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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember
1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse
dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt
blæreutslett hos gris(1), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, særlig vedlegg II nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør på fellesskapsplan fastsettes diagnostiske
metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere
resultatene av laboratorieundersøkelser for bekreftelse av
smittsomt blæreutslett hos gris og rask differensiering fra
munn- og klovsyke, slik at begge sykdommene kan
bekjempes på en bedre måte.

2) I vedlegg III til rådsdirektiv 92/119/EØF er det fastsatt
hvilke funksjoner og oppgaver Fellesskapets
referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett hos gris
skal ha, for i samråd med Kommisjonen å samordne
metodene for diagnostisering av sykdommen i
medlemsstatene. Disse funksjonene og oppgavene
omfatter gjennomføring av periodiske, sammenlignende
prøver og utlevering av reagenser på fellesskapsplan.

3) Det er nylig utviklet laboratorieundersøkelser som sikrer
at smittsomt blæreutslett hos gris kan diagnostiseres raskt
og skjelnes fra munn- og klovsyke.

4) Resultatene av de siste sammenlignende prøvene som er
gjennomført på fellesskapsplan, viser særlig at det er
utviklet pålitelige prøver for å påvise antigenet eller
genomet av viruset som forårsaker smittsomt blæreutslett
hos gris, og at disse prøvene kan komplettere
virusisolasjonsprøven for virologisk diagnostisering av
smittsomt blæreutslett hos gris.

5) På grunnlag av erfaringene med bekjempelse av
smittsomt blæreutslett hos gris i de siste årene har man
kommet fram til de prøvetakingsmetoder og kriterier for
å vurdere resultatene av laboratorieundersøkelser som er
best egnet til å stille en riktig diagnose av sykdommen i
forskjellige situasjoner.

6) Det er tatt hensyn til uttalelsen og anbefalingene fra
Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd med
hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal påse at bekreftelsen av smittsomt
blæreutslett hos gris og differensialdiagnostiseringen i forhold
til munn- og klovsyke er basert på:

a) påvisning av kliniske tegn på sykdommen,
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b) påvisning av virus, antigen eller genom i prøver av
epitelvev, blærevæske eller avføring,

c) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon i serumprøver,

i samsvar med framgangsmåtene, prøvetakingsmetodene og
kriteriene for å vurdere resultatene av laboratorieundersøkelser
fastsatt i håndboken som er vedlagt dette vedtak.

2. De nasjonale diagnoselaboratoriene nevnt i vedlegg II 
nr. 5 til direktiv 92/119/EØF, kan imidlertid endre
laboratorieundersøkelsene nevnt i håndboken som er vedlagt
dette vedtak, eller bruke andre undersøkelser, dersom det kan
dokumenteres like stor følsomhet og spesifisitet.

Følsomheten og spesifisiteten til disse endrede eller andre
undersøkelsene skal vurderes innenfor rammen av de
periodiske, sammenlignende prøvene som gjennomføres av

Fellesskapets referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett
hos gris.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. oktober 2000.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

HÅNDBOK I DIAGNOSTISKE METODER, PRØVETAKINGSMETODER OG 
KRITERIER FOR Å VURDERE RESULTATENE AV

LABORATORIEUNDERSØKELSER FOR BEKREFTELSE OG
DIFFERENSIALDIAGNOSTISERING AV SMITTSOMT BLÆREUTSLETT HOS GRIS

KAPITTEL 1

Innledning, mål og definisjoner

1. Denne håndboken:

a) inneholder retningslinjer og minstekrav til diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å
vurdere resultatene av laboratorieundersøkelser med sikte på å stille en riktig diagnose av smittsomt
blæreutslett hos gris. Det er imidlertid også lagt særlig vekt på differensialdiagnostisering i forhold til munn-
og klovsyke,

b) integrerer bestemmelsene i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF, særlig vedleggets nr. 4, 7 og 8,

c) henvender seg hovedsakelig til de myndigheter som er ansvarlige for bekjempelse av smittsomt blæreutslett
hos gris. Det er derfor lagt vekt på prinsippene og virkeområdene for laboratorieundersøkelser og vurdering av
resultatene, framfor detaljerte laboratoriemetoder.

2. I denne håndboken menes med:

a) «seropositivt svin», et svin som har serum med en antistofftiter som er høyere enn eller lik standardserum 4
for smittsomt blæreutslett hos gris nevnt i kapittel X i virusnøytralisasjonsprøven som brukes av det nasjonale
laboratoriet,

b) «singel reagent», et enkelt seropositivt svin i en driftsenhet, som gir positivt resultat i serologiske prøver for
smittsomt blæreutslett hos gris, men som ikke på noe tidspunkt har vært i kontakt med SVD-virus , og som
ikke er påvist å ha spredd smitte til kontaktsvin. Et seropositivt svin bekreftes å være en singel reagent dersom
vilkårene i kapittel VIII avsnitt C er oppfylt,

c) «kontaktsvin», svin som har direkte kontakt med, eller i løpet av de siste 28 dager har hatt direkte kontakt med,
ett eller flere seropositive svin eller med ett eller flere svin som mistenkes å være smittet med SVD-virus.
Kontaktsvin kan oppholde seg i, eller ha oppholdt seg i, den samme inngjerdingen eller i tilstøtende
inngjerdinger dersom det er mulighet for kontakt mellom svinene i inngjerdingene.

