvart veirunni og einkum smiti með öðrum sýklum á borð við: 

i. Pasteurella spp., 

ii. veirur Newcastle-veikinnar (þ.m.t. bóluefnisstofnar), 

iii. öndunarfæraveira í fuglum (e. avian pneumovirus), veira, sem veldur smitandi berkjubólgu, 

iv. E. coli, 

v. Mycoplasma spp., 

d) ástandi vegna ónæmisbrests, 

e) umhverfisþáttum (s.s. ofgnótt ammoníaks, ryk, hátt eða lágt hitastig). 

Annars vegar geta sýnileg, klínísk einkenni sjúkdómsins verið ógreinileg eða hverfandi og eingöngu kallað fram 
væg einkenni í öndunarfærum eða vandkvæði við eggjaframleiðslu hjá varpfuglum. Hins vegar geta sýkingum af 
völdum veira, sem valda vægri fuglainflúensu, fylgt alvarleg, klínísk einkenni sjúkdómsins, einkum í kalkúnum, 
yfirleitt með hryglu, hósta, bólgu í neðanaugntóttarskútum (e. infraorbital sinuses), hita og lystarleysi ásamt hárri 
dánartíðni. 

Vægri fuglainflúensu má rugla saman við marga sjúkdóma með einkenni frá öndunarfærum eða görnum eða 
sjúkdómsgreiningin verður flóknari vegna þeirra. Við uppkomu hvers kyns sjúkdóma hjá alifuglum, sem eru 
viðvarandi þrátt fyrir fyrirbyggjandi ráðstafanir og læknismeðferð við öðrum sjúkdómum, verður alltaf að gera ráð 
fyrir því að um fuglainflúensu geti verið að ræða. 

6. Klínísk einkenni hjá fuglum sem eru í haldi 

Klínísk einkenni geta verið mjög margvísleg og t.d. hjá alifuglum geta þau verið allt frá því að vera ógreinileg til 
alvarlegra sjúkdómseinkenna sem leiða til hárrar dánartíðni. 

Að jafnaði breiðist sýking hægar út hjá fuglum í haldi þar eð um er að ræða mismunandi tegundir með mismunandi 
næmi, mismikla losun veirunnar og oft tiltölulega hægfara smit vegna lítillar snertingar og tiltölulega lítils þéttleika 
dýranna. 

 

III. KAFLI 

Viðmiðunarreglur sem hafa þarf í huga þegar grunur leikur á um fuglainflúensu á bújörð 

Þar eð klínísk einkenni, bæði alvarlegrar og vægrar fuglainflúensu, geta verið breytileg er ekki unnt að veita skýrar 
leiðbeiningar þegar grunur leikur á um sjúkdómsuppkomu. Rannsaka skal skyndilega, háa dánartíðni hjá alifuglum, með eða 
án einhverra þeirra klínísku einkenna, sem lýst er í II. kafla, með því að leggja fram sýni til rannsóknar á rannsóknarstofum 
en ef dánartíðni er ekki há er erfiðara að staðfesta eða útiloka tilvist fuglainflúensu. 
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Þar eð skjót greining á alvarlegri fuglainflúensu eða vægri fuglainflúensu, sem orsakast af undirtegundum H5 eða H7, hefur 
grundvallarþýðingu með tilliti til skjótra varna gegn sjúkdómnum og upprætingar hans skal ávallt gera ráð fyrir því að um 
fuglainflúensu geti verið að ræða þegar samanburðargreining er gerð í tengslum við vandamál við öndun eða varp og 
hækkaða dánartíðni hjá alifuglum og leggja fram viðeigandi sýni til rannsókna á rannsóknarstofum. 

 

Mynd 

Skýringaryfirlit yfir þrep við greiningu til staðfestingar á fuglainflúensu 

 
 

 

IV. KAFLI 

Almennar aðferðir við töku og flutning sýna 

 

1. Tilskipun 2005/94/EB og greiningarhandbókin 

Ef vísað er í tilskipun 2005/94/EB til greiningarhandbókarinnar verður að gera þær rannsóknir, taka þau sýni og 
beita þeim eftirlitsaðferðum, eins og fram kemur í þessum kafla greiningarhandbókarinnar. 

 

2. Verklagsreglur sem fylgja skal ef grunur leikur á um að fuglainflúensa hafi komið upp 

Ef opinberan dýralækni grunar að klínísk einkenni bendi til uppkomu fuglainflúensu eða ef niðurstöður hvers kyns 
prófunar á rannsóknarstofu í tengslum við sjúkdóminn eru ekki neikvæðar skal lögbært yfirvald sjá til þess að 
rannsókn, eins og lýst er í þessum kafla greiningarhandbókarinnar, fari fram í samræmi við 7. gr. tilskipunar 
2005/94/EB og að henni sé lokið á fullnægjandi hátt áður en tilvist sjúkdómsins hefur verið útilokuð.  

 



Nr. 4/8  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 
 

 

3. Túlkun veirufræðilegra prófana 

Lögbært yfirvald getur litið svo á að tilvist fuglainflúensuveiru hafi verið útilokuð þegar hæfilegum fjölda veikra eða 
dauðra fugla og stroksýna úr barka, koki eða munni eða þarfagangi hefur verið skilað, í samræmi við þennan kafla, 
til greiningar á þessari veiru eða genamengi hennar, og greiningarnar hafa gefið neikvæðar niðurstöður við prófun 
með einni af tilgreindum veirugreiningaraðferðum sem um getur í V. eða VI. kafla eða sem lögbær yfirvöld hafa 
samþykkt í samræmi við b-lið 6. liðar í I. kafla. 

4. Staðlað sett af sýnum til veirufræðilegra prófana eða sermiprófana á rannsóknarstofu 

Við rannsókn á bújörð, þar sem grunur leikur á um fuglainflúensusmit, skal taka staðlað sett af sýnum til 
veirufræðilegra prófana eða sermiprófana, eins og um getur í a- og b-lið (stöðluð sýni), og senda þau beint á 
rannsóknarstofu til veirufræðilegra prófana og sermiprófana. 

a) Staðlað sett af sýnum til veirufræðilegrar prófunar er: 

i. a.m.k. fimm veikir/dauðir fuglar, ef þeir eru tiltækir, og/eða 

ii. a.m.k. tuttugu stroksýni úr barka, munni eða koki og 20 stroksýni úr þarfagangi. 

Taka skal skrokka af fuglum sem hafa drepist nýlega eða sem eru alvarlega veikir eða dauðvona og hafa verið 
aflífaðir á mannúðlegan hátt.  

Taka skal stroksýni úr þeim fjölda fugla sem um getur í a-lið eða, ef fuglarnir eru færri, úr öllum fuglum á 
bújörðinni þar sem grunur leikur á um smit. Fuglar, sem sýna klínísk sjúkdómseinkenni, skulu markvisst valdir 
til sýnatöku.  

Stroksýni úr þarfagangi verða að vera þakin saur (helst 1 g). Ef erfitt er, af einhverri ástæðu, að taka sýni úr 
þarfagangi lifandi fugla má í staðinn nota sýni úr nýjum saur sem hefur verið safnað saman af varkárni.  

Yfirleitt er hagkvæmast að safna stroksýnum úr barka eða munni/koki úr munnholinu.  

Um leið og vaxtareiginleikar veirunnar eru þekktir getur lögbært yfirvald ákveðið að velja annaðhvort stroksýni 
úr barka og koki/munni eða þarfagangi fremur en að taka hvor tveggja sýnin, eftir því hvort veiran fjölgar sér 
betur í öndunarvegi eða meltingarvegi og einnig að teknu tilliti til viðkomandi tegundar. 

b) Staðlað sett af sýnum til sermiprófana er að lágmarki 20 blóðsýni. 

Taka skal sýni úr þeim fjölda fugla sem um getur í b-lið eða úr öllum fuglum á bújörðinni, ef fuglarnir eru færri. 
Til sýnatöku skal markvisst velja fugla sem líta út fyrir að vera veikir eða þá sem virðast hafa náð sér.  

Lögbært yfirvald getur ákveðið að ekki sé þörf á að taka öll stöðluðu sýnin en þess í stað megi taka hluta 
stöðluðu sýnanna. 

5. Flutningur sýna 

Sýna skal sérstaka aðgæslu við geymslu og flutning sýna til rannsóknar á rannsóknarstofu.  

Stroksýnin skal þegar í stað kæla á ís eða með frosnum gelkælipokum og senda á rannsóknarstofuna eins fljótt og 
unnt er. Ekki má frysta sýnin nema algera nauðsyn beri til. Ef ekki er tryggður skjótur flutningur á 
rannsóknarstofuna, innan 24 klukkustunda, skal frysta sýnin tafarlaust, geyma þau og flytja þau síðan á þurrís.  

Til viðbótar, og ekki í stað kælingar, skal setja stroksýnin í vökva með sýklalyfi (antibiotic medium) eða sérstakan 
vökva til veiruflutninga við 4 °C þannig að fljóti alveg yfir þau. Ef slíkt efni er e ekki tiltækt skal setja stroksýnin 
aftur í hlífarnar utan af þeim og senda þau þurr til rannsóknar á rannsóknarstofuna.  

Fjölmargir þættir geta haft áhrif á geymslu og flutning sýnanna og aðferðin, sem valin er til flutnings, verður því að 
henta í þeim tilgangi. 

6. Vökvi með sýklalyfi 

Vökvinn með sýklalyfi, sem um getur í 5. lið, verður að vera að stofni fosfatöfnuð saltlausn við pH-gildið 7,0 til 7,4 
(athugað eftir að sýklalyfjunum hefur verið bætt út í). 
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Æti, sem eru að stofni til úr prótínum, s.s. heila- og hjartaæti (e. brain-heart-infusion) eða tris-jöfnuð 
tryptósavökvaæti, kunna að stuðla að auknum stöðugleika veirunnar, einkum meðan á flutningi stendur. Það getur 
verið breytilegt hvaða sýklalyf eru notuð og í hvaða styrkleika eftir staðbundnum aðstæðum og tiltækileika. 

Mikill styrkur sýklalyfja kann að reynast nauðsynlegur fyrir saursýni og hæfileg gildi eru: 10 000 a.e./ml penisillín, 
10 mg/ml streptómýsín, 0,25 mg/ml gentamýsín, and 5 000 a.e./ml nýstatín. Þessi gildi má lækka niður í fimmtung 
fyrir vefi og stroksýni úr barka. 

Til að halda Chlamydophila í skefjum skal bæta 0,05 til 0,1 mg/ml af oxýtetrasýklíni út í. 

7. Heila- og hjartaæti 

Lausnin skal útbúin í vatni og innihalda 15% (massi miðað við rúmmál) af heila- og hjartaætisdufti (e. brain-heart-
infusion broth powder), áður en dauðhreinsun fer fram (í gufusæfi við 121 °C í 15 mínútur). 

Eftir dauðhreinsun skal bæta sýklalyfjunum við eins og hér segir: 10 000 a.e./ml penisillín G, 20 µg amfóterisín B 
og 1 000 µg/ml gentamýsín. Vökvana má geyma við 4 °C í mesta lagi í tvo mánuði. 

