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KOMMISJONSVEDTAK

av 22. februar 2001

om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, 
og om oppheving av vedtak 92/532/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 426]

(2001/183/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2), 
særlig artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for å 
påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer 
ble fastsatt ved kommisjonsvedtak 92/532/EØF(3), endret 
ved vedtak 96/240/EF(4).

2) Siden vedtak 92/532/EØF ble gjort, har det funnet 
sted en praktisk og vitenskapelig utvikling, og direktiv 
91/67/EØF er blitt endret. Derfor må prøvetakingsplanene 
og de diagnostiske metodene ajourføres.

3) Ajourføringen gjelder undersøkelse og identifikasjon 
av virus som forårsaker hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), og 
endringer i samsvar med de siste endringene av direktiv 
91/67/EØF.

4) Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer, 
nedsatt ved rådsdirektiv 93/53/EØF(5), er blitt rådspurt.

5) Av klarhetshensyn bør vedtak 92/532/EØF om fastsettelse 
av planer for prøvetaking og diagnostiseringsmetoder for 
å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer 
oppheves.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Prøvetakingsplanene og de diagnostiske metodene for å påvise 
og bekrefte forekomst av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Vedtak 92/532/EØF oppheves.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/28

(1)   EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2)   EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3)   EFT L 337 av 21.11.1992, s. 18.
(4)   EFT L 79 av 29.3.1996, s. 19.
(5)   EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2001, s. 65, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 11.
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VEDLEGG

PRØVETAKINGSPLANER OG DIAGNOSTISKE METODER FOR Å PÅVISE OG 
BEKREFTE FOREKOMST AV HEMORAGISK VIRUSSEPTIKEMI (VHS) OG INFEKSIØS 

HEMATOPOIETISK NEKROSE (IHN)

INNLEDNING

Dette vedlegg:

a) fastsetter retningslinjer for og minstekrav til prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte 
forekomst av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN),

b) integrerer bestemmelsene i vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF for godkjenning og opprettholdelse av den 
statusen som soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, har oppnådd,

c) fastsetter bestemmelser med sikte på riktig diagnostisering av VHS og IHN og offentlig godkjenning av statusen 
for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, i samsvar med artikkel 5 og 6 i direktiv 91/67/EØF,

d) er rettet til både myndighetene som er ansvarlige for å bekjempe VHS og IHN, og laboratoriepersonalet som 
foretar undersøkelsene i forbindelse med disse sykdommene. Derfor er det lagt vekt på prøvetakingsmetoder, 
prinsipper for og anvendelse av laboratorieundersøkelser, evaluering av resultatene av undersøkelsene og detaljerte 
laboratorieteknikker. Ved behov kan imidlertid laboratoriene endre undersøkelsene som er beskrevet i vedlegget, 
eller bruke andre undersøkelser, forutsatt at det kan dokumenteres at følsomheten og spesifisiteten er den samme.

I del I fastsettes prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for overvåking av VHS og IHN med sikte på å oppnå og 
opprettholde status som godkjent sone eller godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

I del II beskrives de diagnostiske metodene for å bekrefte forekomst av VHS og IHN ved mistanke.

I del III fastsettes kriterier og retningslinjer for et program for offentlig helsekontroll som dokumenterer at det ikke 
tidligere har forekommet VHS og/eller IHN.

Del IV inneholder anbefalinger med hensyn til framgangsmåten for titrering av VHS- og IHN-virus for å kontrollere 
om cellekulturene er mottakelige for infeksjon.

Del V inneholder en liste over bokstavord og forkortelser.

DEL I

Prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for overvåking av VHS og IHN med sikte på å oppnå og 
opprettholde status som godkjent sone eller godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent

I. Kontroll og prøvetaking

1. Generelle bestemmelser om klinisk helsekontroll, prøvetaking og utvelging av prøver til overvåking av soner eller 
oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller 
IHN-status

 Den kliniske helsekontrollen og prøvetakingen av fiskevev og/eller rognvæske i soner eller oppdrettsanlegg i soner 
som ikke er godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status i samsvar med 
vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF er sammenfattet i tabell 1A, 1B og 1C. Nærmere opplysninger er fastsatt i 
del I.I.2-I.I.4. Tabell 1A og 1B får ikke anvendelse på nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin 
virksomhet med fisk, egg eller gameter fra en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke 
er godkjent, forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i direktiv 91/67/EØF vedlegg C avsnitt I.A.6.a) eller I.A.6.b) 
eller II.A.3.a) eller II.A.3.b).