KAPITTEL II

Retningslinjer for undersøkelse av svin som viser kliniske tegn på smittsomt blæreutslett hos gris

1. Ved mistanke om forekomst av SVD-virus i en driftsenhet skal medlemsstatene sørge for at den offentlige veterinær
snarest mulig undersøker et statistisk signifikant antall svin for de kliniske tegn på sykdommen nevnt i kapittel IX.

2. Dersom svin viser kliniske tegn på smittsomt blæreutslett hos gris eller munn- og klovsyke, skal medlemsstatene
snarest mulig sørge for at det stilles en differensialdiagnose ved hjelp av passende prøvetaking og
laboratorieundersøkelser i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV, VII og VIII i denne håndboken.

KAPITTEL III

Generelle framgangsmåter for prøvetaking og transport av prøver

1. Alle personer som ankommer eller forlater driftsenheter for svin der det er mistanke om smittsomt blæreutslett hos
gris, må overholde de strengeste hygienetiltak som er nødvendige for å redusere risikoen for smitte eller spredning
av viruset.

2. Alle svin som det tas prøver av, skal merkes entydig slik at de kan identifiseres ved en eventuell ny prøvetaking.
Det anbefales at for hvert svin som det er tatt prøver av, registreres svinets plassering i driftsenheten sammen med
dets entydige identifikasjonsmerke, særlig dersom det tas prøver av svin under mistanke.

3. Prøvene skal sendes til laboratoriet sammen med de relevante skjemaene, som skal inneholde nærmere
opplysninger om sykehistorien til svinene som det er tatt prøver av, og eventuelle kliniske tegn som er observert.

4. Siden alle vesikulære tilstander hos svin kan være munn- og klovsyke, må det treffes særlige forholdsregler for
emballering av mistenkte prøver. Disse forholdsreglene skal hovedsakelig hindre at beholdere går i stykker eller
lekker, og forebygge risikoen for smitte, men de er også viktige for å sikre at prøvene kommer fram i
tilfredsstillende stand. Dersom en pakning inneholder is, må det hindres at vann siver ut. Beholdere med prøver
som mistenkes å inneholde SVD-virus, må ikke åpnes før de ankommer laboratoriet.
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5. Prøver som mistenkes å inneholde SVD-virus, må analyseres bare i et laboratorium som er godkjent for å håndtere
munn- og klovsykevirus for diagnostiske formål i samsvar med Fellesskapets regelverk for bekjempelse av munn-
og klovsyke, med mindre munn- og klovsyke allerede er utelukket.

6. Alle prøver kan transporteres ved 4 °C dersom transporttiden til mottakerlaboratoriet forventes å være under 48
timer. I motsatt fall skal temperaturen i prøven holdes på høyst –20 °C.

7. Prøver som sendes til Fellesskapets referanselaboratorium fra andre medlemsstater enn Det forente kongerike, skal
sendes som luftfrakt til lufthavnene London Heathrow eller London Gatwick. Før forsendelse skal laboratoriet
underrettes per telefaks (44-1483-232621) eller e-post om rutenummeret til luftfartsselskapet, dato, forventet
ankomsttid og nummer på fraktbrevet, slik at pakken kan lokaliseres ved ankomst. Pakken adresseres til:

Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory
Community Reference Laboratory for swine vesicular disease
Ash Road, Pirbright, Woking
Surrey GU24 0NF
England, UK

Følgende opplysninger skal også stå på etiketten: «Animal pathological material of no commercial value.
Perishable. Fragile. To be collected at airport by addressee. Not to be opened outside the laboratory.»

Bare personale fra Fellesskapets referanselaboratorium er autorisert til å hente forsendelser på lufthavnen i henhold
til en særlig generell importtillatelse som er utstedt av det britiske Ministry of Agriculture, Food and Fisheries for
dette formålet. Dette er en fast ordning, og det kreves ikke en særlig tillatelse for hver innførsel. Det er ikke tillatt
for uautorisert personale å ta med seg blæremateriale under mistanke inn i Det forente kongerike i håndbagasjen.
Budfirmaer må ikke benyttes.

8. Transport av prøver til de nasjonale laboratoriene skal foretas i samsvar med instruksene fra vedkommende
myndighet i medlemsstatene.

KAPITTEL IV

Prøvetakingsmetoder i driftsenheter med svin som viser mistenkelige kliniske symptomer

1. Når observasjon av kliniske tegn på sykdom gir grunn til mistanke om forekomst av SVD-virus i en driftsenhet,
skal det samles inn hensiktsmessige prøver fra representative grupper av svin som viser disse tegnene, med
henblikk på bekreftelse av sykdommen og differensialdiagnostisering i forhold til munn- og klovsyke.

2. I disse driftsenhetene er de foretrukne prøver for diagnostisering, epitel og blærevæske fra intakte blærer eller
blærer som nylig har sprukket, fra svin som viser typiske tegn på sykdom, og som SVD-virus, -antigen eller -genom
kan påvises i. Det anbefales å ta prøver fra fem eller seks av disse svinene. 

3. Selv om det foreligger tilstrekkelige mengder (minst 1 g) friskt epitelvev og blærevæske, skal følgende prøver også
samles inn:

a) blodprøver fra svin under mistanke og kontaktsvin til serologisk undersøkelse,

b) avføringsprøver fra svin under mistanke og fra gulvet i svinenes inngjerding samt de tilstøtende inngjerdingene
til virologisk undersøkelse.