8. Verklagsreglur sem fylgja skal að því er varðar viðeigandi ákvæði tilskipunar 2005/94/EB 

8.A. G r u n u r  u m  u p p k o m u  s j ú k d ó m s  

8.1. Ákvæði 1. mgr. 7. gr. — Ráðstafanir sem grípa skal til á bújörðum þar sem grunur leikur á sjúkdómsuppkomu  

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð þar sem grunur leikur á um sjúkdómsuppkomu skal gera eftirfarandi 
ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til. Opinber dýralæknir skal 
skrá í skoðunarskýrslu gögn um dagleg dauðsföll og daglega eggjaframleiðslu og inntöku fóðurs og/eða 
vatnsdrykkju á tímabili sem hefst einni viku fyrir þann dag þegar klínísk einkenni fuglainflúensu greindust fyrst 
og nær til þess dags þegar opinber dýralæknir skoðar bújörðina, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, nema lögbært yfirvald telji fullvíst að eyða megi grun um 
uppkomu sjúkdóms á grundvelli klínískrar skoðunar í samræmi við a- og b-liði, 

d) hvað sem líður neikvæðum niðurstöðum prófana á stöðluðum sýnum og með fyrirvara um staðbundna þætti skal 
klínísk skoðun á alifuglum í hverri framleiðslueiningu fara fram áður en hægt er að aflétta opinberu eftirliti. 

8.2. Ákvæði 3. mgr. 10. gr. — Viðbótarráðstafanir á grundvelli faraldsfræðilegrar rannsóknar 

Í hverri framleiðslueiningu skal taka stöðluð sýni úr alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, sem eru aflífaðir. 

8.B. Alvarleg fuglainflúensa 

8.3.  Ákvæði 4. mgr. 11. gr. — Ráðstafanir sem skal grípa til þegar um er að ræða alifugla sem klakist hafa úr eggjum 
sem eru frá bújörðum þar sem uppkoma alvarlegrar fuglainflúensu hefur verið staðfest 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð þar sem haldnir eru alifuglar, sem klakist hafa úr eggjum sem voru tekin á 
meðgöngutíma veirunnar á bújörð þar sem alvarleg fuglainflúensa hefur verið staðfest, skal gera eftirfarandi 
ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar. Opinber dýralæknir skal skrá í skoðunarskýrslu 
bújarðarinnar gögn um dagleg dauðsföll og daglega inntöku fóðurs og/eða vatnsdrykkju, ef slíkt liggur fyrir, á 
tímabili sem hefst einni viku fyrir þann dag þegar klínísk einkenni um alvarlega fuglainflúensu greinast fyrst og 
nær til þess dags þegar opinber dýralæknir skoðar bújörðina, 
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b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu og klíníska skoðun á alifuglum, einkum þeim sem 
líta út fyrir að vera veikir eða sem stækka ekki eins og búast hefði mátt við, 

c) taka skal stöðluðu sýnin úr alifuglum sem eru tveggja til þriggja vikna gamlir, 

d) heimilt er að aflétta opinberu eftirliti með bújörðinni í kjölfar klínískrar rannsóknar á alifuglum sem eru eldri en 
21 dags gamlir og í kjölfar neikvæðrar niðurstöðu á prófunum á stöðluðum sýnum. 

 

8.4.  Ákvæði b-liðar 2. mgr. 13. gr. Undanþágur varðandi tilteknar bújarðir 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, sem hefur hlotið undanþágu frá fyrstu undirgrein 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 
2005/94/EB, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir, 

c) í stað staðlaðra sýna skal taka eftirfarandi sýni úr hverri framleiðslueiningu til prófunar á rannsóknarstofu 21 
degi eftir þann dag þegar síðustu jákvæðu niðurstöður um alvarlega fuglainflúensu voru staðfestar og með 21 
dags millibili: 

i. sýni úr öllum alifuglum eða öðrum fuglum í haldi sem eru dauðir þegar sýni eru tekin, 

ii. ef því verður við komið skal taka stroksýni úr barka eða munni/koki og þarfagangi a.m.k. 60 alifugla eða 
annarra fugla, sem eru í haldi, eða úr öllum alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, ef færri en 60 
fuglar eru á bújörðinni; ef fuglarnir eru litlir, framandi og ekki vanir meðhöndlun eða ef meðhöndlun þeirra 
stofnar fólki í hættu skal taka sýni úr nýjum saur.  

Lögbæru yfirvaldi er þó heimilt að veita undanþágur frá sýnafjöldanum sem um getur í i. og ii. lið á grundvelli 
niðurstöðunnar úr áhættumati, 

d) sýnatökunni, sem um getur í c-lið, og prófunum á slíkum sýnum á rannsóknarstofum skal haldið áfram þar til 
tvær neikvæðar niðurstöður rannsóknarstofu fást, hvor á eftir annarri, sem verða að vera með a.m.k. 21 dags 
millibili. 

 

8.5.  Ákvæði 1. og 3. mgr. 15. gr. — Ráðstafanir sem skal grípa til á smithættubújörðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar smithættubújörð skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til. Opinber dýralæknir skal 
skrá í skoðunarskýrslu bújarðarinnar gögn um dagleg dauðsföll og daglega inntöku fóðurs og/eða vatnsdrykkju, 
ef slíkt liggur fyrir, á því tímabili sem hefst einni viku fyrir fyrsta dag snertingar við hópinn sem grunur leikur á 
um að sé smitaður af fuglainflúensu og nær til þess dags þegar opinber dýralæknir skoðar bújörðina, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir, 

c) ef klínísk einkenni koma fram í alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, eða vísbendingar um hækkun 
daglegrar dánartíðni (> þreföld eðlileg dánartíðni í hópnum) eða minnkun á daglegri eggjaframleiðslu (> 5%) 
eða minnkun í daglegri inntöku fóðurs og/eða vatnsdrykkju (>5%) skal samstundis taka stöðluð sýni úr hverri 
framleiðslueiningu, 

d) ef engin einkenni, sem um getur í b- og c-lið, koma fram skal taka stöðluð sýni 21 degi eftir þann dag þegar 
grunur leikur á um síðustu snertingu við smitaða bújörð eða þegar alifuglarnir eða aðrir fuglar, sem eru í haldi, 
voru aflífaðir. 

 

8.6.  Ákvæði b- og c-liðar 18. gr. — Talning og skoðanir opinbers dýralæknis og eftirlit á bújörðum á verndarsvæðinu 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, sem rekin er í atvinnuskyni, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar. Ef vísbendingar eru um hækkun á daglegri 
dánartíðni (> þreföld eðlileg dánartíðni í hópnum) eða minnkun á daglegri eggjaframleiðslu (>5%) eða minnkun 
í daglegri inntöku fóðurs og/eða vatnsdrykkju (> 5%) skal taka stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir, 
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c) ef þess er ekki vænst að alifuglategundir eða aðrir fuglar, sem eru í haldi, sýni greinileg, klínísk einkenni 
sjúkdóms, eða ef um er að ræða fugla sem hafa verið bólusettir, getur lögbært yfirvald ákveðið, á grundvelli 
niðurstöðunnar úr áhættumati, að taka skuli stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, 

d) lögbært yfirvald skal, á grundvelli niðurstöðunnar úr áhættumati, taka ákvörðun um opinbert viðbótareftirlit 
með tilgreindum bújörðum, afmörkuðum svæðum eða framleiðslutegundum, með klínískum skoðunum og 
sýnatöku fyrir prófanir á rannsóknarstofum. 

8.7. Ákvæði f-liðar 19. gr. — Ráðstafanir sem skal beita á bújörðum á verndarsvæðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, þar sem greint hefur verið frá fjölgun sjúkdómstilvika eða dauðsfalla eða 
um breytingar á framleiðslugögnum, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar. Ef vísbendingar eru um hækkun á daglegri 
dánartíðni (> þreföld eðlileg dánartíðni í hópnum) eða minnkun á daglegri eggjaframleiðslu (>5%) eða minnkun 
í daglegri inntöku fóðurs og/eða vatnsdrykkju (>5%) skal taka stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir. 

8.8. Ákvæði b-liðar 23. gr. — Undanþágur fyrir beinum flutningi á alifuglum til tafarlausrar slátrunar 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, sem hefur hlotið undanþágu frá 22. gr. tilskipunar 2005/94/EB, skal gera 
eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á öllum alifuglum, einkum þeim sem virðast vera veikir, eigi síðar en 24 klukkustundum áður en 
alifuglarnir eru fluttir brott, 

c) taka skal, á grundvelli niðurstöðunnar úr áhættumati lögbærra yfirvalda og í stað stöðluðu sýnanna, a.m.k. 60 
stroksýni úr barka eða munni/koki og/eða 60 stroksýni úr þarfagangi alifugla í hverri framleiðslueiningu, sem á 
að senda til slátrunar, eigi síðar en 48 klukkustundum áður en alifuglarnir eru fluttir brott. 

8.9. Ákvæði b-liðar 25. gr. — Undanþágur fyrir beinum flutningi á alifuglum sem komnir eru að varpi 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, sem hefur hlotið undanþágu frá 22. gr., áður en beinir flutningar á 
alifuglum, sem komnir eru að varpi, fara fram skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglunum, einkum þeim sem virðast vera veikir, eigi síðar en 24 klukkustundum áður en 
alifuglarnir eru fluttir brott, 

c) taka skal, á grundvelli niðurstöðunnar úr áhættumati lögbærra yfirvalda og í stað stöðluðu sýnanna, a.m.k. 60 
stroksýni úr barka eða munni/koki og/eða 60 stroksýni úr þarfagangi alifugla í hverri framleiðslueiningu, sem á 
að flytja, eigi síðar en 48 klukkustundum áður en alifuglarnir eru fluttir brott. 

8.10. Ákvæði a-liðar 1. mgr. 26. gr. — Undanþága fyrir beinum flutningi á útungunareggjum og neyslueggjum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð með foreldrahópi, sem hefur hlotið undanþágu frá 22. gr., áður en beinir 
flutningar á útungunareggjum fara fram skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu á 15 daga fresti, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu.  
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8.11. Ákvæði 1. mgr. 29. gr. — Gildistími ráðstafana 

Þeim ráðstöfunum, sem gilda á verndarsvæðinu í samræmi við 3. þátt IV. kafla tilskipunar 2005/94/EB, má í fyrsta 
lagi aflétta 21 degi eftir bráðabirgðahreinsun og sótthreinsun á sýktu bújörðunum, að því tilskildu: 

a) að opinber dýralæknir hafi skoðað allar bújarðir á verndarsvæðinu, sem eru reknar í atvinnuskyni, og allt eftirlit, 
klínískar skoðanir og prófanir á rannsóknarstofum, sem sett eru fram í a- og b-lið í liðum 8.6 og 8.7, hafi gefið 
neikvæðar niðurstöður, 

b) að opinber dýralæknir hafi skoðað allar skilgreindar bújarðir á verndarsvæðinu, sem ekki eru reknar í 
atvinnuskyni, og að hvorki klínísk rannsókn né niðurstöður rannsóknarstofuprófana hafi leitt til þess að grunur 
hafi vaknað um sýkingu af völdum fuglainflúensu, 

c) að allt opinbert viðbótareftirlit, sem fram fór og sett er fram í d-lið í lið 8.6, hafi gefið neikvæðar niðurstöður. 

8.12. Ákvæði g-liðar 30. gr. — Ráðstafanir á eftirlitssvæðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, þar sem tilkynnt hefur verið um fjölgun sjúkdómstilvika eða dauðsfalla eða 
um breytingar á gögnum um framleiðslu, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem virðast vera veikir, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu. 