 De kliniske kontrollene skal foretas i tidsrommet oktober til juni, eller når som helst når vanntemperaturen er under 
14 °C. I oppdrettsanlegg der det skal foretas klinisk helsekontroll to ganger i året, skal det være minst fire måneder 
mellom hver kontroll. Alle produksjonsenheter (dammer, kummer, notposer osv.) må kontrolleres for å undersøke 
om det finnes død fisk, svimere eller fisk med unormal atferd. Det er særlig viktig å kontrollere vannavløpet, der 
det ofte samler seg svimere på grunn av strømmen.
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 Fisk til prøvetaking skal velges ut på følgende måte:

— Dersom det forekommer regnbueørret, skal fisk av denne arten utgjøre hele prøven. Dersom det ikke 
forekommer regnbueørret, skal prøven omfatte fisk av alle de øvrige arter som er representert, i den grad disse 
artene er mottakelige for VHS- og/eller IHN-virus (som angitt i vedlegg A til rådsdirektiv 91/67/EØF). Artene 
skal være forholdsmessig representert i prøven.

— Dersom vannet som brukes til fiskeoppdrett, kommer fra mer enn én kilde, skal prøven inneholde fisk fra alle 
vannkildene.

— Dersom det finnes svimere, fisk med unormal atferd eller som nylig er død (ennå ikke gått i oppløsning), 
må disse i første rekke tas med i prøven. Dersom det ikke finnes slik fisk, skal prøven bestå av frisk fisk 
med normal atferd som er samlet opp på en slik måte at alle deler av oppdrettsanlegget og alle årsklasser er 
forholdsmessig representert i prøven.

2. Særlige bestemmelser, herunder prøvetaking, om overvåking av soner eller oppdrettsanlegg i soner som ikke er 
godkjent, med sikte på å oppnå eller opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status

1. En sone eller et oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, som overvåkes av de offentlige myndigheter, 
kan oppnå godkjent VHS- og/eller IHN-status dersom de underkastes ett av følgende to programmer:

a) Modell A — toårig overvåkingsprogram

 Etter at de har vært fri for kliniske eller andre tegn på VHS og/eller IHN i minst to år, skal alle 
oppdrettsanlegg i sonen eller oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, gjennomgå helsekontroll to 
ganger i året i to år. I denne toårige kontrollperioden før status som godkjent kan oppnås, må det fortsatt 
ikke finnes kliniske eller andre tegn på VHS og/eller IHN, og prøver skal samles opp og undersøkes i 
samsvar med tabell 1A. Videre skal prøvene utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-
I.IV, og laboratorieundersøkelsene skal gi VHS- og/eller IHN-negative resultater, eller

b) Modell B — toårig overvåkingsprogram med redusert prøvestørrelse

 Etter at det er gjennomført et program for offentlig helsekontroll som dokumenterer at det ikke har 
forekommet VHS og/eller IHN på minst fire år, skal alle oppdrettsanlegg i sonen eller oppdrettsanlegg 
i en sone som ikke er godkjent, gjennomgå helsekontroll to ganger i året i to år. I denne toårige 
kontrollperioden før status som godkjent kan oppnås, må det fortsatt ikke finnes kliniske eller andre tegn 
på VHS og/eller IHN, og prøver skal samles opp og undersøkes i samsvar med tabell 1B. Videre skal 
prøvene utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-I.IV, og laboratorieundersøkelsene 
skal gi VHS- og/eller IHN-negative resultater. For at de offentlige myndigheter skal kunne godkjenne 
programmet for offentlig helsekontroll som dokumentasjon på at det ikke forekommer VHS og/eller IHN, 
skal det oppfylle kriteriene og retningslinjene fastsatt i del III.

2. Særlige bestemmelser om godkjenning av nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin 
virksomhet med fisk, egg eller gameter fra en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som 
ikke er godkjent.

 Nye oppdrettsanlegg og oppdrettsanlegg som gjenopptar sin virksomhet med fisk, egg eller gameter fra 
en godkjent sone eller et godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, kan oppnå status som 
godkjent i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 91/67/EØF vedlegg C avsnitt I.A.6.a)/b) eller II.A.3.a)/b). 
Tilsvarende får prøvetakingsbestemmelsene fastsatt i modell A og B ovenfor (del I.I.2.1.a) og I.I.2.1.b)), ikke 
anvendelse på slike oppdrettsanlegg.

3. Overvåkingsprogram for opprettholdelse av godkjent VHS- og/eller IHN-status

 For at en sone eller et oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent, skal kunne opprettholde godkjent 
VHS- og/eller IHN-status, skal det foretas kontroll og prøvetaking for undersøkelse i samsvar med tabell 1C. 
Prøvene skal utvelges, klargjøres og undersøkes som beskrevet i del I.I-I.IV, og laboratorieundersøkelsene skal 
gi VHS- og/eller IHN-negative resultater.

3. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Før prøven sendes eller overføres til laboratoriet, fjernes de organdeler som skal undersøkes, fra fisken med sterile 
redskaper og overføres til sterile reagensglass av plast som inneholder transportmediet, dvs. et cellekulturmedium 
med 10 % kalveserum og antibiotika. Det anbefales å bruke kombinasjonen 200 IE penicillin, 200 µg 
streptomycin og 200 µg kanamycin per ml, men andre typer antibiotika med dokumentert virkning kan også 
brukes. Vevsmaterialet som skal undersøkes, er milt, fornyre og dessuten hjerte eller hjerne. I enkelte tilfeller skal 
rognvæske undersøkes (tabell 1 A-C).
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 Prøver av rognvæske eller organdeler fra høyst ti fisker (tabell 1 A-C) kan slås sammen i ett sterilt reagensglass 
som inneholder minst 4 ml transportmedium og utgjør en samleprøve. Vevet i hver prøve skal veie minst 
0,5 gram (g).

 Reagensglassene plasseres i isolerte beholdere (f.eks. tykkveggede polystyrenkasser) med nok is eller 
«fryseelementer» i til å sikre at prøvene holdes nedkjølt under transport til laboratoriet. Frysing må unngås. Prøvens 
temperatur under transport bør aldri overstige 10 °C, og det bør fortsatt være is i transportbeholderen ved ankomst, 
eller ett eller flere fryseelementer skal fortsatt være delvis eller helt fryst.

 Den virologiske undersøkelsen skal begynne snarest mulig og senest 48 timer etter prøvetakingen. I 
unntakstilfeller(1) kan den virologiske undersøkelsen begynne senest 72 timer etter prøvetakingen, forutsatt at 
materialet som skal undersøkes, er beskyttet av transportmediet, og at temperaturkravene under transport kan 
oppfylles (del I.I.3. tredje ledd).

 Hel fisk kan sendes til laboratoriet dersom temperaturkravene under transport kan oppfylles. Hel fisk kan pakkes i 
absorberende papir og må deretter sendes i plastpose, kjølt som angitt ovenfor. Levende fisk kan også sendes.

 All emballering og merking skal foretas på egnet måte i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale 
transportregler.

4. Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Etter avtale med det aktuelle diagnoselaboratoriet kan også annet fiskevev tas ut og klargjøres for 
tilleggsundersøkelser

II. Klargjøring av prøver for virologisk undersøkelse

1. Frysing i unntakstilfeller

 Dersom det oppstår praktiske vanskeligheter (f.eks. dårlige værforhold, helligdager eller fridager, 
laboratorieproblemer osv.) som hindrer inokulasjon av cellene innen 48 timer etter at vevsprøvene er tatt, kan 
vevsprøvene fryses i et cellekulturmedium ved –20 °C eller lavere temperatur, og den virologiske undersøkelsen 
foretas innen 14 dager. Vevet kan imidlertid fryses og tines bare én gang før undersøkelsen. Det skal føres et 
register med nærmere opplysninger om årsaken til hver enkelt frysing av vevsprøver (f.eks. uvær, døde cellerekker 
osv.)

2. Homogenisering av organer

 I laboratoriet skal vevet i reagensglassene homogeniseres fullstendig (med stomacher, mikser eller morter og støter 
med steril sand) og deretter resuspenderes i det opprinnelige transportmediet. 

 Dersom en prøve består av hel fisk mindre enn 4 cm, må den deles opp i små stykker med steril saks eller skalpell 
etter at kroppsdelen bak gattåpningen er fjernet. Dersom en prøve består av hel fisk mellom 4 og 6 cm, skal 
innvollene, herunder nyrer, samles opp. Dersom en prøve består av hel fisk større enn 6 cm, skal vevsprøvene tas 
som beskrevet i del I.I.3. Vevsprøvene skal deles opp i små stykker med steril saks eller skalpell, homogeniseres 
som beskrevet ovenfor og resuspenderes i transportmediet. 

 Det endelige forholdet mellom vevsmaterialet og transportmediet skal justeres til 1:10 på laboratoriet.

3. Sentrifugering av homogenat

 Homogenatet sentrifugeres i kjølesentrifuge ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15 minutter, og supernatanten tas 
av og behandles enten i fire timer ved 15 °C eller over natten ved 4 °C med antibiotika; på dette stadiet kan for 
eksempel 1 mg gentamicin/ml brukes.

 Dersom prøven er sendt i et transportmedium (dvs. i antibiotika), bør supernatanten ikke behandles ytterligere med 
antibiotika.

 Behandlingen med antibiotika tar sikte på å unngå bakteriell forurensning av prøvene og gjøre filtrering gjennom 
membranfilter overflødig.

 Dersom den oppsamlede supernatanten lagres ved –80 °C innen 48 timer etter prøvetakingen, kan den brukes om 
igjen til virologisk undersøkelse bare én gang.