4. Prøvene skal samles inn og transporteres etter følgende framgangsmåte:

a) Epitelprøver og blærevæske:

— om mulig skal det samles inn minst 1 g epitelvev fra en intakt blære eller en blære som nylig har sprukket.
Det anbefales å gi svinene et sedativ før prøvene tas, både for å unngå personskade og av hensyn til
svinenes velferd,

— dersom epitelprøvene transporteres til det nasjonale laboratoriet umiddelbart (mindre enn tre timer etter
prøvetakingen), kan de transporteres i tørr og nedkjølt tilstand. Dersom transporttiden kan forventes å
overstige tre timer, skal prøvene imidlertid plasseres i en liten mengde transportmedium som består av like
deler glyserol og 0,04 M fosfatbufret saltløsning eller en tilsvarende bufferløsning (HEPES), slik at pH-
verdien holdes innenfor det området som gir de beste overlevelsesmulighetene for munn- og
klovsykevirus (pH-verdi fra 7,2 til 7,6). Transportmediet skal inneholde antibiotika for å hindre annen
mikrobiell aktivitet. Egnede antibiotika og konsentrasjonen av disse per ml sluttløsning er:

i) penicillin 1 000 IE

ii) neomycinsulfat 100 IE

iii) polymyxin B-sulfat 50 IE

iv) mykostatin 100 IE

— dersom blærevæske kan samles inn fra en intakt blære, skal den oppbevares ufortynnet i en egen beholder,
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(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

b) Blodprøver:

— blodprøver kan samles inn til serologiske og virologiske undersøkelser. De blir imidlertid vanligvis samlet
inn bare fra svin som antas å ha kommet seg etter en klinisk eller subklinisk infeksjon, med henblikk på
påvisning av antistoffer. Epitel-, blærevæske- og avføringsprøver fra svin som viser kliniske tegn på
sykdom, er bedre egnet til påvisning av virus enn blodprøver. Det anbefales at fullblodprøver tas ved hjelp
av vacutainere uten antikoagulerende middel, og at vacutainerne transporteres uåpnet.

c) Avføringsprøver:

— avføringsprøver fra gulvet i inngjerdinger som mistenkes å ha eller ha hatt svin angrepet av smittsomt
blæreutslett hos gris, eller svaberprøver av avføring og avføringsprøver fra levende svin under mistanke
skal oppbevares i solide, tette beholdere.

Beholdere med prøver under mistanke skal desinfiseres på utsiden før de transporteres til laboratoriet. Følgende
desinfeksjonsmidler kan brukes:

— natriumhydroksid (fortynning 1:100),

— formalin (1:9 fortynnet formalinløsning som inneholder minst 34 % formaldehyd),

— natriumhypokloritt (2 % fritt klor).

Disse desinfeksjonsmidlene må behandles med forsiktighet.

KAPITTEL V

Prøvetakingsmetoder for serologisk overvåking av smittsomt blæreutslett hos gris

1. Når serologisk overvåking gjennomføres med følgende formål:

a) overvåking i driftsenheter der det ikke er bevis for eller mistanke om at sykdommen finnes,

b) overvåking i slakterier, på markeder, i oppsamlingssentraler eller på lignende steder ved rutinemessig
serologisk prøvetaking,

c) ikke-diskriminerende overvåking av svin fra andre medlemsstater i importenheten,

skal det samles inn blodprøver fra svin til serologisk undersøkelse i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
programmene eller planene for overvåking eller utryddelse som er godkjent innenfor rammen av rådsvedtak
90/424/EØF(1) eller rådsdirektiv 90/425/EØF(2), eller dersom det ikke finnes slike bestemmelser, etter de
framgangsmåter som vedkommende myndighet i medlemsstatene har fastsatt.

2. Når serologisk overvåking gjennomføres med følgende formål:

a) overvåking av driftsenheter som ligger i verne- og overvåkingssonene som er opprettet etter bekreftelse av
sykdomsutbrudd i samsvar med vedlegg II nr. 7 og 8 til direktiv 92/119/EØF, eller

b) overvåking av driftsenhetene nevnt i artikkel 9 i direktiv 92/119/EØF,

skal det samles inn blodprøver fra svin til serologisk undersøkelse etter følgende framgangsmåte:

— når det gjelder avlsenheter, skal det tas stikkprøver på en slik måte at det kan påvises en prevalens på 5 % av
serokonvertering med et konfidensnivå på 95 %,

— når det gjelder driftsenheter med bare oppfôringssvin, skal prøvetakingsmetoden sikre at det samlede antall
prøver som samles inn, minst er lik det antall som kreves for å påvise en prevalens på 5 % med et
konfidensnivå på 95 %. Prøvene skal i alle tilfeller tas fra så mange tilfeldig valgte inngjerdinger som mulig,

— når det gjelder blandede avls- og oppfôringsenheter, skal det tas prøver av hver gruppe av svin som oppholder
seg i egne inngjerdinger, på en slik måte at det kan påvises en prevalens på 5 % av serokonvertering med et
konfidensnivå på 95 %.