8.13. Ákvæði 35. gr.— Rannsókn þegar grunur leikur á um alvarlega fuglainflúensu í sláturhúsum og í flutningatækjum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar upprunabújörð fugla, sem eru í sláturhúsum eða í flutningatækjum, skal gera 
eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, í samráði við opinberan dýralækni sláturhússins sem 
skal láta í té upplýsingar um öll gögn úr fyrra eftirliti og niðurstöður úr rannsóknum fyrir og eftir slátrun, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, nema lögbært yfirvald telji fullvíst, á grundvelli rannsóknar 
dýralæknis í samræmi við a- og b-lið, að eyða megi grun um tilvist alvarlegrar fuglainflúensu, 

d) auk staðlaðra sýna skal senda sýni úr a.m.k. fimm veikum, dauðum eða aflífuðum fuglum í sláturhúsinu ásamt 
meinafræðilegum niðurstöðum til prófana á rannsóknarstofu. 

8.14. Ákvæði 1. mgr. 36. gr. — Ráðstafanir sem varða sláturhús 

Þegar rannsóknum, sem um getur í lið 8.13, er lokið og ef niðurstöður prófana á rannsóknarstofu eru neikvæðar og 
engin klínísk einkenni benda til alvarlegrar fuglainflúensu á bújörðinni eða í sláturhúsinu er heimilt að aflétta 
opinberu eftirliti. 

8.15. Ákvæði 1. og 2. mgr. 37. gr. — Ráðstafanir sem varða skoðunarstöðvar á landamærum eða flutningatæki 

8.15.1. Þegar opinber dýralæknir skoðar alifugla eða aðra fugla, sem eru í haldi og haldið er í einangrun, sem fluttir hafa 
verið frá skoðunarstöð á landamærum eða úr flutningatæki vegna grunsemda um eða staðfestingar á alvarlegri 
fuglainflúensu, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal viðeigandi skjöl og skýrslur, ef slík skjöl eða skýrslur eru til, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun á slíkum alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, sem haldið er í 
einangrun, og klíníska skoðun á öllum öðrum alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem 
virðast vera veikir, 

c) taka skal stöðluð sýni úr alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, og valdir eru úr mismunandi 
flutningakössum eða -búrum. 
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8.15.2. Þegar opinber dýralæknir skoðar tilgreinda upprunabújörð alifugla eða annarra fugla, sem eru í haldi, sem er slátrað 
skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, í samráði við opinberan dýralækni sláturhússins sem 
skal láta í té upplýsingar um öll gögn frá fyrra eftirliti og niðurstöður úr rannsóknum fyrir og eftir slátrun, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, nema lögbært yfirvald telji fullvíst, á grundvelli rannsóknar 
dýralæknis í samræmi við a- og b-lið, að eyða megi grun um tilvist alvarlegrar fuglainflúensu, 

d) auk staðlaðra sýna, sem um getur í c-lið, skal senda sýni úr a.m.k. fimm veikum, dauðum eða aflífuðum fuglum 
í sláturhúsinu ásamt meinafræðilegum niðurstöðum til prófana á rannsóknarstofu, 

e) ef niðurstöður prófana á rannsóknarstofu á þeim sýnum, sem um getur í c- og d-lið, eru neikvæðar og engin 
klínísk einkenni benda til alvarlegrar fuglainflúensu á upprunabújörðinni eða í sláturhúsinu er heimilt að aflétta 
opinberu eftirliti. 

8.C. V æ g  f u g l a i n f l ú e n s a  

8.16. Ákvæði b- og h-liðar 6. mgr. 39. gr. — Ráðstafanir á bújörðum þar sem uppkoma vægrar fuglainflúensu hefur verið 
staðfest 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, áður en alifuglarnir eru fluttir í sláturhús, eða bújörð, þar sem haldnir eru 
alifuglar, sem komu úr eggjum sem voru tekin á meðgöngutíma veirunnar, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma skal klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, m.a. leggja mat á sjúkrasögu hennar og klínískar 
skoðanir á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, 

c) taka skal stöðluð sýni úr fuglum í hverri framleiðslueiningu, sem á að senda til slátrunar, eigi síðar en 48 
klukkustundum áður en alifuglarnir eru fluttir brott, 

d) taka skal úr hverri framleiðslueiningu stöðluð sýni úr alifuglum sem hafa þegar klakist úr eggjum sem voru 
tekin á meðgöngutíma veirunnar. 

8.17. Ákvæði b-liðar 2. mgr. 40. gr. — Undanþága fyrir tilteknar bújarðir að því er varðar ráðstafanir sem beita skal þar 
sem uppkoma sjúkdóms hefur verið staðfest 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð, sem hefur hlotið undanþágu frá 2. mgr. 39. gr. tilskipunar 2005/94/EB og 
b-lið 5. mgr. 39. gr. tilskipunar 2005/94/EB, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna skal framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu með reglulegu millibili, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar 
og klínískum skoðunum á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem líta út fyrir að vera 
veikir, 

c) í stað staðlaðra sýna skal taka eftirfarandi sýni úr hverri framleiðslueiningu til rannsókna á rannsóknarstofu, 21 
degi eftir þann dag þegar síðustu jákvæðu niðurstöður um væga fuglainflúensu eru staðfestar og með 21 dags 
millibili: 

i. sýni úr öllum dauðum alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi og eru fyrir hendi við sýnatökuna, 

ii. stroksýni úr barka eða munni/koki og þarfagangi 60 alifugla og annarra fugla, sem eru í haldi, eða úr öllum 
alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi, ef færri en 60 fuglar eru á bújörðinni; ef fuglarnir eru litlir, 
framandi og ekki vanir meðhöndlun eða ef meðhöndlun þeirra stofnar fólki í hættu skal taka sýni úr nýjum 
saur. 

Lögbæru yfirvaldi er þó heimilt að veita undanþágur frá sýnafjöldanum, sem um getur í i. og ii. lið, á grundvelli 
niðurstöðunnar úr áhættumati, 
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d) sýnatökunni, sem um getur í c-lið, og prófunum á slíkum sýnum á rannsóknarstofum skal haldið áfram þar til 
tvær neikvæðar niðurstöður rannsóknarstofu fást, hvor á eftir annarri, sem verða að vera með a.m.k. 21 dags 
millibili. 

8.18. Ákvæði 1. og 3. mgr. 42. gr. — Ráðstafanir á smithættubújörðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar smithættubújörð skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna framleiðslu- og heilsufarsskýrslur smithættubújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum 
skoðunum á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem líta út fyrir að vera veikir, 

c) taka stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu eða þegar alifuglar eða aðrir fuglar, sem eru í haldi, eru aflífaðir. 

8.19. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 44. gr. — Ráðstafanir á takmörkunarsvæðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð á takmörkunarsvæði, sem rekin er í atvinnuskyni, skal gera eftirfarandi 
ráðstafanir: 

a) kanna framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum 
skoðunum á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem líta út fyrir að vera veikir, 

c) taka skal stöðluð sýni úr hverri framleiðslueiningu, 

d) Lögbært yfirvald skal, á grundvelli niðurstöðunnar úr áhættumati, taka ákvörðun um opinbert viðbótareftirlit 
með tilgreindum bújörðum, afmörkuðum svæðum eða framleiðslutegundum, með klínískum skoðunum og 
sýnatöku fyrir prófanir á rannsóknarstofum. 

8.20. Ákvæði a- og b-liðar 45. gr. — Gildistími ráðstafana 

Þeim ráðstöfunum, sem gilda á takmörkunarsvæði í samræmi við 3. þátt V. kafla tilskipunar 2005/94/EB, má í fyrsta 
lagi aflétta 21 degi eftir bráðabirgðahreinsun og sótthreinsun á sýktu bújörðunum, í kjölfar niðurskurðar dýranna á 
bújörðinni, eða eigi fyrr en 42 dögum eftir þann dag þegar væg fuglainflúensa hefur verið staðfest, að því tilskildu: 

a) að opinber dýralæknir hafi skoðað allar bújarðir á takmörkunarsvæði sem eru reknar í atvinnuskyni og að allar 
prófanir á rannsóknarstofum á sýnum, sem um getur í c- og d-lið í lið 8.13, hafi verið framkvæmdar og 
niðurstöðurnar úr þeim liggi fyrir, 

b) að niðurstöður allra klínískra viðbótarskoðana og viðbótarprófana á rannsóknarstofu, sem geta náð yfir bújarðir 
sem eru ekki reknar í atvinnuskyni, til að ákvarða hættuna á útbreiðslu vægrar fuglainflúensu, liggi fyrir, 

c) að lögbært yfirvald telji fullvíst, á grundvelli niðurstöðunnar úr áhættumati og að teknu tilliti til 
faraldsfræðilegra aðstæðna og niðurstaðna prófana á rannsóknarstofum sem um getur í a- og b-lið, að áhætta á 
útbreiðslu vægrar fuglainflúensu sé óveruleg; slíkt mat getur leitt til þeirrar niðurstöðu að aflétta megi 
takmörkunum, ef um er að ræða jákvæðar serminiðurstöður og neikvæðar, veirufræðilegar niðurstöður. 

8.D. R áð s t a f a n i r  s e m  m iða  að  þ v í  að  k o m a  í  v e g  f y r i r  ú t b r e ið s l u  f u g l a i n f l ú e n s u v e i r u n n a r  t i l  
a n n a r r a  t e g u n d a  

8.21. Ákvæði 1. og 6. mgr. 47. gr. — Prófanir á rannsóknarstofu og aðrar ráðstafanir sem varða svín og aðrar 
dýrategundir 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð þar sem svín eru haldin, eftir að uppkoma fuglainflúensu hefur verið 
staðfest, skal gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, ef slíkar skýrslur eru til, 

b) klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum skoðunum á svínum, 
einkum þeim sem líta út fyrir að vera veik, 

c) taka skal stroksýni úr nefi eða munni/koki a.m.k. 60 svína úr hverri framleiðslueiningu eða úr öllum svínum, ef 
færri en 60 svín eru í framleiðslueiningunni, áður en sýktu alifuglarnir eða aðrir fuglar, sem eru í haldi, eru 
aflífaðir eða sama dag og það á sér stað. Taka skal a.m.k. 60 blóðsýni úr svínunum tveimur til fjórum vikum frá 
aflífunardegi fuglanna. Sýni skuli tekin þannig að a.m.k. eitt sýni sé úr hópi svína sem eru í beinni snertingu 
hvert við annað. 
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d) leyfa má flutning svína til annarra bújarða ef a.m.k. 60 stroksýni úr nefi eða munni/koki og 60 blóðsýni úr 
svínum í hverri framleiðslueiningu reynast gefa neikvæðar niðurstöður 14 dögum eftir að jákvæðar niðurstöður 
úr sýnum staðfestu væga fuglainflúensu,. 

leyfa má flutning svína í sláturhús ef a.m.k. 60 stroksýni úr nefi eða munni/koki úr hverri framleiðslueiningu 
reynast gefa neikvæðar niðurstöður 14 dögum eftir að jákvæðar niðurstöður úr sýnum staðfestu væga 
fuglainflúensu, 

Ef niðurstöður úr prófunum á rannsóknarstofu eru ófullnægjandi eða jákvæðar er þörf fyrir frekari rannsóknir til 
að útiloka smit eða yfirfærslu fuglainflúensu hjá svínum, 

e) ef opinber dýralæknir hefur grun um að önnur tamin spendýr á bújörðinni, einkum þau sem vitað er að eru næm 
fyrir sýkingu af völdum fuglainflúensu af undirtegundum H5 og H7, kunni að hafa komist í snertingu við 
smituðu alifuglana eða aðra fugla, sem eru í haldi, skal taka sýni til prófana á rannsóknarstofu. 