(1)   I unntakstilfeller, for eksempel når fisk samles opp i svært fjerntliggende områder uten daglig postgang.
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 Dersom det oppstår praktiske vanskeligheter (f.eks. svikt i varmeskap, problemer med cellekulturer osv.) som 
hindrer inokulasjon av cellene innen 48 timer etter at vevsprøvene er tatt, kan supernatanten fryses ved –80 °C og 
den virologiske undersøkelsen foretas innen 14 dager.

 Før cellene inokuleres, blandes supernatanten med en tilsvarende mengde av en hensiktsmessig fortynnet gruppe 
antisera mot naturlig forekommende serotyper av IPN-virus, og dette inkuberes i minst én time ved 15 °C eller i 
høyst 18 timer ved 4 °C. Antiserumet må ha et titer på minst 1/2 000 i en 50 % plaque-nøytralisasjonsprøve.

 Behandlingen av alle inokulater med antiserum mot IPN-virus (et virus som i enkelte områder i Europa forekommer 
i 50 % av fiskeprøvene) tar sikte på å hindre utvikling av CPE som skyldes IPN-virus i inokulerte cellekulturer. 
Dette reduserer varigheten av de virologiske undersøkelsene, samt antall tilfeller der CPE ville måtte anses som et 
mulig tegn på VHS- eller IHN-virus.

 Når prøvene kommer fra produksjonsenheter som anses for å være fri for IPN, kan behandling av inokulater med 
antiserum mot IPN-virus unnlates.

III. Virologisk undersøkelse

1. Cellekulturer og medier

 BF-2- eller RTG-2-celler og EPC- eller FHM-celler dyrkes ved en temperatur på 20-30 °C i et hensiktsmessig 
medium, f. eks. Eagle’s MEM (eller modifiserte utgaver), tilsatt 10 % føtalt bovint serum og antibiotika i 
standardkonsentrasjoner.

 Når cellene dyrkes i lukkede kolber, anbefales det at mediet bufres med hydrogenkarbonat. Når cellene dyrkes i 
åpne enheter, kan mediet som brukes, bufres med Tris-HCl (23 mM) og natriumhydrogenkarbonat (6 mM). pH-
verdien skal være 7,6 ± 0,2.

 Cellekulturer som skal brukes til inokulasjon med vevsmateriale, bør være unge (4-48 timer) og i aktiv vekst (ikke 
konfluerende) på inokulasjonstidspunktet.

2. Inokulasjon av cellekulturer

 En organsuspensjon behandlet med antibiotika inokuleres i cellekulturer i to fortynninger, dvs. primærfortynningen 
og i tillegg en fortynning i forholdet 1:10, som gir endelige fortynninger av vevsmateriale i et cellekulturmedium 
på henholdsvis 1:100 og 1:1 000 (for å unngå homologisk interferens). Minst to cellerekker må inokuleres (se 
del I.III.1). Forholdet mellom inokulatets størrelse og mengde cellekulturmedium bør være ca. 1:10.

 For hver fortynning og hver cellerekke skal det minst brukes et celleareal på ca. 2 cm2, tilsvarende én brønn på en 
cellekulturplate med 24 brønner. Bruk av cellekulturplate anbefales, men andre enheter med lignende eller større 
vekstflate kan også godtas.

3. Inkubasjon av cellekulturer

 Inokulerte cellekulturer inkuberes ved 15 °C i sju til ti døgn. Dersom fargen på cellekulturmediet endrer seg fra rød 
til gul, noe som indikerer syredannelse i mediet, justeres pH-verdien med en steril løsning av hydrogenkarbonat 
eller tilsvarende stoffer for å sikre at cellene er mottakelige for virusinfeksjon.

 Minst hver sjette måned eller dersom det er mistanke om at cellenes mottakelighet er redusert, foretas det en 
titrering av fryste beholdninger av VHS- og IHN-virus for å kontrollere at cellekulturene er mottakelige for 
infeksjon. En anbefalt framgangsmåte er angitt i del IV.

4. Mikroskopi

 Inokulerte cellekulturer skal kontrolleres regelmessig (minst tre ganger per uke) for forekomst av CPE, ved ca. 
40-150 ganger forstørrelse. Dersom det påvises tydelig CPE, må prosedyrene for virusidentifikasjon i samsvar med 
del I.IV straks iverksettes.

5. Subkultivering

 Dersom det ikke er påvist CPE etter primærinkubasjon i sju til ti døgn, foretas subkultivering på friske cellekulturer 
med et celleareal av tilsvarende størrelse som for primærkulturen.