KAPITTEL VI

Andre tiltak og ny prøvetaking ved funn av seropositive svin

1. Dersom ett enkelt seropositivt svin påvises i en driftsenhet på grunnlag av overvåkingen nevnt i kapittel V nr. 1
bokstav a), eller nr. 2, skal vedkommende myndighet sørge for at:

a) tiltakene nevnt i artikkel 4 i direktiv 92/119/EØF, iverksettes i denne driftsenheten dersom det ikke allerede er
gjort,

b) det foretas kontroll i driftsenheten i samsvar med bestemmelsene i kapittel II nr. 1,
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c) det tas blodprøver til serologisk undersøkelse fra:

— svinet under mistanke,

— kontaktsvin som holdes i samme inngjerding som svinet under mistanke eller i tilstøtende inngjerdinger.
Det skal tas prøver av disse svinene på en slik måte at det i inngjerdingen påvises en prevalens på 50 %
av serokonvertering med et konfidensnivå på 95 %.

2. Vedkommende myndighet kan imidlertid vedta å oppheve tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav a) dersom:

a) den epidemiologiske undersøkelsen som gjennomføres i samsvar med artikkel 8 i direktiv 92/119/EØF, tyder
på at det ikke finnes smittsomt blæreutslett hos gris i driftsenheten,

b) det ikke er påvist kliniske tegn på smittsomt blæreutslett hos gris i driftsenheten,

c) driftsenheten ikke ligger i en overvåkings- eller restriksjonssone som er opprettet etter et bekreftet utbrudd av
sykdommen, eller er underlagt andre restriksjoner i forbindelse med et bekreftet utbrudd av sykdommen,

og forutsatt at:

— ingen svin flyttes fra driftsenheten med henblikk på handel innenfor Fellesskapet,

— svin fra den berørte driftsenheten bare flyttes til et slakteri for omgående slakting eller til en annen driftsenhet
som ingen svin flyttes fra med henblikk på handel innenfor Fellesskapet,

før smittsomt blæreutslett hos gris kan utelukkes endelig på grunnlag av resultatene av ytterligere kontroller og
serologiske prøver.

3. Dersom kontrollene og de serologiske prøvene som er gjennomført i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c):

a) gir negative resultater eller bare bekrefter at svinet som tidligere ble fastslått å være positivt, er positivt (singel
reagent), kan smittsomt blæreutslett hos gris utelukkes. Tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav a), skal oppheves, med
mindre driftsenheten ligger i en verne- eller overvåkingssone som er opprettet rundt et utbrudd av sykdommen,
der utryddelsestiltakene må opprettholdes i samsvar med vedlegg II nr. 7 eller 8 til direktiv 92/119/EØF,

b) viser at det finnes mer enn ett seropositivt svin i driftsenheten, må smittsomt blæreutslett hos gris bekreftes,
eller det må tas ytterligere prøver i driftsenheten i samsvar med prøvetakingsprosedyrene i nr. 4 dersom
vilkårene fastsatt i vedlegg II nr. 4 til direktiv 92/119/EØF, ikke er oppfylt.

4. Dersom mer enn ett seropositivt svin påvises i driftsenheten etter prøvetakingen og den serologiske undersøkelsen
nevnt i kapittel V nr. 1 bokstav a), nr. 1 bokstav c) eller nr. 2, men vilkårene fastsatt i vedlegg II nr. 4 til direktiv
92/119/EØF for bekreftelse av smittsomt blæreutslett hos gris ikke er oppfylt, skal vedkommende myndighet sørge
for at:

a) bestemmelsene nevnt i artikkel 4 i direktiv 92/119/EØF, kommer til anvendelse eller fortsatt får anvendelse,

b) det foretas kontroll i driftsenheten i samsvar med bestemmelsene i kapittel II nr. 1,

c) det samles inn ytterligere blodprøver til serologisk undersøkelse fra seropositive svin og kontaktsvin i samsvar
med nr. 1 bokstav c),

d) det samles inn blodprøver til serologisk undersøkelse fra svin i de andre bygningene i driftsenheten etter
framgangsmåten nevnt i kapittel V nr. 2,

e) det samles inn et tilstrekkelig antall avføringsprøver til virologisk undersøkelse fra:

— de seropositive svinene,

— gulvet i inngjerdingene med seropositive svin og tilstøtende inngjerdinger,

— tilfeldig valgte inngjerdinger fra andre bygninger i driftsenheten.

Avføringsprøver som samles inn i samsvar med første og annet strekpunkt ovenfor, skal undersøkes snarest
mulig. Dersom disse prøvene er negative, men resultatene av de serologiske prøvene tyder på at SVD-viruset
kan ha spredd seg til andre bygninger, skal avføringsprøvene som er samlet inn i samsvar med tredje strekpunkt
ovenfor, også undersøkes.

Dersom vilkårene for bekreftelse av smittsomt blæreutslett hos gris fastsatt i vedlegg II nr. 4 til direktiv
92/119/EØF, ikke er oppfylt etter disse ytterligere kontrollene og prøvene, skal de seropositive svinene avlives eller
slaktes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II nr. 4 bokstav d) i direktiv 92/119/EØF. Dersom det imidlertid
blir funnet flere seropositive svin enn dem som allerede er påvist i den tidligere prøvetakingen, skal bestemmelsene
og framgangsmåtene fastsatt i bokstav a), b), c), d) og e) få tilsvarende anvendelse.
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(3) Positive ELISA-resultater er knyttet til forekomst av minst 105 TCID50 (infeksiøs dose for cellekultur) virus i prøven.