8.E. E n d u r ný j u n  s t o f n a  

8.22. Ákvæði b- og c-liðar 3. mgr. 49. gr. Endurnýjun stofna á bújörðum 

Þegar opinber dýralæknir skoðar bújörð sem rekin er í atvinnuskyni, þar sem stofnar hafa verið endurnýjaðir, skal 
gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) kanna framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

b) framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum 
skoðunum á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, einkum þeim sem líta út fyrir að vera veikir, 

c) í stað staðlaðra sýna skal taka eftirfarandi sýni úr hverri framleiðslueiningu: 

i. a.m.k. 20 blóðsýni um leið og alifuglunum hefur verið komið fyrir á bújörðinni, nema um sé að ræða 
dagsgamla kjúklinga; ef við á má taka slík sýni á upprunabújörð alifuglanna áður en þeir eru fluttir á 
bújörðina til stofnendurnýjunar, 

ii. sýni úr dauðum alifuglum eða stroksýni af skrokkum alifugla, að hámarki úr 10 dauðum fuglum á viku á 21 
dags tímabilinu sem hefst með stofnendurnýjuninni, 

d) ef smit af völdum alvarlegrar fuglainflúensu hefur áður komið upp á bújörðinni skal einnig taka 20 stroksýni úr 
barka og munni/koki og 20 úr þarfagangi vatnafugla (endur/gæsir) í hverri framleiðslueiningu, eftir því sem við 
á, í síðustu viku 21 dags tímabilsins sem hefst með stofnendurnýjuninni, 

e) ef smit af völdum vægrar fuglainflúensu hefur áður komið upp á bújörðinni skal taka 20 stroksýni úr barka og 
munni/koki og 20 úr þarfagangi fugla og 20 blóðsýni úr fuglum í hverri framleiðslueiningu. 

8.F. B ó l u s e t n i n g  

8.23. Ákvæði i-liðar, 2. mgr. 56. gr. — Forvarnarbólusetning alifugla og annarra fugla sem eru í haldi 

Prófanir á rannsóknarstofum, sem kveðið er á um í IX. kafla tilskipunar 2005/94/EB, skulu gerðar á bólusettum 
alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, með viðurkenndri aðferð til þess að greina á milli smitaðra og 
bólusettra dýra (DIVA-greining), ef vitað er að veiran finnst í umhverfinu. 

Þegar vísbendifuglar eru notaðir verða þeir að vera í hverjum hópi bólusettra fugla, þeir verða að hafa verið klínískt 
skoðaðir og prófaðir með hömluprófun með rauðkornakekkjun (e haemagglutination inhibition test) (HI-prófun). Í 
þessu skyni skal taka eigi sjaldnar en á 60 daga fresti 20 blóðsýni úr óbólusettum vísbendifuglum á hverri bújörð þar 
sem bólusetning hefur farið fram. 

8.24. IX. viðauki — Kröfur varðandi flutninga á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, og alifuglaafurðum í 
tengslum við neyðarbólusetningu 

Beita verður ströngum vöktunarráðstöfunum við flutning á lifandi alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi, og 
eggjum þeirra til þess að draga úr áhættu á frekari útbreiðslu fuglainflúensusmits. 
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Í þessu skyni skal í upphafi neyðarbólusetningarherferðar beita sömu vöktunarráðstöfunum í tengslum við flutninga 
á lifandi alifuglum og öðrum fuglum, sem eru í haldi, og eggjum þeirra til þess að draga úr áhættu á frekari 
útbreiðslu fuglainflúensusmits, innan bólusetningarsvæðisins og utan þess. 

a) Áður en fyrsti flutningur á útungunar- og neyslueggjum hefst á og frá bólusetningarsvæðinu og eftir það á 
a.m.k. 30 daga fresti skal opinber dýralæknir gera eftirfarandi ráðstafanir: 

i. framkvæma klíníska skoðun á óbólusettum undaneldisalifuglum eða varpfuglum í hverri 
framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum skoðunum á alifuglum, einkum þeim sem 
líta út fyrir að vera veikir; taka skal stöðluð sýni úr alifuglum í hverri framleiðslueiningu eða 

ii. framkvæma klíníska skoðun á bólusettum undaneldisalifuglum eða varpfuglum í hverri framleiðslueiningu, 
þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum skoðunum á vísbendifuglum sem eru í þessum hópum; taka 
skal stöðluð sýni úr vísbendifuglunum, 

b) að því er varðar flutning bólusettra, lifandi alifugla eða annarra fugla, sem eru í haldi, til annarra bújarða eða að 
því er varðar flutning bólusettra, lifandi alifugla á og frá bólusetningarsvæðinu skal opinber dýralæknir gera 
eftirfarandi ráðstafanir: 

i. kanna framleiðslu- og heilsufarsskýrslur bújarðarinnar, 

ii. framkvæma klíníska skoðun í hverri framleiðslueiningu, þ.m.t. mat á sjúkrasögu hennar og klínískum 
skoðunum á alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi, síðustu 72 klukkustundirnar fyrir brottflutning 
og gefa skal sérstakan gaum að vísbendifuglunum, 

iii. ef niðurstöður eftirlits og klínískra skoðana og rannsókna í i. og ii. lið eru ekki fullnægjandi skal taka 
stöðluð sýni úr vísbendifuglunum; ef þessar niðurstöður eru fullnægjandi skal þó taka eftirfarandi sýni úr: 

— bólusettum alifuglum eða öðrum fuglum, sem eru í haldi: a.m.k. 20 stroksýni úr barka eða munni/koki 
og 20 úr þarfagangi og 20 blóðsýni til notkunar í viðeigandi DIVA-greiningu innan 72 klukkustunda 
fyrir brottflutning og 

— vísbendifuglar: 20 stroksýni úr barka eða munni/koki og 20 úr þarfagangi og 20 blóðsýni fyrir 
mótefnagreiningu þar sem notuð er hömluprófun með rauðkornakekkjun (HI-prófun) fyrir 
brottflutning. 

 

V. KAFLI 

Veirufræðilegar greiningarprófanir og mat á niðurstöðum 

1. Fyrir tilkomu og þróun sameindafræðilegra prófana var veirueinangrun með sáningu í frjóvguð hænuegg talin 
langnæmasta greiningarprófunin fyrir fuglainflúensu og nauðsynleg til síðari sanngreiningar og lýsingar á smitveirunni. 
Gerð er grein fyrir nauðsynlegum ráðstöfunum í þessum kafla. 

2. Meðferð sýna 

Ef stroksýnum er skilað „þurrum“ skal setja þau í nægilegan vökva með sýklalyfi til að tryggja að fljóti algerlega yfir 
þau. Hópa má fimm sýni saman í lotu, að því tilskildu að þau séu öll úr sömu dýrategundinni, séu tekin á sama tíma og 
úr sömu faraldsfræðilegu einingunni. 

Skrokkar, sem sendir eru til rannsóknarstofunnar, skulu rannsakaðir og taka skal sýni úr eftirfarandi: saur eða 
þarmainnihaldi, heilavef, barka, lungum, lifur, milta og öðrum líffærum sem greinilega eru sýkt. Þessi líffæri og vefi má 
setja saman í lotu en nauðsynlegt er að meðhöndla saurefni sérstaklega. 

Saursýni og líffæri skulu gerð einsleit (í lokuðum blandara eða með mortéli og stauti með dauðhreinsuðum sandi) í lausn 
með sýklalyfi og búin til 10 til 20% sviflausn (massi miðað við rúmmál) í vökvanum. 

Stroksýnin, sem flýtur yfir, og sviflausnina skal geyma í um það bil tvær klukkustundir við stofuhita (eða til lengri tíma 
við 4 °C) og þau síðan gerð tær með skiljun í skilvindu (við t.d. 800 til 1000 x g í 10 mínútur).  
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3. Veirueinangrun í frjóvguðu hænueggi 

Af tæra flotinu skal sá sem nemur 0,1–0,2 ml inn í þvagbelgshol minnst fjögurra frjóvgaðra hænueggja sem hafa verið í 
klaki í níu til ellefu daga. Helst eiga þessi egg að vera úr sérstökum hópum sem eru lausir við smitvalda, en ef því verður 
ekki við komið má nota egg úr hópi sem sýnt hefur verið fram á að hafi ekki mótefni gegn fuglainflúensu. 

Eggin, sem sáð hefur verið í, skulu látin vera við 37 °C og þau skulu skyggnd daglega. Egg með dauða eða deyjandi 
fósturvísa og öll hin eggin skulu kæld niður í 4 °C sex dögum eftir sáningu og þvagbelgs-/líknarbelgsvökvinn prófaður 
til að athuga virkni rauðkornakekkjunar. Finnist engin merki um rauðkornakekkjun skal endurtaka ofangreinda aðferð 
með því að nota óþynntan þvagbelgs-/líknarbelgsvökva sem sáningarefni. Ef rauðkornakekkjun greinist skal útiloka 
tilvist baktería með ræktun. Ef bakteríur finnast má láta vökvana fara í gegnum 450 nm himnusíu, bæta frekari 
sýklalyfjum út í og sá þeim í frjóvguðu eggin eins og lýst er að framan.  

Til að hraða greiningu hafa sumar rannsóknarstofur notað tvær þriggja daga umsáningar eða tveggja og fjögurra daga 
umsáningu og greint frá niðurstöðum sem eru sambærilegar við tvær sex daga umsáningar en þetta hefur enn ekki verið 
metið til fulls.  

Jákvæða vökva þarf að prófa til að ganga úr skugga um að þeir séu lausir við bakteríur. Ef bakteríur finnast má láta 
vökvana fara í gegnum 450 nm himnusíu eða skilja þá í skilvindu til að fjarlægja bakteríur og setja þá aftur í egg eftir að 
frekari sýklalyfjum hefur verið bætt út í. 

4. Mismunargreining 

a) Bráðabirgðagreining 

Þar eð nauðsynlegt er að grípa svo fljótt sem auðið er til varnarráðstafana, sem miða að því að takmarka útbreiðslu 
fuglainflúensuveirunnar, verður hver landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa, sem hefur einangrað 
rauðkornakekkjandi veirur, að geta greint hvort um er að ræða inflúensuveiru af stofni A af undirtegund H5 eða H7 
eða veiru Newcastle-veikinnar. Nota skal rauðkornakekkjandi vökvana í hömluprófunum með rauðkornakekkjun 
sem lýst er í IX. kafla. Jákvæð hömlun, s.s. títri sem er innan við 2 til 3 log2 í jákvæðum samanburði með fjölklóna 
mótsermi, sem er sértækt fyrir inflúensuveiru A af undirtegund H5 eða H7, gæti gengið sem 
bráðabirgðasanngreining svo að grípa megi til varnarráðstafana til bráðabirgða. 

b) Staðfestingarsanngreining 

Þar eð um er að ræða 16 undirtegundir m.t.t. rauðkornakekkis og 9 undirtegundir m.t.t. nevramínídasa af 
inflúensuveirum, auk þess sem finna má afbrigði innan hverrar undirtegundar, er hvorki framkvæmanlegt né 
kostnaðarhagkvæmt að hver landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa geymi mótsermi sem gerir kleift að sanngreina 
til fulls undirtegundir inflúensueinangra. 

