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 2011/EES/5/44REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 162/2009

frá 26. febrúar 2009

um breytingu á III. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi 

heilahrörnunar (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir 
gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi 
heilahrörnunar (1), einkum þriðju undirgrein 3. mgr. 5. gr. og 
fyrstu mgr. 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru settar reglur um forvarnir 
gegn tilteknum, smitandi heilahrörnunarsjúkdómum í 
dýrum, eftirlit með þeim og útrýmingu þeirra. Þar er 
kveðið á um að hvert aðildarríki skuli á grundvelli virks 
og hlutlauss eftirlits starfa eftir árlegri áætlun um vöktun 
með smitandi heilahrörnunarsjúkdómum.

2) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 
frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir 
úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (2) er mælt 
fyrir um reglur um heilbrigði manna og dýra að því er 
varðar söfnun, flutning, geymslu, meðhöndlun, vinnslu 
og notkun eða förgun aukaafurða úr dýrum, í því skyni 
að koma í veg fyrir að þessar afurðir skapi áhættu fyrir 
heilbrigði manna og dýra.

3) Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 er mælt 
fyrir um förgun efnis í 1. flokki, eins og það er skilgreint 
í b-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar.

4) Í I. hluta A-kafla III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
999/2001 er mælt fyrir um reglur varðandi vöktun 
nautgripa og um þær ráðstafanir sem beita skal eftir 
prófun á dýrunum.

5) Samkvæmt þeim reglum skal geyma alla skrokkhluta 
dýrs sem prófaðir eru með tilliti til kúariðu, þ.m.t. húðir, 
undir opinberu eftirliti þar til neikvæðar niðurstöður hafa 
fengist úr flýtiprófun, nema þeim sé fargað í samræmi 

við tvær þeirra aðferða sem settar eru fram í 2. mgr. 4. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. Einnig skal öllum 
skrokkhlutum dýrs, sem greinist með jákvæðar eða 
ófullnægjandi niðurstöður úr flýtiprófun, þ.m.t. húð, 
fargað í samræmi við sömu förgunaraðferðir.

6) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um að 
samþykkja megi viðbótaraðferðir við förgun efnis úr 
1. flokki í ljósi þróunar á sviði vísindaþekkingar. Aðrar 
aðferðir af því tagi eru samþykktar og mælt fyrir um þær í 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 (3).

7) Til að tryggja samræmi í löggjöf Bandalagsins er rétt að 
breyta liðum 6.3 og 6.4 í I. hluta A-kafla III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001 þannig að ákvæði þeirra nái 
einnig til þessara viðbótaraðferða við förgun.

8) Í C-kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er 
mælt fyrir um reglur sem gilda um sýnatöku og prófun á 
rannsóknarstofu til að ganga úr skugga um hvort smitandi 
heilahrörnunarsjúkdómar séu fyrir hendi.

9) Samkvæmt þeim reglum byggist fyrsta greiningaraðferðin, 
sem nota á til að fá staðfestingu þegar klínískur grunur 
vaknar um kúariðutilvik, á vefjameinafræðilegri 
rannsókn, sem er sú aðferð sem mælt var með í fyrri 
útgáfu handbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar 
um greiningar-prófanir og bóluefni fyrir landdýr (Manual 
for diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals of 
the World Organisation for Animal Health (OIE)) (hér á 
eftir nefnd „handbókin“).

10) Í nýjustu útgáfu handbókarinnar, sem samþykkt var í 
maí 2008, er vefjameinafræðileg rannsókn ekki lengur 
talin sú tilvísunargreiningaraðferð sem á að nota við 
rannsókn á dýrum sem grunur leikur á um að séu 
sýkt af kúariðu. Samkvæmt handbókinni er nú unnt að 
nota aðferðir, þar sem beitt er mótefnalitun vefja, og 
ónæmisefnafræðilegar aðferðir, þ.m.t. flýtiprófanir, í 
þessum tilgangi. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins 
fyrir smitandi heilahrörnunarsjúkdóma telur það rétt og 
vísindalega traust að nota sömu aðferðir við rannsókn 
á sauðfé og geitum, sem grunur leikur á að séu sýkt af 
smitandi heilahrörnun.