 Deler av mediet (supernatanten) fra alle kulturer/brønner som utgjør primærkulturen, blandes for hver cellerekke 
sju til ti døgn etter inokulasjon. Blandingene inokuleres så i homologe cellekulturer som er ufortynnet eller 
fortynnet i forholdet 1:10 (som gir sluttfortynninger av supernatanten på henholdsvis 1:10 og 1:100), som beskrevet 
i del I.III.2. Alternativt inokuleres deler på 10 % av mediet som utgjør primærkulturen, direkte inn i en brønn 
med friske cellekulturer (brønn-til-brønn-subkultivering). Før inokulasjon kan fortynningene preinkuberes med 
passende fortynnet antiserum mot IPN-virus, som beskrevet i del I.II.3.
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 Deretter inkuberes de inokulerte kulturene i sju til ti døgn ved 15 °C og observeres i samsvar med bestemmelsene 
i del I.III.4.

 Dersom det påvises giftig CPE i løpet av de første tre inkubasjonsdøgnene, kan det på dette stadiet foretas en 
subkultivering, men cellene må da inkuberes i sju døgn og gjennomgå en ny subkultivering, etterfulgt av ytterligere 
sju døgns inkubasjon. Dersom giftig CPE utvikles etter tre døgn, kan cellene passeres én gang og inkuberes for å nå 
et samlet antall på 14 døgn fra primærinokulasjonen. Det bør ikke forekomme tegn på giftighet i løpet av de siste 
sju inkubasjonsdøgnene. 

 Dersom det på tross av behandling med antibiotika oppstår bakteriell forurensning, skal supernatanten før 
subkultivering sentrifugeres ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15-30 minutter og/eller filtreres gjennom et 0,45 µm-
filter (svakt proteinbindende membranfilter). Videre er framgangsmåten for subkultivering den samme som for 
giftig CPE.

IV. Virusidentifikasjon

1. Prøver for identifikasjon av virus

 Dersom det er påvist CPE i en cellekultur, samles mediet (supernatanten) opp og undersøkes ved en eller flere 
av følgende metoder: nøytralisering, IF, ELISA. Dersom prøvene ikke gjør sikker identifikasjon av viruset mulig 
i løpet av en uke, må supernatanten overføres til et nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer, eller til 
Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer for øyeblikkelig identifikasjon.

2. Nøytralisering

 Celler fra den oppsamlede supernatanten fjernes ved sentrifugering (2 000-4 000 × g) eller ved membranfiltrering 
(0,45 µm) gjennom et svakt proteinbindende membranfilter, og supernatanten fortynnes 1:100 og 1:10 000 i et 
cellekulturmedium.

 Delmengder av de to supernatantfortynningene blandes og inkuberes separat i 60 minutter ved 15 °C, med like 
deler av følgende reagenser:

— serum som inneholder gruppespesifikt antistoff mot VHS-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— serum som inneholder gruppespesifikt antistoff mot IHN-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— gruppe antiserum mot naturlig forekommende serotyper av IPN-virus fortynnet i forholdet 1:50 (v/v)(1),

— bare dyrkingsmedium (positiv kontroll).

 For hver virus-serum-blanding inokuleres minst to cellekulturer med 50 µl av hver blanding av virus og serum og 
inkuberes ved 15 °C. Utviklingen av CPE kontrolleres som angitt i del I.III.4.

 Visse VHS-virusstammer reagerer ikke i nøytraliseringsprøver. Slike isolater må identifiseres ved hjelp av IF eller 
ELISA.

 Andre nøytraliseringsprøver med dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

3. IF

 For hvert virusisolat som skal identifiseres, strykes det ut celler på minst åtte dekkglass eller tilsvarende i en tetthet 
som gir en sammenflyting på 60-90 % etter 24 timers dyrking. EPC-celler anbefales til dette formålet fordi de lett 
fester seg til glassoverflater, men andre cellerekker som BF-2, RTG-2 eller FHM kan også brukes.

 Når cellene har satt seg fast på glassoverflaten (ca. én time etter utstryking), eller når kulturene har vært inkubert 
i inntil 24 timer, inokuleres viruset som skal identifiseres. Fire kulturer inokuleres i et volum-til-volum-forhold på 
1:10 og fire kulturer i forholdet 1:1 000. Disse inkuberes deretter ved 15 °C i 20-30 timer.

 Etter inkubasjonen skylles kulturene to ganger i Eagle’s MEM uten serum, fikseres med 80 % iskald aceton 
og farges ved bruk av to-lags IFAT. Det første reagenslaget består av poly- eller monoklonale antistoffer av 
referansekvalitet. Det andre reagenslaget er et fluorkromkonjugert antiserum mot immunglobulinet brukt i første 
lag. For hvert antiserum som undersøkes, skal det farges minst én høydosert og én lavdosert inokulert kultur. 
Prøven må også omfatte en egnet negativ og positiv kontroll. Fluorkromer som FITC og TRITC anbefales.

 En glyserol-saltløsning brukes for å montere fargede kulturer. Kulturene undersøkes ved innfallende ultrafiolett 
lys. Bruk 10 × eller 12 × okular og × 25 eller × 40 objektivlinse med numerisk blenderåpning på henholdsvis > 0,7 
og > 1,3.