However, each national reference laboratory must as a minimum: 

Þó skal hver landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa að lágmarki: 

i. staðfesta að einangrið sé inflúensuveira af stofni A með því að nota ónæmisfelliprófun (e. 
immunodoublediffusion til að greina hópónæmisvaka, 

ii. ákvarða hvort einangrið er af undirtegundinni H5 eða H7 eða ekki; jákvæð sanngreining felur í sér kröfu um að 
gripið verði til varnarráðstafana vegna alvarlegrar fuglainflúensu af undirtegundum H5 og H7, 

iii. senda samstundis öll einangur alvarlegrar fuglainflúensu og öll H5- og H7-einangur til 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins til staðfestingar og nákvæmrar lýsingar á eiginleikum þeirra nema veitt 
sé undanþága í samræmi við d-lið. Til viðbótar er æskilegt að rannsóknarstofur með viðeigandi aðstöðu: 

iv. framkvæmi prófun á stuðli fyrir smithæfni í bláæð sex vikna gamalla kjúklinga eins og lýst er í VII. kafla. 
Stuðlar fyrir smithæfni í bláæð, sem eru hærri en 1,2, eru vísbending um tilvist veirunnar og útheimta að öllum 
varnarráðstöfunum vegna alvarlegrar fuglainflúensu verði hrint að fullu í framkvæmd. 

Landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur skulu einnig vega það og meta að koma sér upp sérþekkingu og búnaði 
sem gerir kleift að raðgreina fyrir allar H5- eða H7-veirur vægrar fuglainflúensu núkleótíðaröð 
rauðkornakekkisgensins til að ákvarða hvort fjölbasískar amínósýrur séu á skerðiseti forstigsprótíns 
rauðkornakekkisins. Þótt tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins setji það sem brýnt forgangsverkefni að ákvarða 
smithæfni, sem hluta af þeim skyldum sem um getur í b-lið 2. liðar VII. viðauka við tilskipun 2005/94/EB, styttir 
slík veirulýsing á landsvettvangi mjög þann tíma sem greining tekur og, reynist þær jákvæðar, þann tíma sem það 
tekur að hrinda varnarráðstöfunum vegna alvarlegrar fuglainflúensu að fullu í framkvæmd.  
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c) Nánari greining og lýsing á eiginleikum einangra 

Senda skal til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins allar rauðkornakekkjandi veirur frá 
landstilvísunarrannsóknarstofum til frekari rannsókna á ónæmisvökum þeirra og erfðafræði til að auka skilning á 
faraldsfræði sjúkdómsins eða sjúkdómanna innan Bandalagsins í samræmi við verkefni og skyldur 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins sem settar eru fram í VII. viðauka við tilskipun 2005/94/EB. 

Til viðbótar við þessi verkefni og skyldur skal tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins annast fullnaðargreiningu á 
ónæmisvökum allra inflúensuveira sem hún tekur við. Að því er varðar H5- og H7-veirur, sem ekki hafa hærri stuðul 
fyrir smithæfni í bláæð en 1,2, skal einnig raðgreina tafarlaust núkleótíðaröð rauðkornakekkisgena til að ákvarða 
hvort fjölbasískar amínósýrur séu á skerðiseti forstigsprótíns rauðkornakekkisins og upplýsa skal 
tilvísunarrannsóknarstofu viðkomandi ríkis og lögbært yfirvald upprunalandsins um niðurstöðurnar um leið og þær 
liggja fyrir þannig að unnt sé að hrinda varnarráðstöfunum vegna alvarlegrar fuglainflúensu að fullu í framkvæmd. 

d) Í ljósi breytilegra, faraldsfræðilegra aðstæðna í tengslum við alvarlega og væga fuglainflúensu kann að reynast 
nauðsynlegt, í samkomulagi við framkvæmdastjórnina og tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins, að veita 
rannsóknarstofum, sem hafa fulla getu til að gefa skjóta lýsingu á eiginleikum veiru, undanþágu til að senda inn 
hlutmengi af þessum veirum eftir rannsókn á gögnum og þannig getur tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins valið 
það sem máli skiptir. Þessa undanþágu má einungis veita ef landstilvísunarrannsóknarstofan getur aflað gagna á 
skjótvirkan hátt og deilt þeim með tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins. 

VI. KAFLI 

Sameindafræðilegar prófanir og mat á niðurstöðum 

Núverandi skilgreining á alvarlegri fuglainflúensu gerir það kleift að sanngreina meinvirkniþætti á grundvelli sameindagerðar 
og staðfestir notagildi sameindafræðilegra aðferða við greiningu fuglainflúensu. Notkun þessara aðferða við að greina og lýsa 
eiginleikum fuglainflúensuveirunnar beint úr klínískum sýnum úr sýktum fuglum hefur verið að þróast undanfarið. 
Hefðbundin víxlritakjarnsýrumögnun (RT-PCR), sem beitt er á klínísk sýni, getur leitt, með rétt skilgreindum lyklum (e. 
primers), til skjótrar greiningar og sanngreiningar undirtegunda (a.m.k. H5 og H7) til viðbótar við kjarnsýrumögnuðu 
magnröðina (e. PCR-amplicon) sem unnt er að nota til núkleótíðraðgreiningar og sem sýnt hefur verið fram á að er mikilvæg 
við að sanngreina skjótt síðari uppkomur þegar frumsýkti staðurinn hefur verið sanngreindur og eiginleikum veirunnar hefur 
verið lýst. Víxlritakjarnsýrumögnun á „rauntíma“ í einu skrefi þar sem vísar/flúrljómandi þreifarakerfi (e. fluorogenic probe 
systems) (rRT-PCR) gera það kleift að koma við hraðari og næmari greiningu með því að greina fuglainflúensuveirur og 
ákvarða undirtegund H5 eða H7 í klínískum sýnum. 

Það hefur verið vandamál varðandi kerfi með víxlritakjarnsýrumögnun og víxlritakjarnsýrumögnun á rauntíma að fram að 
þessu hafa mismunandi rannsóknarstofur þróað mismunandi kerfi sem hafa, þótt þau séu fullkomlega lögmæt, ekki verið 
fullgilt eða gengist undir prófanir með miklum fjölda sýna á mismunandi rannsóknarstofum. Tilvísunarrannsóknarstofa 
Bandalagsins og tilteknar landstilvísunarrannsóknarstofur hafa fengist við þennan vanda sem hluta af verkefni, sem kostað er 
af Bandalaginu (ESB AVIFLU), til að taka saman fullgiltar aðferðarlýsingar fyrir hefðbundna víxlritakjarnsýrumögnun og 
víxlritakjarnsýrumögnun á rauntíma sem aðrar landstilvísunarrannsóknarstofur geta tekið upp. Ef prófunarbreytur, s.s. sá 
tími, sem lotan tekur, og hitabreytingatími (e. ramp time), eru aðrar en þær sem mælt er með í tilgreindu aðferðarlýsingunum 
skal sýna fram á það fyrir notkun að þær séu heppilegar miðað við fyrirhugaða notkun í samræmi við 6. lið I. kafla í þessari 
greiningarhandbók. 

Staðlaðar aðferðarlýsingar fyrir þessar sameindafræðilegu prófanir og mat á þeim, sem tilvísunarrannsóknarstofa 
Bandalagsins notar, má finna á eftirfarandi vefsetri: 

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm 

 

VII. KAFLI 

Smithæfnisprófun í lífi og mat á niðurstöðum 

Fyrir inflúensuveiru af stofni A, sem hefur verið einangruð úr fuglum, skal meta meinvirknina fyrir kjúklinga með prófun á 
stuðli fyrir smithæfni í bláæð (IVPI) sem skal framkvæmd sem hér segir: 

a) ferskur, smitandi þvagbelgsvökvi með rauðkornakekkistítra > 1/16 (> 24 eða > log2 4 þegar hann er gefinn upp sem 
öfugt gildi) af lægsta, hugsanlega umsáningarþrepi, helst úr upphaflegu einangruninni án nokkurs vals, skal þynntur 1/10 
í dauðhreinsaðri, jafnþrýstinni saltlausn, 

b) 0,1 ml af þynntu veirunni er dælt í bláæð á 10 sex vikna gömlum kjúklingum sem eru lausir við tiltekna smitvalda eða 
hafa ekki tiltekin mótefni gegn fuglainflúensu (SPF- eða SAN-kjúklingar),  
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c) rannsaka skal fuglana á 24 stunda fresti í 10 daga. Við hverja skoðun skal skrá fuglana, þ.e. hvort þeir eru: eðlilegir (0), 
sjúkir (1), alvarlega sjúkir (2) eða dauðir (3). Mat á því hvort fuglarnir eru sjúkir eða alvarlega sjúkir er huglægt, klínískt 
mat. 

„Sjúkir“ fuglar sýna alla jafna eitt eftirfarandi einkenna og „alvarlega sjúkir“ sýna fleiri en eitt eftirfarandi einkenna: 
öndunarerfiðleikar, deyfð, niðurgangur, blámi á óvarinni húð eða hálssepum, bjúgur í andliti og/eða á höfði, merki um 
taugaveiklun. Dauðir fuglar skulu fá einkunnina 3 við allar daglegar skoðanir sem eru gerðar eftir að staðfest hefur verið 
að þeir séu dauðir 

Þegar fuglar eru of sjúkir til að éta eða drekka skal, vegna velferðar dýrsins, aflífa þá á mannúðlegan hátt og skrá þá 
dauða við næstu skoðun þar eð þeir hefðu drepist innan 24 klukkustunda hefði þeim ekki verið lógað. Þessa aðferð telja 
faggildingaryfirvöld viðunandi. 

d) Smithæfnistuðull í bláæð (IVPI) er meðaltalseinkunn hvers fugls við hverja skoðun á 10 daga tímabilinu. Stuðullinn 3,00 
merkir að allir fuglarnir drápust innan 24 klukkustunda og stuðullinn 0,00 merkir að enginn fuglanna sýndi nein klínísk 
einkenni á 10 daga tímabilinu.  

Í eftirfarandi dæmi er sýnd einföld aðferð til að skrá niðurstöður og reikna út stuðla: 

Klínísk einkenni 
Dagar eftir smit 

Heildarstig 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eðlilegir 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 × 0 = 0 

Sjúkir 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 × 1 = 6 

Alvarlega sjúkir 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 × 2 = 12 

Dauðir 0 2 6 8 10 10 10 10 10 10 76 × 3 = 228 

           Alls = 246 

 

Athugasemdir: 

10 fuglar skoðaðir í 10 daga = 100 skoðanir 

Stuðull = meðaltalsstig hvers fugls við hverja skoðun = 246/100 = 2,46 

Allar inflúensuveirur A, án tillits til undirtegundar, sem fá hærra gildi en 1,2 í prófun á smithæfnistuðli í bláæð skulu teljast 
veirur alvarlegrar fuglainflúensu. 

VIII. KAFLI 

Sermifræðilegar prófanir og mat á niðurstöðum 

Ákjósanlegasta aðferðin til að staðfesta tilvist inflúensuveiru af stofni A er að sýna fram á tilvist kjarnaprótíns eða 
möttulónæmisvaka (e. matrix antigens) sem eru sameiginlegir öllum inflúensuveirum af stofni A. 