11) Því er rétt að breyta þeim aðferðum og aðferðarlýsingum 
sem nota skal við virkt eftirlit með kúariðu í nautgripum 
til að endurspegla þessar breytingar á handbókinni.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 11. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2010 frá  
10. nóvember 2010 um breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. (3) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27.
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12) Í c-lið liðar 3.2 í C-kafla X. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 999/2001 er kveðið á um nánari rannsókn á 
jákvæðum tilvikum riðuveiki í sauðfé og geitum í því 
skyni að kanna hvort kúariða sé hugsanlega fyrir hendi. 

13) Í áliti Matvælaöryggisstofnunar Evrópu frá 26. október 
2005, um flokkun afbrigðilegra tilvika smitandi 
heilahrörnunar hjá smáum jórturdýrum (1), kemur fram 
að tilvik afbrigðilegar riðuveiki séu auðgreinanleg frá 
kúariðu. Auk þess kemur fram í viðmiðunarreglum  (2) 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma að ef smitandi heilahrörnun er 
staðfest sem afbrigðilegt tilvik riðuveiki sé ekki þörf á 
frekari rannsóknum. 

14) Því er rétt að afbrigðileg tilvik riðuveiki, sem hafa 
greinst, séu undanþegin kröfunni um frekari rannsókn 
sem sett er fram í c-lið liðar 3.2 í C-kafla X. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001. 

15) Í 4. lið C-kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
999/2001 er skrá yfir flýtiprófanir sem hafa verið 
samþykktar með tilliti til vöktunar vegna smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma í nautgripum, sauðfé og geitum. 

16) Viðskiptaheiti nokkurra prófana vegna smitandi 
heilahrörnunar, sem nú eru samþykktar, hafa nýlega 
breyst. Í þágu gagnsæis skulu þessar breytingar koma 
fram í 4. lið C-kafla X. viðauka. 

17) Auk þess eru fyrirtækin, sem framleiddu tiltekin 
flýtipróf, ekki lengur til. Önnur fyrirtæki, sem framleiða 
flýtipróf, hafa ekki sent ítarlega lýsingu á gæðakerfi sínu 
til tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins til 
endurskoðunar. Tiltekin önnur flýtipróf hafa verið tekin 
af markaði. 

18) Því er rétt að breyta skránum yfir flýtiprófanir, sem hafa 
verið samþykktar til vöktunar vegna kúariðu og smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma, sem settar eru fram í 4. lið C-
kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, til 
samræmis við það. 

19) Til glöggvunar og í þágu réttarvissu er rétt að breyta 
orðalagi í fyrirsögn c-liðar í 3.2 lið C-kafla X. viðauka til 
samræmis við almennt gildissvið 3.2 liðar C-kafla X. 
viðauka sem tengist prófunum á rannsóknarstofu til að 
greina hvort sauðfé og geitur séu með smitandi 
heilahrörnun. 

20) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það. 

21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. febrúar 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2005) 276, bls. 1–30. 
(2) http://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.pdf 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III. og X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir: 

 1. Í stað liða 6.3 og 6.4 í I. hluta. A-kafla III. viðauka komi eftirfarandi: 

„6.3. Geyma skal alla skrokkhluta dýrs, sem prófaðir eru vegna kúariðu, þ.m.t. húð, undir opinberu eftirliti, þar til 
neikvæðar niðurstöður hafa fengist úr flýtiprófun, nema þeim sé fargað í samræmi við a-, b- eða e-lið 2. mgr. 4. 
gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002. 

6.4. Öllum skrokkhlutum dýrs, sem greinist með jákvæðar eða ófullnægjandi niðurstöður úr flýtiprófun, þ.m.t. húð, 
skal fargað í samræmi við a-, b- og e-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, fyrir utan efni sem skal 
varðveita í tengslum við skrárnar sem kveðið er á um í III. hluta B-kafla.“ 

 2. Í X. viðauka er C-kafla breytt sem hér segir: 

a) Í stað a- og b-liðar liðar 3.1 komi eftirfarandi: 

„a) Tilvik þar sem grunur er um smit 

Sýni úr nautgripum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 12. gr., skulu 
þegar í stað send í staðfestingarrannsókn þar sem a.m.k. ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem mælt er 
fyrir um í nýjustu útgáfu handbókarinnar, er notuð: 

i. aðferð sem byggist á mótefnalitun vefja (IHC), 

ii. SAF-mótefnaþrykk eða önnur aðferð sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin hefur samþykkt, 

iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum (fibrils) með rafeindasmásjárrannsókn, 

iv. vefjameinafræðileg rannsókn, 

v. samsetning flýtiprófana eins og mælt er fyrir um í þriðju undirgrein. 

Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn 
frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 

Flýtiprófanir má bæði nota við frumskimun á tilvikum, þar sem grunur er um smit, og til staðfestingar, ef 
niðurstöður eru ófullnægjandi eða jákvæðar, í framhaldi af því samkvæmt viðmiðunarreglunum frá 
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins og að því tilskildu að: 

i. staðfestingarprófunin fari fram á landsbundinni tilvísunarrannsóknarstofu fyrir smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma, og 

ii. önnur af tveimur flýtiprófunum sé vesturþrykk, og 

iii. í hinni flýtiprófuninni, sem notuð er: 

– sé neikvæður samanburðarvefur og sýni úr nautgrip, sem greinst hefur með kúariðu, er jákvæður 
samanburðarvefur, 

– og að hún sé af annarri gerð en prófunin sem notuð var til frumskimunar, og 

iv. ef notað er flýtivesturþrykk sem fyrsta prófun skulu niðurstöður þeirrar prófunar skjalfestar og lagðar fyrir 
landsbundnu tilvísunarrannsóknarstofuna fyrir smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, og 

v. ef niðurstöður frumskimunar eru ekki staðfestar með flýtiprófun í kjölfarið skal rannsaka sýnið með einni 
af hinum staðfestingaraðferðunum, ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn, sem beitt er í þessu 
skyni, eru ófullnægjandi eða neikvæðar, skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum 
staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 

Ef niðurstöður úr einni staðfestingarrannsókninni, sem um getur í liðum i–v í fyrstu undirgrein eru jákvæðar, 
skal litið svo á að dýrin hafi greinst með kúariðu. 
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b) Vöktun kúariðu 

Sýni úr nautgripum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum I. hluta A-kafla í III. 
viðauka, skulu rannsökuð með flýtiprófun. 

Ef niðurstöður flýtiprófunar eru ófullnægjandi eða jákvæðar skal sýnið þegar í stað sent í staðfestingarrannsókn 
þar sem a.m.k. ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu 
handbókarinnar, er notuð: 

i. aðferð sem byggist á mótefnalitun vefja (IHC), 

ii. SAF-mótefnaþrykk eða önnur aðferð sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin hefur samþykkt, 

iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum (fibrils) með rafeindasmásjárrannsókn, 

iv. vefjameinafræðileg rannsókn, 

v. samsetning flýtiprófana eins og mælt er fyrir um í fjórðu undirgrein. 

Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn 
frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 

Flýtiprófanir má bæði nota við frumskimun og, ef niðurstöðurnar eru ófullnægjandi eða jákvæðar, til 
staðfestingar í framhaldi af því, samkvæmt viðmiðunarreglunum frá tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins og 
að því tilskildu að: 

i. staðfestingarprófunin fari fram á landsbundinni tilvísunarrannsóknarstofu fyrir smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma, og 

ii. önnur af tveimur flýtiprófunum sé vesturþrykk, og 

iii. í hinni flýtiprófuninni, sem notuð er: 

– sé neikvæður samanburðarvefur og sýni úr nautgrip, sem greinst hefur með kúariðu, er jákvæður 
samanburðarvefur, 

– og að hún sé af annarri gerð en prófunin sem notuð var til frumskimunar, og 

iv. ef notað er flýtivesturþrykk sem fyrsta prófun skulu niðurstöður þeirrar prófunar skjalfestar og lagðar fyrir 
landsbundnu tilvísunarrannsóknarstofuna fyrir smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, og 

v. ef niðurstöður frumskimunar eru ekki staðfestar með flýtiprófun í kjölfarið skal rannsaka sýnið með einni 
af hinum staðfestingaraðferðunum, ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn, sem beitt er í þessu 
skyni, eru ófullnægjandi eða neikvæðar, skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum 
staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 

Dýr telst jákvætt tilvik kúariðu ef niðurstöður flýtiprófunarinnar eru ófullnægjandi eða jákvæðar, og a.m.k. ein 
staðfestingarrannsóknanna sem um getur í i- til v-lið fyrstu undirgreinar er jákvæð.“ 

b) Í stað a-liðar í lið 3.2 komi eftirfarandi: 