 IF-metoden beskrevet ovenfor, er angitt som eksempel. Andre IF-metoder (med hensyn til cellekulturer, fiksering 
og antistoffer av referansekvalitet) med dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

(1)   Eller som angitt av referanselaboratoriet med hensyn til antiseraenes eventuelle cytotoksisitet.
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4. ELISA

 Brønner i mikrotiterplater dekkes natten over med anbefalte fortynninger av deler av renset immunglobulin av 
antistoffer av referansekvalitet.

 Etter at brønnene er skylt med PBS-Tween-20 buffer, tilføres de viruset som skal identifiseres i to eller fire gangers 
fortynninger; la så viruset reagere med dekkantistoffet i 60 minutter ved 37 °C. Skyll med PBS-Tween-20 buffer, 
tilsett biotinylerte antistoffer med en tilsvarende spesifisitet som dekkantistoffet, og la dette reagere i 60 minutter 
ved 20 °C. Etter nok en skylling som angitt ovenfor, tilsettes HRP-konjugert streptavidin; la så dette reagere i én 
time ved 20 °C. Etter en siste skylling vil bundet enzym bli synlig ved bruk av egnede ELISA-substrater (OPD eller 
andre).

 Denne ELISA-metoden, som er basert på biotin og avidin, er angitt som eksempel. Andre ELISA-metoder med 
dokumentert virkning kan benyttes i stedet.

TABELL 1A

Kontroll- og prøvetakingsordning for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, for den toårige 
kontrollperioden før godkjent VHS- og/eller IHN-status kan oppnås

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I i dette vedlegg)

Antall kliniske 
kontroller per år 

(i to år)

Antall 
laboratorie-

undersøkelser per 
år (i to år)

Laboratorieundersøkelse for virus(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 120 (1. kontroll)(2)
150 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(3)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 1 0 150 (1. eller 2. 
kontroll)(3)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 2 150 (1. og 2. kontroll) 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 120 (1. kontroll)
150 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(3)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg for 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll)(4) 0

c) Oppdrettsanlegg uten 
laksefisk uten stamfisk

2 2 150 (1. og 2. kontroll) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    En redusert prøvestørrelse som oppført i tabell 1B, kan også benyttes dersom kravene i del II.1, I.I.2.1.b) og III er oppfylt.
(2)    Kliniske kontroller.
(3)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(4)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
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TABELL 1B

Kontroll- og prøvetakingsordning for den toårige kontrollperioden før godkjent VHS- og/eller IHN-status kan 
oppnås i soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, og som kan dokumentere offisielt at disse 

sykdommene ikke har forekommet

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I og III i dette vedlegg)

Antall kliniske 
kontroller per år 

(i to år)

Antall 
laboratorie-

undersøkelser per 
år (i to år)

Laboratorieundersøkelse for virus

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 0 (1. kontroll)(1)
30 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(2)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 1 0 30 (1. eller 
2. kontroll)(2)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll) 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 2 0 (1. kontroll)
30 (2. kontroll)

30 (1. kontroll)(2)
0 (2. kontroll)

b) Oppdrettsanlegg for 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll)(3) 0

c) Oppdrettsanlegg uten 
laksefisk uten stamfisk

2 2 30 (1. og 2. kontroll) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    Kliniske kontroller.
(2)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(3)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.

TABELL 1C

Kontroll- og prøvetakingsordning for soner og oppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjent, med sikte på å 
opprettholde godkjent VHS- og/eller IHN-status

(i samsvar med vedlegg B og C til direktiv 91/67/EØF og bestemmelsene fastsatt i del I i dette vedlegg)

Antall kliniske kontroller per år

Antall fisker i prøven for laboratorieundersøkelse(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)

Fastlandssoner og -opp-
drettsanlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 20 (1. eller 2. kontroll) 10 (1. eller 2. kontroll)(2)
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b) Oppdrettsanlegg med 
bare stamfisk

2 0 30 (1. eller 2. kontroll)(2)

c) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

2 30 0

Kystsoner og -oppdretts-
anlegg

a) Oppdrettsanlegg med 
stamfisk

2 20 (1. eller 2. kontroll) 10 (1. eller 2. kontroll)(2)

b) Oppdrettsanlegg uten 
stamfisk

1 30(3) 0

Høyeste antall fisker per samleprøve: 10.

(1)    I godkjente soner skal det bare tas prøver fra 50 % av sonens fiskeoppdrettsanlegg etter tur hvert år. I godkjente oppdrettsanlegg i soner 
som ikke er godkjent, skal det tas prøver hvert år.

(2)    Dersom det er umulig å få rognvæske, kan det i unntakstilfeller tas prøver av organer.
(3)    Prøvene kan tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.

