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KOMMISJONSVEDTAK

av 26. mai 2003

om godkjenning av en diagnosehåndbok for afrikansk svinepest(*)

[meddelt under nummer K(2003) 1696]

(2003/422/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/60/EF av 27. juni 
2002 om særlige bestemmelser om bekjempelse av afrikansk 
svinepest og om endring av direktiv 92/119/EØF med hensyn 
til ondartet smittsom griselammelse og afrikansk svinepest(1), 
særlig artikkel 18 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør i henhold til direktiv 2002/60/EF fastsettes 
ensartede diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og 
kriterier for å vurdere resultatene av laboratorieprøver for 
bekreftelse av afrikansk svinepest.

2) I samsvar med dette direktiv skal Fellesskapets 
referanselaboratorium for afrikansk svinepest, i 
samråd med Kommisjonen, samordne metodene for 
diagnostisering av sykdommen i medlemsstatene blant 
annet ved å gjennomføre periodiske, sammenlignende 
prøver og utlevere reagenser på fellesskapsplan.

3) Afrikansk svinepest-virus anses ikke for å utgjøre en fare 
for menneskers helse.

4) Det er utviklet laboratorieprøver som sikrer at afrikansk 
svinepest kan diagnostiseres raskt.

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

6) Derfor er det hensiktsmessig å godkjenne håndboken der 
disse metodene og kriteriene fastsettes.

7) De nasjonale diagnoselaboratoriene bør få tillatelse til å 
endre de godkjente laboratorieprøvene eller bruke andre 
prøver, dersom det kan dokumenteres like stor følsomhet 
og spesifisitet.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Diagnosehåndboken for afrikansk svinepest i vedlegget 
godkjennes.

2. Medlemsstatene skal påse at bekreftelsen av afrikansk 
svinepest foretas i samsvar med framgangsmåtene, 
prøvetakingsmetodene og kriteriene for å vurdere resultatene 
av laboratorieprøver fastsatt i håndboken, og er basert på:

a) påvisning av kliniske tegn på og skader post mortem av 
sykdommen,

b) påvisning av virus, antigen eller genom i prøver av vev, 
organer, blod eller avføring fra svin,

c) påvisning av en spesifikk antistoffreaksjon i blodprøver,

3. Som unntak fra nr. 2 kan de nasjonale 
diagnoselaboratoriene nevnt i vedlegg IV til direktiv 2002/60/
EF endre laboratorieprøvene nevnt i håndboken, eller bruke 
andre prøver, dersom det kan dokumenteres like stor følsomhet 
og spesifisitet.

Dersom endrede eller andre prøver blir brukt, skal følsomheten 
og spesifisiteten til disse prøvene vurderes innenfor rammen av 
de periodiske, sammenlignende prøvene som gjennomføres av 
Fellesskapets referanselaboratorium for afrikansk svinepest.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2003.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/16/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 20.5.203, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2004 av 9. juli 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 23.12.2004, 
s. 3.

(1) EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27.
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VEDLEGG

DIAGNOSEHÅNDBOK FOR AFRIKANSK SVINEPEST

Kapittel I

Innledning, mål og definisjoner

1. For å sikre ensartede framgangsmåter for diagnostisering av afrikansk svinepest, er det i denne håndboken 
fastsatt:

a) retningslinjer og minstekrav til diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere 
resultatene av kliniske undersøkelser og kontroller post mortem og laboratorieprøver med sikte på å stille en 
riktig diagnose av afrikansk svinepest(1),

b) minstekrav til biosikkerhet og kvalitetsstandarder som skal overholdes av laboratoriene som diagnostiserer 
afrikansk svinepest, og ved transport av prøver,

c) laboratorieprøver som skal brukes til diagnostisering av afrikansk svinepest, og laboratoriemetodene som skal 
brukes til å gentypebestemme isolater av afrikansk svinepest-virus.

2. Denne håndboken henvender seg hovedsakelig til de myndigheter som er ansvarlige for å bekjempe afrikansk 
svinepest. Derfor er det lagt vekt på prinsippene og virkeområdene for laboratorieprøvene og vurderingen av 
resultatene, framfor detaljerte laboratoriemetoder.

3. I tillegg til definisjonene nevnt i artikkel 2 i direktiv 2002/60/EF, menes det i denne håndboken med:

a) «driftsenhet under mistanke», en driftsenhet for svin der ett eller flere svin er mistenkt for å være angrepet av 
afrikansk svinepest-virus, eller en kontaktenhet som definert i artikkel 2 bokstav k) i direktiv 2002/60/EF,

b) «epidemiologisk underenhet» eller «underenhet», bygningen, stedet eller arealet i nærheten der grupper av 
svin i en driftsenhet holdes på en slik måte at de ofte har direkte eller indirekte kontakt med hverandre, men 
samtidig holdes atskilt fra andre svin i samme driftsenhet,

c) «kontaktsvin», svin som har oppholdt seg i en driftsenhet i direkte kontakt med ett eller flere svin som er 
mistenkt for å være angrepet av afrikansk svinepest-virus i løpet av de siste 21 dagene.