5. Ved påvisning av ett eller flere seropositive svin på grunnlag av overvåkingen nevnt i kapittel V nr. 1 bokstav b)
eller c), skal vedkommende myndighet, med forbehold for tiltakene nevnt i artikkel 9 i direktiv 92/119/EØF, sørge
for:

a) at det, dersom det er nødvendig og praktisk mulig, gjennomføres ytterligere kontroller, herunder innsamling
av prøver, for å bekrefte eller utelukke smittsomt blæreutslett hos gris på stedet der disse svinene er påvist, idet
det tas hensyn til de lokale forhold,

b) at tiltakene nevnt i artikkel 4 i direktiv 92/119/EØF, anvendes i disse svinenes opprinnelsesenhet,

c) at det gjennomføres en kontroll i disse svinenes opprinnelsesenhet i samsvar med bestemmelsene i kapittel II
nr. 1, og

d) at det samles inn blodprøver til serologisk undersøkelse fra svinene i de seropositive svinenes
opprinnelsesenhet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i kapittel V nr. 2.

6. Vedkommende myndighet kan imidlertid vedta å oppheve tiltakene nevnt i nr. 5 bokstav b) dersom:

a) den epidemiologiske undersøkelsen som gjennomføres i samsvar med artikkel 4 og 8 i direktiv 92/119/EØF,
tyder på at det ikke finnes smittsomt blæreutslett hos gris i driftsenheten,

b) det ikke er påvist kliniske tegn på smittsomt blæreutslett hos gris i driftsenheten,

c) driftsenheten ikke ligger i en overvåkings- eller restriksjonssone som er opprettet etter et bekreftet utbrudd av
sykdommen, eller er underlagt andre restriksjoner i forbindelse med et bekreftet utbrudd av sykdommen,

og forutsatt at:

— ingen svin flyttes fra driftsenheten med henblikk på handel innenfor Fellesskapet,

— svin fra den berørte driftsenheten bare flyttes til et slakteri for omgående slakting eller til en annen driftsenhet
som ingen svin flyttes fra med henblikk på handel innenfor Fellesskapet,

før smittsomt blæreutslett hos gris kan utelukkes endelig på grunnlag av resultatene av ytterligere kontroller og
serologiske prøver på stedet der de seropositive svinene er påvist, og i opprinnelsesenheten.

KAPITTEL VII

Prinsipper og virkeområder for virologiske undersøkelser og vurdering av resultatene

A. Påvisning av virusantigen

1. Den indirekte ELISA-sandwichprøven har avløst komplementbindingsprøven som den foretrukne metoden for
å påvise SVD-virusantigen. Prøven er den samme prøven som brukes til å diagnostisere munn- og klovsyke.
Prøven for de to sykdommene skal foretas samtidig, med mindre munn- og klovsyke allerede er utelukket. Den
anbefales særlig for epitel- eller væskeprøver fra vesikulære skader, der både SVD-virus og munn- og
klovsykevirus kan forekomme i høye titere hos hardt angrepne svin og kan påvises i løpet av et par timer(3).

Doble rekker i flerbrønns ELISA-plater påføres kaninantiserum mot SVD-virus og hver av de sju serotypene
av munn- og klovsykevirus. Disse seraene binder viruset. Suspensjoner av prøvemateriale tilsettes hver av
rekkene. Egnede kontroller tilføres også. I neste fase tilsettes de respektive rekkene homologt påvisningsserum
fra marsvin etterfulgt av kaninantimarsvinserum som er konjugert til et enzym, for eksempel
pepperrotperoksydase. Det skylles grundig mellom hver fase for å fjerne reagenser som ikke er bundet. Det
foreligger en positiv reaksjon dersom det oppstår en fargereaksjon ved tilsetning av kromogen og substrat. Ved
kraftig positive reaksjoner kan dette ses med det blotte øye, men resultatene kan også avleses
spektrofotometrisk, og da angir en absorbansavlesning på 0,1 over bakgrunnen en positiv reaksjon.

2. Alternative monoklonalt antistoffbaserte ELISA-systemer med bruk av utvalgte monoklonale antistoffer som
bindende antistoff og peroksydasekonjugerte monoklonale antistoffer som påvisningsantistoff, kan benyttes til
påvisning av SVD-antigen og til differensialdiagnostisering i forhold til munn- og klovsyke i epitelprøver,
blærevæske eller infisert vevskultur.

3. En ELISA-prøve basert på monoklonale antistoffer kan brukes til å undersøke antigenvariasjon mellom
stammer av SVD-virus. Virusantigener dyrket på vevskultur bindes ved hjelp av kaninhyperimmunantiserum
mot SVD absorbert til den faste fasen. Det framkalles en reaksjon med passende mengder monoklonale
antistoffer, og bindingen av monoklonale antistoffer til feltstammer sammenlignes med bindingen av
monoklonale antistoffer til foreldrestammene. Lik binding tyder på at det finnes epitoper som er felles for
foreldre- og feltstammene.
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B. Isolering og dyrking av virus

1. Klarede suspensjoner av prøver av epitel, blærevæske eller avføring som mistenkes å inneholde SVD-virus,
inokuleres rutinemessig på følsomme cellekulturer. Dersom mengden og kvaliteten av prøvene fra vesikulære
skader som er framlagt for undersøkelse, ikke er tilstrekkelig for direkte undersøkelse med ELISA-prøve, er
det nødvendig å dyrke virus i vevskultur for å forsterke virusantigenet.