Þetta má gera með ónæmisfelliprófun, þar sem notaðar eru annaðhvort styrktar veirublöndur eða útdrættir úr sýktum þvag- 
og æðabelgshimnum. 

Ákjósanlegustu aðferðirnar við sermifræðilegar prófanir til að staðfesta mótefni gegn veiru fuglainflúensu eru 
rauðkornakekkisprófun (HA) og hömlunarprófun með rauðkornakekkjun (H1). 

Í kafla 2.7.12 í Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um greiningarprófanir og bóluefni fyrir landdýr eru 
ítarlegar upplýsingar um rannsóknarstofutækni og mat á niðurstöðum. 

Staðlaðar aðferðarlýsingar fyrir sermifræðilegar prófanir og mat á niðurstöðum þeirra, sem eru notaðar á 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins, má finna á eftirfarandi vefsetri: 

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm 

 

IX. KAFLI 

Vöktunarkerfi í tengslum við bólusetningu 

1. Tilskipun 2005/94/EB og greiningarhandbókin 

Í 2. og 3. þætti IX. kafla tilskipunar 2005/94/EB eru neyðar- og forvarnarbólusetningar leyfðar með tilteknum skilyrðum. 
Eitt þessara skilyrða er að notuð sé DIVA-aðferð (til að greina á milli smitaðra og bólusettra dýra). 
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Bólusetning skal miða að því að koma í veg fyrir sýkingu og í kjölfarið útbreiðslu veirunnar milli hópa. Til eru 
óhrekjanlegar sannanir fyrir því að bólusetning eykur það veirumagn sem þarf til að sýkja fugla og dregur úr því magni 
veirunnar sem skilst út. Þótt bólusettir fuglar sýni ekki lengur klínísk einkenni geta þeir haldið áfram að breiða veiruna út 
við tilteknar aðstæður. Veirur alvarlegrar fuglainflúensu af undirtegundum H5 og H7 geta með því móti dreifst um 
nokkurn tíma, án þess að eftir því sé tekið, í hópi þar sem ónæmi er minna en ákjósanlegt er, á sama hátt og veira vægrar 
fuglainflúensu getur dreifst í hópi sem ekki hefur verið bólusettur. Því þarf að vera unnt að sanngreina veirujákvæða, 
bólusetta hópa, sem hafa smitast af veirum í umhverfinu, svo að unnt sé að grípa til annarra varnarráðstafana, s.s. 
niðurskurðar (e. stamping out). 

2. Notkun vísbendifugla til að vakta sýkingu 

Fyrir hvern hóp er einföld aðferð að vakta reglulega vísbendifugla sem hafðir eru óbólusettir í hverjum bólusettum hópi 
en þessari aðferð fylgja viss stjórnunarvandkvæði, einkum við að sanngreina vísbendifuglana og þá sérstaklega í stórum 
hópum. Tryggja skal að snerting verði milli vísbendifuglanna og bólusettu fuglanna. 

3. DIVA-prófun á rannsóknarstofu til að vakta sýkingu 

Sem staðgöngukost eða til viðbótar má framkvæma prófun til að kanna náttúrulegt smitálag á bólusettu fuglana með því 
að nota DIVA-prófanir á rannsóknarstofu. Undanfarin ár hafa verið þróuð nokkur prófunarkerfi sem einnig gera það 
kleift að greina náttúrulegt álag á bólusetta fugla. Aðferð, sem hefur reynst nothæf, er að nota bóluefni sem inniheldur 
veiru af sömu undirtegund rauðkornakekkis (H) og ríkjandi veira í umhverfinu en af annarri undirtegund m.t.t. 
nevramínídasa (N). Mótefni gegn nevramínídasa í veirunni í umhverfinu gegna hlutverki náttúrulegra smitvísa. 

Slíkt kerfi var notað á Ítalíu í kjölfar enduruppkomu vægrar fuglainflúensu, veiru H7N1, árið 2000. Til viðbótar við 
beinar varnarráðstafanir var gripið til DIVA-áætlunar þar sem notað var bóluefni sem inniheldur H7N3 gegn smiti af 
völdum H7N1 í umhverfinu. Bólusettir fuglar og fuglar, sem smituðust í náttúrunni, voru aðgreindir með sermifræðilegri 
prófun til að greina sértæk mótefni gegn N1. Sama aðferð var notuð til varnar gegn vægri fuglainflúensu af völdum 
H7N3 á Ítalíu á árunum 2002 til 2003 en þá var notað H7N1-bóluefni og sermifræðileg prófun til að greina sérstaklega 
mótefni gegn N3. Í báðum tilvikum tókst að uppræta veiruna í náttúrunni með bólusetningu ásamt niðurskurði og með 
því að nota þessa DIVA-aðferð. 

Vandamál koma upp í tengslum við þetta kerfi ef fram kemur veira í umhverfinu sem hefur sama N-ónæmisvaka og 
veiran, sem fyrir er í umhverfinu, en hún er af annarri H-undirtegund en H5 eða H7 eða ef undirtegund með sömu N-
ónæmisvakana er þegar fyrir í umhverfinu. Endur eru þekktir smitberar fyrir fleiri en eina undirtegund. Einnig var þörf á 
að þróa viðeigandi prófun sem myndi gera kleift að vakta hópana kerfisbundið m.t.t. mótefna gegn nevramínídasa. Á 
Ítalíu var þróuð og notuð sérstök sermiprófun, byggð á óbeinni mótefnagreiningu með flúrljómun, þar sem N-prótín eru 
notuð sem ónæmisvakar, tjáð af raðbrigði af baculo-veirum. Notagildi þessa kann að verða meira og notkunin auðveldari 
þegar ELISA-prófunin hefur verið þróuð. 

Notkun bóluefna, sem eingöngu innihalda rauðkornakekki (HA), s.s. endurraðaðra genaferjubóluefna (e. recombinant 
vector vaccines), gera kleift að nota hefðbundnar AGID-prófanir eða ELISA-prófanir, sem byggjast á kjarnprótínum, 
prótínum, sem eru ekki byggingarefni, eða möttulprótínum, til að greina sýkingu í bólusettum fuglum. 

Að því er varðar óvirkjuð bóluefni hefur prófun, sem greinir mótefni gegn veiruprótínum sem ekki eru byggingarefni, 
sem myndast eingöngu við náttúrulega sýkingu, verið lýst. Slíkt kerfi hefur enn ekki verið fullgilt til notkunar, en það 
hefur þær takmarkanir að náttúruleg sýking með einhverri inflúensuveiru í tilteknum hópi, án tillits til undirtegundar 
hennar, veldur framleiðslu mótefna gegn prótínunum sem ekki eru byggingarefni. 

Þróun skjótvirkra og næmra veirugreiningaaðferða, einkum þeirra sem hægt er að gera sjálfvirkar, s.s. 
víxlritakjarnsýrumögnunar á rauntíma, merkir að þær mætti nota við einfaldar, víðtækar og reglulegar prófanir til að 
kanna hvort veira úr umhverfinu er fyrir hendi í bólusettum fuglum. Þó er greining sýkils takmörkuð við stuttan tíma í 
bráðafasa sýkingarinnar og greiningin verður ekki notuð til að draga þá ályktun að tiltekinn hópur hafi ekki áður komist í 
snertingu við veiruna. Þessi aðferð hentar best til prófunar á bólusettum fuglum áður en þeir eru fluttir, til að sýna fram á 
að þeir séu lausir við virka sýkingu. 

Fjöldi sýna, sem skal greina með þessum kerfum, verður að vera nægur til að útiloka að algengi sýkingar af völdum 
fuglainflúensuveirunnar í viðkomandi hópi sé yfir 15% með 95% öryggismörkum. 
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X. KAFLI 

Aðferðir við greiningu fuglainflúensu 

Eins og sett er fram í IV. viðauka við tilskipun 2005/94/EB kunna ákvarðanir um að beita ráðstöfunum á tilteknum svæðum 
eða smithættubújörðum og alvarleiki þessara ráðstafana að vera mismunandi eftir því hve áhættan er mikil. Á sama hátt má 
vænta þess að tilskilin staðfesting á greiningu sjúkdóms sé vegin og metin með hliðsjón af ríkjandi ástandi, umfangi 
hættunnar og áhættustigi. Heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða verða að taka ákvarðanir um sannanir í tengslum við 
greiningu þar sem skjótar varnir gegn sjúkdóminum og útrýming hans eru vegnar og metnar á móti hugsanlegum áhrifum af 
rangri greiningu. Við slíkt mat þarf að taka tillit til margra þátta samtímis, en spá má fyrir um tilteknar aðstæður. 

Sjúkdómsástand Hugsanlegur vandi Greiningarviðmiðanir 

Engin sérstök einkenni, enginn opinber 
grunur 

Einangruð bújörð Fram fer skjót greining á grundvelli 
víxlritakjarnsýrumögnunar á M-geni. 
Samanburðargreining eftir þörfum 

Grunur um frumuppkomu Einangruð bújörð Fram fer full greiningarprófun, 
veirueinangrun og lýsing á 
eiginleikum 

Grunur um frumuppkomu Bújörð á þéttbýlu alifuglasvæði Fram fer full greiningarprófun, 
veirueinangrun og lýsing á 
eiginleikum en með áherslu á aðferðir 
til skjótrar greiningar og lýsingar á 
eiginleikum, einkum á grundvelli 
víxlritakjarnsýrumögnunar og 
raðgreiningar°(1). 

Grunur um aðra og síðari uppkomu Einangraðar bújarðir, 
faraldsfræðilega tengdar gruni um 
frumuppkomu 

Leggja skal áherslu á aðferðir til 
skjótrar greiningar og lýsingar á 
eiginleikum, einkum á grundvelli 
víxlritakjarnsýrumögnunar og 
raðgreiningar°(1). 

Grunur um aðra og síðari uppkomu Bújarðir á þéttbýlu alifuglasvæði eða 
með margvísleg, faraldsfræðileg 
tengsl 

Treysta skal á aðferðir til skjótrar 
greiningar sem gefa fyrstu vísbendingu 
um tilvist fuglainflúensuveiru (1). 

Grunur um margar uppkomur eða hraða 
útbreiðslu sjúkdómsins, þrátt fyrir 
eftirlit 

Útbreiðsla verður stjórnlaus án 
skjótrar íhlutunar 

Treysta skal á aðferðir til skjótrar 
greiningar sem gefa fyrstu vísbendingu 
um tilvist fuglainflúensuveiru eða 
treysta skal á klínísk einkenni°(1). 

(1) Að því er þetta varðar skal fullkomin sýnataka eiga sér stað og geyma skal sýnin svo að unnt verði að meta þau síðar. 

 

 

XI. KAFLI 

Greining á sýkingum af völdum fuglainflúensuveira í svínum og öðrum spendýrum 

1. Fuglainflúensa í svínum 

Veirur fuglainflúensu smita svín auðveldlega og þótt eftirmyndun sé í flestum tilvikum tiltölulega takmörkuð er 
hugsanlegt að sýkt svín beri sjúkdóminn í alifugla og önnur smitnæm dýr. Hingað til hafa ekki komið fram neinar 
sannanir fyrir því að sýkt svín hafi borið fuglainflúensuveirur af undirtegundum H5 og H7. 