DEL II

Diagnostiske metoder for bekreftelse av VHS og IHN ved mistanke om utbrudd

IHN og VHS kan diagnostiseres ved en av følgende metoder:

— A. Vanlig virusisolering med påfølgende serologisk virusidentifikasjon.

— B. Virusisolering med samtidig serologisk virusidentifikasjon.

— C. Andre diagnostiske metoder (IFAT, ELISA).

Det første bekreftede tilfellet av IHN og/eller VHS i oppdrettsanlegg i godkjente soner kan ikke være basert bare på 
metode C. Metode A eller metode B må også benyttes.

Vevsmateriale beregnet på virologisk undersøkelse kan i enkelte tilfeller følges av tilleggsmateriale for bakteriologisk, 
parasittologisk, histologisk eller annen undersøkelse med sikte på differensialdiagnose. 

A. Vanlig virusisolering med påfølgende serologisk virusidentifikasjon

I.1. Utvelging av prøver

 Minst ti fisker med typiske tegn på IHN eller VHS velges ut for undersøkelse.

I.2. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Se del I.I.3.

I.3.  Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Se del I.I.4.

II. Klargjøring av prøver for virologisk undersøkelse

 Se del I.II.

III. Virologisk undersøkelse

 Se del I.III.

IV. Virusidentifikasjon

 Se del I.IV.

B. Virusisolering med samtidig serologisk virusidentifikasjon

I.1. Utvelging av prøver

 Se del II.A.I.1.

I.2. Klargjøring og forsendelse av fiskeprøver

 Se del I.I.3.

Antall kliniske kontroller per år

Antall fisker i prøven for laboratorieundersøkelse(1)

Antall fisker i vekst 
(organer)

Antall stamfisker 
(rognvæske)
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I.3. Innsamling av ytterligere diagnostisk materiale

 Se del I.I.4.

II.1. Homogenisering av organer

 Se del I.II.2.

II.2. Sentrifugering av homogenat

 Homogenatet sentrifugeres i kjølesentrifuge ved 2-5 °C og 2 000-4 000 × g i 15 minutter, og supernatanten 
tas av og behandles i fire timer ved 15 °C med antibiotika, for eksempel 1 mg gentamicin/ml, eller ved 
membranfiltrering (0,45 µm) gjennom et svakt proteinbindende membranfilter.

II.3. Behandling av supernatant med diagnostiske antisera

 Organsuspensjonen som er behandlet med antibiotika eller membranfiltrert, fortynnes 1:10 og 1:1 000 i et 
cellekulturmedium, og delmengder blandes og inkuberes i 60 minutter ved 15 °C med like deler av reagensene 
oppført i del I.IV.2.

III.1. Cellekulturer og medier

 Se del I.III.1.

III.2. Inokulasjon av cellekulturer

 Fra hver blanding av virus og serum (klargjort i samsvar med del II.B.II.3) inokuleres minst to cellekulturer per 
cellerekke med 50 µl hver.

III.3. Inkubasjon av cellekulturer

 Se del I.III.3.

III.4 Mikroskopi

 Inokulerte cellekulturer undersøkes daglig for forekomst av CPE, ved 40-150 ganger forstørrelse. Dersom et av 
de antisera som er brukt, hindrer utvikling av CPE, kan viruset anses for å være tilsvarende identifisert.

 Dersom ikke noe antiserum hindrer utviklingen av CPE, må det iverksettes prosedyrer for virusidentifikasjon i 
samsvar med del I.IV.

III.5 Subkultivering

 Dersom det ikke er utviklet CPE etter sju til ti døgn, må det foretas subkultivering fra kulturer inokulert med 
supernatant pluss medium (del II.B.II.3), i samsvar med del I.III.5.

C. Andre diagnostiske metoder

Supernatant klargjort som beskrevet i del I.II.2, kan analyseres ved bruk av IFAT eller ELISA i samsvar med henholdsvis 
del I.IV.3 eller I.IV.4. Disse hurtigmetodene skal suppleres med en virologisk undersøkelse i samsvar med A eller B 
innen 48 timer etter prøvetaking dersom:

a) prøven gir negativt resultat, eller

b) prøven gir positivt resultat med materiale som representerer det første tilfellet av IHN eller VHS i en godkjent 
sone.

Vevsmateriale kan analyseres ved bruk av andre diagnostiske metoder som RT-PCR, IF på fryste deler eller 
immunhistokjemi på formalinfiksert vevsmateriale. Slike metoder skal alltid ledsages av inokulasjon av ufiksert 
vevsmateriale på cellekulturer.

DEL III

Dokumentasjon av at VHS og/eller IHN ikke har forekommet i soner eller oppdrettsanlegg i soner som ikke er 
godkjent

Retningslinjer og kriterier for et program for offentlig helsekontroll

1. Et program for helsekontroll kan iverksettes bare:

— etter at det er gjennomført et offentlig godkjent utryddelsesprogram for VHS- og/eller IHN-virus som også 
omfatter fjerning av all fisk i oppdrettsanlegget, rengjøring, desinfisering og brakklegging før gjenutsetting av 
fisk fra godkjente oppdrettsanlegg, eller

— i oppdrettsanlegg der det ikke har forekommet VHS- eller IHN-virusinfeksjon.