„a) Tilvik þar sem grunur er um smit 

Sýni úr sauðfé og geitum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 12. gr., 
skulu þegar í stað send í staðfestingarrannsókn þar sem a.m.k. ein eftirtalinna aðferða og aðferðarlýsinga, sem 
mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu handbókarinnar, er notuð: 

i. aðferð sem byggist á mótefnalitun vefja (IHC), 

ii. SAF-mótefnaþrykk eða önnur aðferð sem Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin hefur samþykkt, 

iii. staðfesting á dæmigerðum þráðlum (fibrils) með rafeindasmásjárrannsókn, 

iv. vefjameinafræðileg rannsókn, 

Ef niðurstöður úr vefjameinafræðilegri rannsókn eru ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn 
frekar með einni af hinum staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 
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Flýtiprófanir má nota við frumskimun á tilvikum þar sem grunur er um smit. Slíkar prófanir má ekki nota til 
staðfestingar í kjölfarið. 

Ef niðurstöður flýtiprófunar, sem notuð er til frumskimunar á tilvikum, þar sem grunur er um smit, eru jákvæðar 
eða ófullnægjandi skal sýnið sent í rannsókn þar sem notuð er a.m.k. ein þeirra staðfestingarrannsókna sem um 
getur í liðum i–iv í fyrstu undirgrein. Ef vefjameinafræðilegri rannsókn er beitt í þessu skyni en niðurstöður 
hennar reynast ófullnægjandi eða neikvæðar skal rannsaka vefina enn frekar með einni af hinum 
staðfestingaraðferðunum og aðferðarlýsingunum. 

Ef niðurstöður úr einni af staðfestingarrannsókninni, sem um getur í liðum i–iv í fyrstu undirgrein eru jákvæðar 
teljast dýrin vera jákvæð með tilliti til smitandi heilahrörnunar og framkvæma skal frekari rannsókn eins og um 
getur í c-lið.“ 

c) Í lið 3.2 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnar c-liðar: 

„c) Frekari rannsókn á jákvæðum tilvikum smitandi heilahrörnunar“ 

d) Í stað i. liðar í c-lið 3.2. liðar komi eftirfarandi: 

„i. Frumprófun sameinda með aðgreinandi mótefnaþrykki 

Sýni, sem tengjast tilvikum, þar sem klínískur grunur er fyrir hendi, og úr dýrum, sem hafa verið prófuð í 
samræmi við 2. og 3. lið II. hluta A-kafla III. viðauka, sem eru talin jákvæð tilvik smitandi heilahrörnunar en 
eru ekki afbrigðileg tilvik riðuveiki, í kjölfar rannsóknanna sem um getur í a- eða b-lið, eða sýni, sem hafa 
einkenni sem prófunarstofa telur að kalli á frekari rannsókn, skulu send áfram til frekari rannsóknar með aðferð 
sem byggist á frumgreiningu sameinda hjá: 

– Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31 avenue Tony 
Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon Cedex, France, 

– Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United 
Kingdom eða 

– rannsóknarstofu, sem lögbært yfirvald tilnefnir, sem hefur með góðum árangri tekið þátt í 
frammistöðuprófun sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins hefur staðið fyrir vegna notkunar á aðferð 
sem byggist á frumgreiningu sameinda.” 

e) Í ii. lið c-liðar í lið 3.2. komi „smitandi heilahrörnun“ í stað „riðuveiki“. 

f) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi: 

„4. Flýtiprófanir 

Til að gera flýtiprófanir í samræmi við 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. skal nota eftirfarandi aðferðir sem 
flýtiprófanir við vöktun kúariðu í nautgripum: 

– mótefnaþrykksprófun, sem byggist á vesturþrykksprófun til að greina próteasa-K-þolna bútinn PrPRes 
(príónleitarprófun, vesturþrykk (Prionics-Check Western Test)), 

– ELISA-prófun með efnaljómun og útdráttaraðferð og ELISA-tækni þar sem notað er styrkt 
efnaljómunarprófefni (Enfer-próf & Enfer-prófunarsett fyrir smitandi heilahrörnun, útgáfa 2.0, sjálfvirkur 
undirbúningur sýna), 

– ónæmismæling í örbakka til greiningar á PrPSc (Enfer-prófun fyrir smitandi heilahrörnun, útgáfa 3), 