Fengin reynsla af uppkomunni í Hollandi árið 2003 bendir til þess að svín, sem eru sýkt af H7N7, sýni ekki klínísk 
einkenni sem hægt er að rekja til H7N7-sýkingarinnar. Auk þess virðist sem hingað til hafi ekki verið tilkynnt um nein 
sýkt svín í uppkomu H5N1 í Asíu eða á öðrum stöðum. 
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Því er ekki hægt að reiða sig á klínísk einkenni sem vísbendingu um að svín séu sýkt; ef svín eru sýkt af öðrum 
fuglainflúensuveirum geta klínísk einkenni þó komið fram þegar veiran hefur lagað sig að hýslinum. Greining á 
sýkingum í svínum af völdum fuglainflúensuveiru er í meginatriðum eins og greining hjá fuglategundum og stuðst er við 
veirueinangrun, sameindatækni og greiningu sértækra mótefna þar sem hömluprófun með rauðkornakekkjun er notuð. Þó 
er þarna tiltekinn munur á og engin þessara prófana hefur að öllu leyti verið fullgilt til notkunar í svínum til þess að 
staðfesta smit af völdum fuglainflúensuveira. 

2. Sýni til veirueinangrunar 

Sýking af völdum fuglainflúensuveiru í svínum er yfirleitt bundin við öndunarveg og því skal taka sýni úr öndunarvegi 
og, eftir því sem við á, stroksýni úr nefi eða munni/koki, helst úr svínum sem sýna einkenni þessa sjúkdóms. Vefjasýnin 
og stroksýnin má meðhöndla til veirueinangrunar eða sameindagreiningar á veiru með sömu tækni og lýst er hér að 
framan fyrir sýni úr fuglum. Þegar kjarnsýrumögnunartækni er notuð skal þó beita viðeigandi ráðstöfunum til að tryggja 
að efni í sýnunum úr svínunum hindri ekki mögnunina. 

3. Sáning og klak eggja 

Til að einangra inflúensuveirur úr spendýrum í 9 til 11 daga gömlum, frjóvguðum hænueggjum er yfirleitt sáð í hvert egg 
fyrir sig gegnum þvagbelgsholið og inn í líknarbelgsholið. Við prófanir á svínum, sem eru í snertingu við 
fuglainflúensuveirur, þar sem veiran hefur haft litla möguleika til að aðlaga sig, er sáning í þvagbelgshol sennilega 
fullnægjandi. Á sama hátt er 35 °C yfirleitt ráðlagt sem sáningarhitastig til að einangra inflúensuveirur af stofni A í 
spendýrum en að því er varðar veirur, sem laga sig illa að svínum, er 37 °C ekki skaðlegur hiti fyrir veirueinangrunina. 

4. Greining á sértækum mótefnum í hömluprófunum með rauðkornakekkjun 

Veirueinangrun eða sameindagreining er að öllum líkindum næmust til að staðfesta sýkingu í svínum af völdum 
fuglainflúensuveiru. Sermifræðileg svörun hefur þó greinst í svínum án þess að til veirueinangrunar eða -greiningar hafi 
komið. Hömluprófun með rauðkornakekkjun með notkun svínasermis krefst einhverra breytinga á prófuninni sem notuð 
er fyrir fuglasermi og um getur í VIII. kafla. Svínasermi er þekkt fyrir þann eiginleika að gefa ekki sértæka hömlun í 
hömluprófun með rauðkornakekkjun og því þarf að meðhöndla hvert sermisýni með viðtakaeyðandi ensími (RDE) til að 
koma í veg fyrir slíkt. Nota skal eftirfarandi aðferð: 

a) bæta skal 400 µl af viðtakaeyðandi ensími (fyrirfram ákveðin vinnuþynning) við 100 µl af svínamótsermi og blanda 
þessu vel saman, 

b) haft við 37 °C í eina klukkustund, 

c) því næst látið standa í 30 mínútur við 56 °C, 

d) sýnin kæld við 4 °C í a.m.k. 15 mínútur, 

e) bæta skal við 10 µl af 30% rauðkornum úr kjúklingafrumum (pakkaðar frumur, rúmmálshlutfall) og blanda rækilega 
saman, 

f) haft við 4 °C yfir nótt. Ef nauðsynlegt er að nota sýnin sama dag er annar kostur að láta þetta standa við 37 °C í eina 
klukkustund og skilja í skilvindu við 300 x g í fimm mínútur. 

Meðhöndlaða sermið er síðan notað við hömluprófun með rauðkornakekkjun eins og lýst er fyrir fuglasermi í lið [...], 
upphaflega lausnin er 1:10. Nota skal sett af svínasermi með þekkta sermineikvæða stöðu að því er varðar fuglainflúensu 
til þess að meta sérhæfni hömluprófunar með rauðkornakekkjun sem skal nota fyrir veirustofna (sjá notkun veirustofna 
úr uppkomunni til sermifræðilegra rannsókna; VIII. kafli). Í uppkomunni í Hollandi árið 2003 reyndust allt að 2,6% gefa 
ósértæka svörun með hömluprófun með rauðkornakekkjun þar sem notað var svínasermi sem var tekið óháð 
uppkomunni. 

5. Taka sýna úr svínum 

Á bújörðum, þar sem eru bæði svín og alifuglar, annaðhvort saman eða í aðskildum húsum, er sú áhætta fyrir hendi að 
svín sýkist beint eða óbeint af fuglainflúensu vegna snertingar við alifugla eða afurðir úr þeim. Til að útiloka slíka 
sýkingu skal taka stroksýni úr munni/koki eða nefi, svo og blóðsýni í samræmi við aðferðirnar sem lýst er í lið 8.21 í IV. 
kafla. Taka skal sýni úr svínum sem sýna klínísk einkenni sjúkdómsins. Ef þau sýna ekki nein klínísk einkenni er þó 
heimilt að taka sýni af handahófi úr öllum hlutum hússins. Prófa skal stroksýni með skjótvirkum sameindaprófunum 
og/eða veirueinangrun, ef unnt er að koma því við á rannsóknarstofunni. Víxlritakjarnsýrumögnun verður að hafa verið 
fullgilt á viðeigandi hátt og næmi hennar skal hið minnsta samsvara veirueinangrun í eggjum til að greina 
inflúensuveirur af stofni A. 
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Tveimur til fjórum vikum eftir aflífun alifuglanna, sem eru sýktir af fuglainflúensu, skal taka a.m.k. 60 blóðsýni úr 
svínum á þann hátt að a.m.k. hluti sýnanna komi úr svínahópum sem eru í beinni snertingu hver við annan. Sýnin skulu 
prófuð með hömluprófum með rauðkornakekkjun þar sem notuð er veira úr uppkomunni í alifuglunum. Bæði skal prófa 
sýni úr bráðafasa og afturbatafasa í sömu prófuninni. Unnt er að staðfesta jákvæð sýni með veiruhlutleysingu og/eða 
vesturþrykksgreiningu (e. Western blot analyses).  

Ef einhver þessara sýna greinast jákvæð skal fara fram faraldsfræðileg rannsókn á öllum svínabúum innan 
verndarsvæðisins, án tillits til þess hvort um blandaða stofna er að ræða eða ekki. 

6. Fuglainflúensuveirur í spendýrum, öðrum en svínum 

Rannsókn skal fara fram á öðrum spendýrum en svínum, sem eru næm fyrir fuglainflúensu, þar á meðal köttum. Þegar 
kettir eru prófaðir tilliti til alvarlegrar fuglainflúensu af undirtegund H5N1 skal gera eftirfarandi: 

Stórsæjar, meinafræðilegar skemmdir, sem tengjast veirueftirmyndun, koma einkum fram í lungum og lifur; því skal 
helst taka sýni til veirufræðilegra prófana úr þessum líffærum í dauðum dýrum. Úr lifandi dýrum skal helst taka 
stroksýni úr barka og munni/koki til veirugreiningar. Til viðbótar er hægt að taka sérstök stroksýni úr saur. 

Blóðsýni, sem á að rannsaka með hömluprófun með rauðkornakekkjun, verður að hita í 56 °C í 30 mínútur og sleppa má 
meðhöndlun með viðtakaeyðandi ensími.  

XII. KAFLI 

Lágmarkskröfur um öryggi við flutninga á sýnum 

1. Flutningur á sýnum, sem vitað er að sýklar finnast í eða grunur leikur á um það, fellur undir strangar landsreglur og 
alþjóðlegar reglur sem ætíð verður að fylgja. Veirueinangur eru ekki flokkuð sem greiningarsýni en þeim skal pakkað í 
samræmi við alþjóðlega staðla. 

Leiðbeiningarnar í þessum kafla gilda um flutninga í lofti en nota skal svipaðar umbúðir fyrir flutninga á sýnum á landi 
eða sjó. 

2. Pökkun greiningarsýna til flutninga 

Greiningarsýni, sem flutt eru samkvæmt reglum IATA, eru sett undir UN-númer 2814, 2900 eða 3373, eftir því sem við 
á. 

Það er sendandinn, ekki flutningafyrirtækið, sem ber ábyrgð á sendingunni þangað til pakkinn nær til viðtakandans. 

3. Grunnumbúðir 

a) Grunnílátið eða -ílátin verða að vera vatnsþétt, skrúfuð lok verða t.d. að vera innsigluð með parafilmu eða límbandi 
eða gera skal svipaðar verndarráðstafanir. 

b) Ef grunnílát eru mörg verður að pakka hverju fyrir sig til að koma í veg fyrir að þau brotni. 

c) Þegar tekin er ákvörðun um rúmmál greiningarsýna til sendingar skal taka tillit til flutningsefnis veirunnar. 

d) Grunnílát má eða mega ekki innihalda meira en 500 ml eða 500 g. Grunnílát má ekki innihalda neitt annað en 
greiningarsýnið. 

4. Milliumbúðir 

a) Nota skal nægilega mikið af ídrægu efni í milliumbúðir til að þær dragi í sig allt innihald allra grunníláta ef leki eða 
skemmdir verða. 

b) Milliumbúðir verða að uppfylla kröfur IATA um pökkun á greiningarsýnum, þ.m.t. 1,2 metra (3,9 feta) fallprófun. 
Þar eð kröfur um umbúðir um smitefni eru strangari en kröfur um umbúðir um greiningarefni, í fyrirmælum IATA 
um pökkun 602, má nota þær. 
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c) Á umbúðum smitefna verða að vera allar tilskildar sérmerkingar á pakkanum (með bókstöfunum „UN“ í hring), t.d.: 

„UN 4G/CLASS 6.2/99/GB/2450“ 

d) Milliumbúðir verða að vera vatnsþéttar. Fara skal eftir leiðbeiningum um pökkun, sem fylgja milliumbúðunum, frá 
framleiðanda eða öðrum viðurkenndum aðila. 

e) Minnsta, ytra mál aukaumbúða verður að vera a.m.k. 100 mm. 

f) Milliumbúðir verða að vera svo stórar að flutningsskjöl, s.s. flugfarmbréf, komist þar fyrir. 

5. Ystu umbúðir: 

a) Í ystu umbúðum mega ekki vera meira en 4 l eða 4 kg. 

b) Ef þörf krefur skal annaðhvort setja þurrís eða ís utan við milliumbúðirnar. Ef þurrís er notaður verður 
koltvísýringur að geta losnað úr umbúðunum og ekki má byggjast upp þrýstingur sem gæti rofið umbúðirnar. Ef ís 
er notaður verða umbúðirnar að vera lekaþéttar. 