2. Ved isolering og dyrking av virus inokuleres klaret epitelsuspensjon på ettlags cellekulturer av IB-RS-2-celler.
Det bør benyttes to fortynninger av epitelsuspensjon, den ene sterkt fortynnet (1:500) og den andre svakt
fortynnet (1:10), for å unngå at frigitt interferon hemmer SVD-virusets vekst. Ved virusisolering tilsettes bare
antibiotika til substratet. Ved differensialdiagnostisering i forhold til munn- og klovsykevirus skal det også
inokuleres primære skjoldbruskceller fra storfe eller nyreceller fra hamsterunger (BHK-21).

3. Dersom en sykdomsframkallende effekt utvikler seg, høstes supernatanten fra positive kulturer når effekten er
komplett, og brukes i ELISA-prøven til virusidentifikasjon. Negative kulturer skal inokuleres på friske
vevskulturer 48 eller 72 timer senere, og dette blindforsøket undersøkes senest 72 timer senere. Dersom det
ikke inntreffer noen sykdomsframkallende effekt etter enda et blindforsøk, kan det slås fast at prøven ikke
inneholder levende virus.

4. Suspensjoner av avføringsprøver kan behandles som beskrevet i nr. 1. Siden det vanligvis er mindre virus i
avføring enn i epitel, er det svært viktig å inkludere et tredje blindforsøk dersom det ikke inntreffer noen
sykdomsframkallende effekt i de to første forsøkene.

5. Samtidig inokulering av en svinecellerekke og et av ovennevnte vevskultursystemer (helst primære
skjoldbruskceller fra storfe) er en god rettesnor for om blæreprøver inneholder SVD-virus eller munn- og
klovsykevirus, siden førstnevnte virus bare vil vokse i svineceller. Munn- og klovsykevirusisolater som i
lengre tid er overført mellom svin, kan imidlertid også foretrekke å vokse i svinecellekulturer.

C. Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av genom

1. Metoder for identifikasjon av nukleinsyre kan brukes til å påvise SVD-virusgenom i klinisk materiale ved hjelp
av PCR, og til å fastslå forholdet mellom isolater av SVD-virus ved å bestemme nukleotidsekvensen av en del
av genomet. Det er utviklet PCR-metoder som gjør diagnostiseringen mer følsom. Det er beskrevet noe
avvikende omvendt transkriptase-PCR-prosedyrer. I disse brukes primere som tilsvarer godt bevarte regioner
i 1C- og 1D-genene.

2. PCR-metoden er rask (resultatene foreligger vanligvis i løpet av 24 timer), påviser alle genotyper av SVD-
virus og er følsom nok til å kunne brukes til prøver fra tilfeller av mistenkt klinisk sykdom.

3. Når det er mistanke om subklinisk infeksjon, eller når det samles inn prøver etter at den kliniske sykdommen
er over, eller når avføringsprøver behandles, gir forbedrede RT-PCR-metoder, som for eksempel nestet RT-
PCR, immun-PCR, ELISA-PCR og mer detaljerte RNA-ekstraksjonsmetoder, et påvisningssystem som er
minst like følsomt, men betydelig raskere enn gjentatte forsøk på vevskultur.

4. Ved å sekvensere omtrent 200 nukleotider i 1D-genet som koder for det viktige strukturproteinet VP1, er det
mulig å gruppere SVD-virusstammer etter deres sekvenshomologi og epidemiologisk knytte sammen stammer
som forårsaker sykdom i forskjellige regioner eller på forskjellige tidspunkter.

D. Vurdering av resultatene av virologiske undersøkelser

Påvisning av SVD-antigener eller –genom ved hjelp av ELISA og PCR har samme diagnostiske verdi som
virusisolering.

Virusisolering må imidlertid anses som referanseprøven, og skal om nødvendig brukes som bekreftende prøve,
særlig dersom et positivt ELISA- eller PCR-resultat ikke er forbundet med:

a) påvisning av kliniske tegn på sykdom,

b) påvisning av seropositive svin,

c) en direkte epidemiologisk tilknytning til et bekreftet utbrudd.
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(4) En liten andel av single reagenter kan påvises ved alle gjeldende serologiske prøver for smittsomt blæreutslett hos gris. Faktorene
som bestemmer single reagenter er ukjente. Serologisk kryssreaktivitet med SVD-virus kan skyldes infeksjon med et annet, ennå
ikke identifisert picornavirus, eller kan skyldes andre ikke-spesifikke faktorer i serumet.

KAPITTEL VIII

Prinsipper og virkeområder for serologiske prøver og vurdering av resultatene

A. Virusnøytralisasjonsprøve (VN)

1. Den kvantitative VN-mikroprøven for påvisning av SVD-virusantistoff gjennomføres med IB-RS-2-celler eller
et tilsvarende cellesystem i flatbunnede mikrotiterplater til vevskultur.

2. Virus dyrkes i enlags IB-RS-2-celler og oppbevares enten ved –20 °C etter tilsetning av 50 % glyserol eller
ved –70 °C uten tilsetning av glyserol. Seraene inaktiveres ved 56 °C i 30 minutter før prøvingen foretas.