2. Programmet for helsekontroll skal bygge på både kliniske kontroller og laboratorieundersøkelser.

3. Programmet skal omfatte to kliniske kontroller hvert år i samsvar med retningslinjene angitt i del I.
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4. Ved minst én av kontrollene som skal foretas hvert år, skal det tas 30 prøver av fiskevev og/eller rognvæske fra 
hvert oppdrettsanlegg. Prøvene skal utvelges, klargjøres og gjennomgå laboratorieundersøkelse i samsvar med del 
I, II og IV.

5. Programmet for helsekontroll skal gjennomføres i minst fire år i alle oppdrettsanlegg i den sonen eller i det 
oppdrettsanlegget (i en sone som ikke er godkjent) som skal godkjennes.

6. For at programmet skal kunne godkjennes offentlig, må det ikke forekomme eller påvises tilfeller av VHS eller 
IHN (ingen klinisk infeksjon eller virusisolering).

DEL IV

Titreringsmetode for å kontrollere om cellekulturene er mottakelige for infeksjon

Anbefalte titreringsmetoder nevnt i del I.III.3, er angitt nedenfor.

Minst to VHS-virusisolater og ett IHN-virusisolat bør brukes. Isolatene bør representere hovedgruppene av virus 
i EU, dvs. for VHS-virus ett sykdomsframkallende isolat fra regnbueørret i ferskvann og ett marint isolat som er 
sykdomsframkallende for piggvar, og for IHN-virus en europeisk stamme som er sykdomsframkallende for regnbueørret. 
Det bør brukes veldefinerte isolater fra medlemsstatene. Fellesskapets referanselaboratorier for fiskesykdommer kan 
levere referanseisolater.

Viruspartier i cellekulturer med lavt passasjetall dyrkes i cellekulturflasker på BF-2- eller RTG-2-celler for VHS-virus, 
og på EPC- eller FHM-celler for IHN-virus. Det bør brukes et cellekulturmedium med minst 10 % serum. Bruk lav 
MOI ved inokulering (< 1).

Ved full CPE høstes virus ved sentrifugering av cellekultursupernatanten ved 2 000 × g i 15 minutter, steriliseres ved 
filtrering gjennom et 0,45 µm-membranfilter og fordeles i merkede fryserør. Viruset oppbevares ved –80 °C.

En uke etter frysing tines tre glass med hvert virus i kaldt vann og titreres på sine respektive cellerekker. Minst hver 
sjette måned, eller når det er mistanke om at cellerekkens mottakelighet er redusert, tines og titreres hvert virusisolat.

Titreringsmetodene skal beskrives nøyaktig, og den samme metoden skal benyttes hver gang

Titrering til fortynningssluttpunktet skal gjentas minst seks ganger på hvert fortynningstrinn. Titrene sammenlignes med 
tidligere titre. Dersom titeren av et av de tre virusisolatene faller to logaritmer eller mer i forhold til den opprinnelige 
titeren, bør cellerekken ikke lenger benyttes til kontrollformål.

Dersom forskjellige cellerekker oppbevares i laboratoriet, bør hver rekke undersøkes atskilt.

Registre bør oppbevares i minst ti år.

DEL V

Bokstavord og forkortelser

BF-2 lakseabbor-fibroblast (cellerekke)

CPE sykdomsframkallende effekt

CRL Fellesskapets referanselaboratorium for fiskesykdommer

ELISA enzymmerket antistoffprøve

EPC Epithelioma papulosum cyprinii (cellerekke)

FHM ørekyte (cellerekke)

FITC fluoresceinisotiocyanat

Hepes N-2-hydroksyetylpiperazin-N´-2-etansulfonsyre

HRP pepperrotperoksidase

IF immunfluorescens

IFAT indirekte fluorescens-antistoffteknikk

IHN(V) infeksiøs hematopoietisk nekrose (virus)

IPN(V) infeksiøs pankreasnekrose (virus)

MEM minste essensielle medium
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MOI infeksjonsfaktor (forhold mellom antall infeksiøse viruspartikler og antall kjente celler i kulturen som viruset 
tilsettes)

OPD 1,2-diaminobenzen

PBS fosfatbufret saltløsning

RGT-2 kjønnskjertel fra regnbueørret (cellerekke)

RT-PCR omvendt transkriptase-polymerasekjedereakjon

Tris-HCl tris(hydroksymetyl)aminometan — HCl

TRITC tetrametylrhodaminisotiocyanat

VHS(V) hemoragisk virusseptikemi (virus)