Hver pakki og hvert flugfarmbréf verður að vera merkt með eftirfarandi texta: 

„UN 3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN 
PACKED IN COMPLIANCE WITH 
IATA PACKING INSTRUCTION 650“ 

c) Sundurliðuð skrá yfir innhald verður að fylgja með, utan milliumbúða og innan ystu umbúða. 

d) Ystu umbúðum verður að koma fyrir í lokuðum plastpoka til að verja þær raka. 

e) Ekki er nauðsynlegt að láta flutningsskjalið, „Yfirlýsing sendanda um hættulegan varning“ (e. Shipper's Declaration 
for Dangerous Goods), fylgja. 

XIII. KAFLI 

Sending veira og sýna til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins 

1. Sýnin, sem senda á til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins, verða að vera í samræmi við tilmæli um flutning 
hættulegra sýkla innan Bandalagsins og einnig í samræmi við reglugerðir og löggjöf sem eru í gildi í Breska 
konungsríkinu. 

Fylgja skal fyrirmælunum í þessum kafla. 

2. Sending veira eða annars efniviðar til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins 

a) Pakka skal öllum efnum í samræmi við fyrirmælin í þessum kafla. 

b) Ystu umbúðir skal merkja sem hér segir: 

„ANIMAL PATHOGEN — PACKAGE ONLY TO BE OPENED AT THE AVIAN VIROLOGY SECTION, 
VLA, WEYBRIDGE. IMPORTATION AUTHORISED BY LICENCE NUMBER ....*...... ISSUED UNDER 
THE IMPORTATION OF ANIMAL PATHOGENS ORDER.“ 

c) Annað af eftirfarandi leyfisnúmerum verður að fylgja: 

i. fyrir fuglainflúensuveirur: „AHZ/2232/2002/5*“ 

ii. fyrir vefi og annan efnivið: „AHZ/2074C/2004/3*“ 

Þar eð þessum leyfisnúmerum er breytt öðru hverju verða rannsóknarstofur, sem senda sýni, að ganga úr skugga um 
það áður en þær senda pakka að þær noti gildandi leyfisnúmer. 
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d) Á pakkanum skal vera eftirfarandi utanáskrift: 

Avian Virology 
VLA Weybridge, 

New Haw, Addlestone, 

Surrey KT15 3NB 
United Kingdom 

e) Með pakkanum skal fylgja bréf með eins miklum upplýsingum um einangrin og mögulegt er, s.s. tegund og aldur, 
svæði/land þar sem einangrun átti sér stað, öll sjúkrasagan. 

f) Pakkar skulu sendir með flugpósti eða vöruflutningum í lofti. 

Ef pakkar eru sendir með vöruflutningum í lofti verður að senda tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins númer 
flugfarmbréfsins með bréfsíma, símleiðis eða í tölvupósti áður en efniviðurinn berst þangað. 

Pakkar, sem sendir eru með vöruflutningum í lofti, skulu merktir greinilega sem hér segir: 

„CARE OF TRANSGLOBAL“ til að tryggja skjóta afgreiðslu á flugvellinum. 

Tengiliðir tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins 

Ian H. Brown, framkvæmdastjóri tilvísunarrannsóknarstofunnar 

Beinn sími (44-1932) 35 73 39, 
Beinn bréfasími (44-1932) 35 72 39, 

Tölvupóstfang: i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk 

 
Ruth Manvell, forstöðumaður tilvísunarrannsóknarstofunnar 

Beinn sími (44-1932) 35 77 36 eða (44-1932) 35 77 08 

Beinn bréfasími (44-1932) 35 78 56 
Tölvupóstfang: r.manvell@vla.defra.gsi.gov.uk 

 

 

XIV. KAFLI 

Lágmarksöryggiskröfur fyrir greiningarstofu fyrir fuglainflúensu 

1. Öryggiskröfur á greiningarrannsóknarstofum, sem vinna með fuglainflúensuveirur, verða bæði að ná yfir afmörkun 
veiranna að því leyti sem hún er ógn við heilbrigði dýra og til að vernda þá sem starfa á rannsóknarstofunni (og þeirra 
sem eru þar fyrir utan) gegn hvers kyns áhættu af völdum sjúkdóma sem berast milli manna og dýra. 

Í Bandalaginu eru lágmarksöryggiskröfur fyrir rannsóknarstofur settar fram í mörgum tilskipunum. Að auki er þáttum 
starfseminnar lýst og þeir settir fram í tengdum Evrópustöðlum (EN). Að því er varðar starfsemi rannsóknarstofa á sviði 
greininga liggja fyrir frekari reglur (EN) á borð við góðar starfsvenjur við rannsóknir. 

2. Tilskipanir Bandalagsins um rannsóknarstofur 

Tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu 
starfsmanna á vinnustöðum (Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1). 

Tilskipun ráðsins 90/679/EBE frá 26. nóvember 1990 um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra 
áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtíð. EB. L 374, 
31.12.1990, bls. 1). 

Ef um er að ræða kjarnsýrumögnun (PCR) og klónun kjarnsýrumögnunarafurða í bakteríuplasmíð til fjölgunar, t.d. til 
DNA-raðgreiningar, gilda eftirfarandi tilskipun og Evrópustaðlar (EN) til viðbótar þessum tveimur tilskipunum: 

Tilskipun ráðsins 90/219/EBE frá 23. apríl 1990 um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera (Stjtíð. EB L 117, 
8.5.1990, bls. 1). 

3. Til viðbótar við tilskipanir Bandalagsins skal hafa eftirfarandi Evrópustaðla (EN) í huga: 

EN 12128 Líftækni. Rannsóknarstofur fyrir rannsóknir, þróun og greiningu. Hömlunarstig rannsóknarstofa í 
örverufræði, áhættusvið, húsnæði og tæknilegar öryggiskröfur. 
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EN 12738 Biotechnology.  Laboratories for research, development and analysis.  Guidance for containment of animals 
inoculated with micro-organisms in experiments  

EN 12740 Biotechnology.  Laboratories for research, development and analysis.  Guidance for handling, inactivating 
and testing of waste  

EN 12741 Biotechnology. Laboratories for research, development and analysis. Guidance for biotechnology laboratory 
operations 

Eftirfarandi skilyrði gilda um starfsemi/stjórnun rannsóknarstofu: 

 

4. Kröfur fyrir rannsóknarstofur (afmörkunarstig 1 til 4) 

Í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/54/EB frá 18. september 2000 um verndun starfsmanna gegn 
áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (sjöunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (Stjtíð. EB. L 262, 17.10.2000, bls. 21), tilskipun 90/219/EBE og Evrópustaðlana: EN 12128, EN 12740 og 
EN 12741. 

Afmörkunarráðstafanir Afmörkunarstig 
1 2 3 4 

Rannsóknarstofa: einangruð nei já já já 

Rannsóknarstofur aðskildar með hurðum nei já já já 

Hafa skal skoðunarglugga eða nota aðrar 
aðferðir til að unnt sé að sjá þá sem eru á 
svæðinu 

valfrjálst valfrjálst valfrjálst já 

Starfsfólk skal hafa aðgang að aðstöðu til 
handþvottar 

já já já já 

Veita skal aðgang að aðstöðu til 
sótthreinsunar (hendur) 

valfrjálst já já já 

Takmarkaður aðgangur nei já já já 

Sértækar ráðstafanir til að verjast 
úðamyndun 

nei Já 

haldið í lágmarki 

Já 

hindruð 

Já 

hindruð 

Skilti á hurðum sem varar við hættu af 
líffræðilegum toga 

nei já já já 

Sturta nei nei valfrjálst já 

Augnskolun já já já já 

Rannsóknarstofa: þéttanleg fyrir svælingu nei nei já já 

Yfirborðsfletir skulu vera þolnir gagnvart 
vatni, sýrum, bösum, leysum, sótthreinsandi 
efnum og afmengandi efnum og auðveldir í 
þrifum 

Já (bekkur) Já (bekkur) Já (bekkur, gólf) Já (bekkur, gólf) 

Aðgangur að rannsóknarstofu um slúsu (e. 
airlock) 

nei nei valfrjálst já 

Undirþrýstingur miðað við þrýsting í næsta 
umhverfi 

nei nei valfrjálst já 

Loft, sem er dregið út úr rannsóknarstofunni 
og blásið er inn í hana, skal vera síað með 
bakteríu- og veiruþéttri loftsíu (HEPA) 

nei nei Já (útdregið loft) já 

Gufusæfir á staðnum í byggingunni í rými sem liggur 
að 

rannsóknarstofunn
i 

á 
rannsóknarstofu
nni, sæfir með 
tvíhliða opnun 

(e. double 
ended) 
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Afmörkunarráðstafanir Afmörkunarstig 
1 2 3 4 

Hlífðarfatnaður Viðeigandi 
hlífðarfatnaður 

Viðeigandi 
hlífðarfatnaður 

Viðeigandi 
hlífðarfatnaður 

(valfrjáls 
skófatnaður) 

 

Algerlega skipt 
um fatnað 

Hanskar nei valfrjálst já já 

Skilvirkar varnir gegn smitberum (t.d. gegn 
nagdýrum og skordýrum) 

 

valfrjálst já já já 

Líffræðilegur áhrifavaldur er geymdur á 
öruggan hátt 

já já já já 

Rannsóknarstofan skal eiga sinn eigin búnað nei nei Ráðlagt já 

Til eru fleiri Evrópustaðlar sem fjalla um stjórnun og skipulagningu rannsóknarstofa. 

Til eru aðrar landsbundnar og alþjóðlegar reglur og tilmæli sem ber að fylgja. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur birt 
á vefsíðu sinni 3. útgáfu handbókar um líföryggi á rannsóknarstofum: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/ 

5. Afmörkun sem skiptir máli fyrir heilbrigði dýra 

Heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í aðildarríkjunum skulu setja reglur um afmörkun fuglainflúensuveira, 
einkum veiru alvarlegrar fuglainflúensu, en einnig allar fuglainflúensuveirur af undirtegundum H5 og H7. Í kafla 1.4.5 í 
heilbrigðisreglum Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (OIE) um landdýr 2005 eru veittar nokkrar leiðbeiningar og 
alvarleg fuglainflúensa (HPNAI) er flokkuð sem sýkill í afmörkunarhópi 4 hjá Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni. 

Það er heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða í aðildarríkinu að setja reglur um meðhöndlun fuglainflúensuveira. 

Lágmarksöryggiskröfur, sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins styðst við og eru landsreglur í Breska 
konungsríkinu, má sjá á eftirfarandi vefsetri: 

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-viral-ai-reflab.htm 

6. Afmörkun sem skiptir máli fyrir heilbrigði manna 

Á rannsóknarstofum, þar sem unnið er með fuglainflúensuveirur, verða menn alltaf að hafa í huga að um er að ræða 
hugsanlega sjúkdómsvalda fyrir menn og stýra rekstri rannsóknarstofunnar þannig að komist sé hjá því að þeir sýkist 
sem vinna á rannsóknarstofunni og að komið sé í veg fyrir að veiran berist til þeirra sem eru fyrir utan. 

Leiðbeiningar um meðhöndlun sýna, sem grunur leikur á um að innihaldi fuglainflúensuveiru af stofni A, er að finna á 
vefsetri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar: 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/handlingspecimens/en/  

 
 

 

 