B. ELISA-prøver

1. ELISA-prøven for påvisning av antistoffer er en konkurrerende ELISA basert på monoklonale antistoffer.
Dersom serumprøven inneholder antistoffer mot SVD-virus, vil bindingen av et utvalgt peroksidasekonjugert
monoklonalt antistoff mot virusantigen bli hemmet.

I denne ELISA-prøven bindes SVD-virusantigenet til den faste fasen ved hjelp av monoklonale antistoffer.
Deretter inkuberes serumprøvene i en passende fortynning før det peroksidasekonjugerte monoklonale
antistoffet tilsettes. Deretter måles hemmingen av bindingen av det monoklonale antistoffet, ved hjelp av
substrat og kromogen.

2. En indirekte bindings-ELISA med bruk av isotypespesifikke monoklonale antistoffer for å påvise IgG eller
IgM av svin som er spesifikt for SVD-virus, kan være til hjelp i vurderingen av tidspunktet for når svinet ble
angrepet eller driftsenheten infisert.

I den isotypespesifikke ELISA-prøven bindes virusantigenet til den faste fasen ved hjelp av et antigenbindende
antistoff. Dersom serumprøven inneholder antistoffer mot SVD-virus, påvises de ved hjelp av et antisvin-IgG
eller antisvin-IgM monoklonalt antistoff konjugert med peroksidase. Deretter måles bindingen ved hjelp av
substrat og kromogen.

Den isotypespesifikke ELISA-prøven kan også bidra til å skille single reagenter fra ekte positive svin, som
nevnt i avsnitt C.

C. Anvendelse av serologiske prøver og vurdering av resultatene

1. VN-prøven og ELISA-prøven er de anbefalte serologiske prøvene. I kapittel X er det oppført hvilke
referansesera som leveres fra Fellesskapets referanselaboratorium for gjennomføring av standardiserte
serologiske prøver i Fellesskapet.

VN-prøven må anses som referanseprøven, men har den ulempen at den tar to-tre dager å gjennomføre og
krever vevsdyrkingsutstyr.

ELISA-prøven er raskere og kan lettere standardiseres. Den konkurrerende ELISA-prøven basert på
monoklonalt antistoff er hittil den mest pålitelige ELISA-prøven for SVD-antistoff. Den anbefales som
kartleggingsforsøk for et stort antall prøver.

VN-prøven må imidlertid om nødvendig brukes som bekreftende prøve, særlig etter første påvisning av
positive prøver i en driftsenhet. Svin som er positive ifølge ELISA-prøven, men negative ifølge VN-prøven,
kan ses bort fra.

2. Det kan oppstå mistanke om at det foreligger en singel reagent(4) når ett enkelt seropositivt svin påvises og
følgende kriterier er oppfylt:

a) det er ingen kliniske tegn på sykdom i driftsenheten,

b) det foreligger ingen relevante tidligere tilfeller av klinisk sykdom i driftsenheten,

c) det har ikke tidligere vært kontakt med et kjent sykdomsutbrudd.

3. Et svin bekreftes å være en singel reagent når:

a) andre seropositive svin ikke påvises ved tilleggsprøving,

b) serokonvertering påvises ikke ved prøver som tas av kontaktsvin etter det første funnet av den single
reagenten,

c) antistofftiteren ved gjentatt prøvetaking er konstant eller fallende.
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(5) Spesifikk IgG alene eller både IgG og IgM påvises vanligvis i serumprøver fra svin som er angrepet av SVD-virus, mens sera fra
single reagenter vanligvis inneholder bare IgM. Spesifikk IgG vil ikke kunne påvises i serumprøver fra svin som er angrepet av
SVD-virus i løpet av de siste 10-14 dagene, selv om spesifikk IgG bør kunne påvises i en ekstra blodprøve. Svin som nylig er
angrepet, kan imidlertid ikke med sikkerhet skjelnes fra single reagenter før immunreaksjonen deres skifter fra IgM- til IgG-
produksjon. Se også kapittel IX og fotnote 7.

(6) Spesifikk IgM kan vanligvis påvises i blodet to-tre dager etter infeksjon og forsvinner igjen etter omtrent 30-50 dager. Spesifikk
IgG kan vanligvis påvises i blodet 10-14 dager etter infeksjon og varer i noen år. Ig-isotypen kan bestemmes ved hjelp av ELISA-
prøven beskrevet i kapittel VIII del B nr. 2.

4. Ved bekreftelse av en singel reagent må det imidlertid også tas hensyn til følgende tilleggskriterier og –prinsipper:

a) prevalensen for single reagenter er omtrent 1 per 1 000 svin,

b) sera fra single reagenter har vanligvis følgende profil:

— lav antistofftiter i VN-prøven,

— såvidt positiv i den konkurrerende ELISA-prøven basert på monoklonale antistoffer,

— utelukkende IgM og ingen IgG i den SVD-isotypespesifikke ELISA-prøven(5).

KAPITTEL IX

Kliniske tegn på og særtrekk ved smittsomt blæreutslett hos gris

Smittsomt blæreutslett hos gris er en smittsom svinesykdom som forårsakes av et enterovirus av Picornaviridae-
familien, og som kan være en subklinisk, mild eller alvorlig vesikulær tilstand, avhengig av virusstamme,
eksponeringsvei og infeksjonsdose, og av forholdene som svinene holdes under. Andre stressfaktorer som transport,
sammenblanding med andre svin og ekstreme temperaturer kan også gjøre svinene mottakelige for utvikling av kliniske
tegn.