– ónæmismæling (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes með TeSeE SAP-
greiningarprófunarsetti, með undanfarandi eðlisbreytingar- og styrkingarþrepum með TeSeE-
hreinsunarsetti (Bio-Rad TeSeE flýtiprófun) 

– ónæmismæling í örbakka (ELISA) til að greina próteasa-K-þolna bútinn PrPRes með einklóna mótefnum 
(LIA-príónleitarprófun (Prionics-Check LIA-Test)),  
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– ónæmismæling þar sem notuð er efnafræðileg fjölliða til þess að fanga PrPSc á valvísan hátt og einklóna 
greiningarmótefni sem beitt er gegn varðveittum svæðum PrP-sameindarinnar (IDEXX HerdChek BSE 
Antigen prófunarsett, EIA),  

– ónæmismæling með hliðarflæði þar sem notuð eru tvö mismunandi, einklóna mótefni til að greina próteasa-
K-þolin PrP-brot (príónleit með PrioSTRIP), 

– tvíhliða ónæmismæling þar sem notuð eru tvö mismunandi einklóna mótefni gegn tveimur vakaeiningum í 
línulegu PrPSc úr nautgripum (Roboscreen Beta Prion BSE EIA prófunarsett), 

– prófun (sandwich ELISA) til að greina próteasa-K-þolið  PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen). 

Til að gera flýtiprófanir í samræmi við 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. skal nota eftirfarandi aðferðir sem 
flýtiprófanir við vöktun smitandi heilahrörnunar í sauðfé og geitum: 

– ónæmismæling (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes með TeSeE SAP-
greiningarprófunarsetti, með undanfarandi eðlisbreytingar- og styrkingarþrepum með TeSeE-
hreinsunarsetti (Bio-Rad TeSeE flýtiprófun) 

– ónæmismæling (Sandwich-aðferðin) sem er gerð til að greina PrPRes með TeSeE greiningarprófunarsetti 
fyrir sauðfé og geitur, með undanfarandi eðlisbreytingar- og styrkingarþrepum með TeSeE-hreinsunarsetti 
(Bio-Rad TeSeE flýtiprófun fyrir sauðfé og geitur), 

– ELISA-prófun með efnaljómun og útdráttaraðferð og ELISA-tækni þar sem notað er styrkt 
efnaljómunarprófefni (Enfer-prófunarsett fyrir smitandi heilahrörnun, útgáfa 2.0), 

– ónæmismæling í örbakka til greiningar á PrPSc  (Enfer TSE, útgáfa 3), 

– ónæmismæling þar sem notuð er efnafræðileg fjölliða til þess að fanga PrPSc á valvísan hátt og einklóna 
greiningarmótefni sem beitt er gegn varðveittum svæðum PrP-sameindarinnar  (IDEXX HerdChek BSE-
Scrapie Antigen prófunarsett, EIA), 

– mótefnaþrykksprófun, sem byggist á vesturþrykksaðferð (Western blot), til að greina próteasa-K-þolna 
bútinn PrPRes (príónleit, vesturþrykk, fyrir smá jórturdýr (Prionics-Check Western test), 

– efnaljómunarónæmismæling í örbakka (sandwich ELISA) til að greina próteasa-K-þolið  PrPSc (príónleit 
LIA (Prionics Check LIA), fyrir smá jórturdýr). 

Við allar prófanir skal vefsýnið, sem prófunin er gerð á, vera í samræmi við notkunarleiðbeiningar 
framleiðandans. 

Framleiðendur flýtiprófa skulu vinna eftir gæðatryggingarkerfi sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins 
hefur samþykkt og sem tryggir að gæði prófananna breytist ekki. Framleiðendur skulu leggja aðferðarlýsingar 
prófananna fyrir tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins. 

Aðeins má gera breytingar á flýtiprófunum og aðferðarlýsingum prófana eftir að tilvísunarrannsóknarstofu 
Bandalagsins hefur verið send fyrirframtilkynning um þær og að því tilskildu að tilvísunarrannsóknarstofa 
Bandalagsins komist að þeim niðurstöðum að breytingin hafi ekki áhrif á næmi, sérhæfni eða áreiðanleika 
flýtiprófunarinnar. Þær niðurstöður skulu tilkynntar framkvæmdastjórninni og landsbundnu 
tilvísunarrannsóknarstofunum.“ 

 

 

 
 

 