Sykdommen karakteriseres ved lett feber og blærer på kronranden, klovballene, huden på lemmene og mindre hyppig
på trynet, leppene, tungen og spenene. Sykdomstallet kan være så høyt som 100 %, men dødeligheten er ganske lav
eller lik null.

Infeksjonen kan utvikle seg i en lite påfallende eller mild form som bare viser seg ved en midlertidig forringelse av
dyrets allmenntilstand, men fører til utvikling av virusnøytraliserende antistoffer i løpet av et par dager(6).

Siden sykdommen er subklinisk og mild, oppstår det ofte først mistanke etter serologiske prøver i forbindelse med
sykdomsovervåking eller utstedelse av eksportsertifikater. Nylige utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris i Europa
har vært karakterisert ved mindre alvorlige eller ingen kliniske tegn, og diagnostiseringen har ofte vært avhengig av
serologi.

De kliniske tegn på smittsomt blæreutslett hos gris er imidlertid ikke mulig å skjelne fra de kliniske tegn på munn- og
klovsyke. Alle vesikulære tilstander skal i begynnelsen behandles som mistenkt munn- og klovsyke, og
differensialdiagnostisering må foretas snarest mulig.

Inkubasjonstiden for smittsomt blæreutslett hos gris er vanligvis på mellom to og sju dager, og etter dette kan det
forbigående oppstå feber på inntil 41 °C, men de kliniske tegnene viser seg kanskje først i driftsenheten etter at det er
gått lengre tid. Det utvikler seg deretter blærer på kronranden, typisk ved overgangen til kloven. De kan opptre på hele
kronranden og føre til at kloven faller av. I sjeldnere tilfeller kan det også oppstå blærer på trynet, særlig dorsalt, og på
leppene, tungen og spenene, og overfladiske erosjoner på knærne kan forekomme. Angrepne svin kan bli lamme og
miste matlysten i et par dager.

Yngre svin blir hardere angrepet, selv om sykdommen sjelden er dødelig i motsetning til munn- og klovsyke hos unge
dyr.

Det er meldt om nervøse tegn, men de er sjeldne. Abort er ikke typisk for smittsomt blæreutslett hos gris. Hjertestans
på grunn av multifokal myokarditt kan være et trekk ved munn- og klovsyke og encefalomyokarditt, særlig hos smågris,
men forekommer ikke ved smittsomt blæreutslett hos gris.

Dyrene er vanligvis friske igjen etter to-tre uker med en mørk, horisontal linje på kloven, der veksten midlertidig er blitt
avbrutt, som eneste tegn på sykdommen.

Angrepne svin kan skille ut virus fra nese og munn og i avføring inntil 48 timer før de kliniske tegnene vises. Det
produseres mest virus de sju første dagene etter infeksjon, og virusutskillelsen fra nese og munn opphører vanligvis
innen to uker. Virus kan isoleres fra avføring i inntil 20 dager etter infeksjon, selv om det er meldt om forekomst av
virus i inntil tre måneder. Det kan overleve i lang tid i de nekrotiske vev i forbindelse med blærer som har sprukket, og
i avføring.
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KAPITTEL X

Referansesera for smittsomt blæreutslett hos gris

Referanseserum Opprinnelse Kommentar(7)

(7) Disse kommentarene gjelder undersøkelsen av enkeltsvin. Ved serologisk overvåking bør det tas hensyn til prøvens følsomhet.

(8) Dvs. et serum med en titer som er så mye høyere enn påvisningsgrensen at det alltid gir positivt resultat ved gjentatte ELISA- og

VN-prøver.
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2

3

4

5

6

Normalt svineserum (NPS)

Serum innsamlet 21 dager etter
infeksjon fra et svin som er angrepet
av SVD-virusstamme UKG 27/72
(ren)

En 1:10-fortynning i NPS av et
serum innsamlet fem dager etter
infeksjon fra et svin som er angrepet
av SVD-virusstamme Italia 8/94

En 1:40-fortynning av et serum
innsamlet 21 dager etter infeksjon
fra et svin som er angrepet av SVD-
virusstamme UKG 27/72

Serum innsamlet fire dager etter
infeksjon fra et svin som er angrepet
av SVD-virusstamme UKG 27/72
(ren)

Serum innsamlet fem dager etter
infeksjon fra et svin som er angrepet
av SVD-virusstamme UKG 27/72
(ren)

Negativt kontrollserum

Sterkt positivt kontrollserum

Et lavpositivt serum fra et svin kort
tid etter infeksjon med et nytt
europeisk isolat av SVD-virus.
Serumet er fortynnet slik at det gir et
lavt positivt resultat i ELISA- og
VN-prøven

Et lavpositivt serum med det lavest
mulig antistoffinnhold som EUs
nasjonale referanselaboratorier
regelmessig kan konstatere positivt
ved hjelp av ELISA- og VN-prøven
Tilsvarer serum RS 01-04-94(8)

Et lavpositivt serum fra et svin kort
tid etter infeksjon

Et lavpositivt serum fra et svin kort
tid etter infeksjon