Kapittel II

Beskrivelse av afrikansk svinepest med hovedvekt på differensialdiagnostisering

A. INNLEDNING

1. Afrikansk svinepest forårsakes av et DNA-kappevirus som tilhører Asfivirus-slekten av Asfarviridae-familien. 
Virusstammenes virulens varierer, selv om det ikke er mulig å identifisere ulike serotyper.

2. Afrikansk svinepest-virus er svært stabilt i ekskreter fra angrepne svin, svineskrotter og ferskt svinekjøtt samt 
noen svinekjøttprodukter. Egnede desinfeksjonsmidler må brukes for å påse at viruset inaktiveres i miljøet.

3. Den vanligste naturlige infeksjonsmåten for svin i Europa er oro-nasalt ved direkte eller indirekte kontakt 
med angrepne svin eller ved fôring med viruskontaminert fôr. I områder der det finnes smittebærere(2), 
spiller imidlertid overføring via disse smittebærerne en svært viktig rolle for virusets persistens og spredning. 
Afrikansk svinepest kan også spres via indirekte kontakt med kontaminert materiale og via insektbitt som 
overfører viruset mekanisk. Sykdommen kan også overføres via sæd fra angrepne avlsråner.

4. Inkubasjonstiden hos det enkelte dyret er på fra 5 til 15 dager, men i praksis kan det gå opptil flere uker, noen 
ganger enda lenger, etter at viruset ble innført før det oppdages kliniske symptomer i en driftsenhet, dersom 
det er snakk om lavvirulente virusstammer.

(1) Når det avgjøres hvor mange prøver som skal tas til laboratorieprøven, skal følsomheten til de anvendte prøvene også vurderes. 
Antallet dyr som det tas prøver fra, skal være større enn antallet som er angitt i denne håndboken, dersom den prøven som benyttes, 
ikke har særlig stor følsomhet.

(2) Som definert i artikkel 2 bokstav r) i direktiv 2002/60/EF.
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5. Det finnes akutte, subakutte og kroniske former for afrikansk svinepest, der forskjellen hovedsakelig avhenger 
av virusets virulens.

6. Svin som er blitt klinisk friske etter infeksjon, har viremi i 40 til 60 dager etterpå, og disse svinene 
blir virusbærere. Afrikansk svinepest-virus er isolert fra smittebærende svin i inntil seks måneder etter 
infeksjonen.

B. AKUTT FORM

1. Det første kliniske tegnet på sykdommen er vanligvis høy feber (over 40 °C) etterfulgt av sløvhet, manglende 
matlyst, rask og tung pust og utflod fra nese og øyne. Svinene får ukoordinerte bevegelser og flokker seg 
sammen. Purker kan abortere på ethvert tidspunkt i svangerskapet. Noen svin kaster opp og får forstoppelse, 
mens andre får blodig diaré. Røde misfarginger eller blødninger i underhuden kommer til syne, særlig på bein 
og ører. Svinene kan falle i koma før de dør, noe som skjer én til sju dager etter at de kliniske tegnene oppstod. 
Sykeligheten og dødeligheten i en driftsenhet kan være 100 %.

  Funn ved kontroll post mortem viser et typisk hemoragisk syndrom, med omfattende indre blødning i hele 
skrotten, blodig væske i bryst- og bukhulen, forstørret, mørk milt, hemoragiske lymfeknuter som ligner på 
blodkoagler (særlig renale og gastrohepatiske lymfeknuter), petekkier i nyrene (nyrebark, nyrepapiller og 
nyrebekken), serøse hinner i bukhulen, mage- og tarmslimhinner og hjertet (i epikardium og endokardium), 
væske i lungesekken og petekkier i brysthinnen.

2. Generelt fører den akutte formen for klassisk svinepest til et klinisk og patologisk sykdomsbilde som er svært 
likt afrikansk svinepest. Når det forekommer blødninger i huden og på ørene, er disse svært lette å oppdage 
og vekker mistanke om akutt klassisk eller afrikansk svinepest. Få andre sykdommer forårsaker lignende 
skader.

  Akutt afrikansk svinepest må også tas i betraktning ved mistanke om rødsyke, reproduksjons- og 
respirasjonssyndrom hos svin (PRRS), kumarinforgiftning, purpura haemorrhagica, «post-weaning 
multisystemic wasting syndrome» (PMWS), «porcin dermatitis and nephropathy syndrome» (PDNS), 
Salmonella- og Pasteurella-infeksjoner eller tarm- eller luftveissyndromer med feber som ikke reagerer på 
antibiotikabehandling.

C. SUBAKUTTE FORMER

Subakutte former av sykdommen er mer vanlige i endemiske områder. Subakutt infeksjon kjennetegnes ved 
febersvingninger, sløvhet og lungebetennelse. Døden kan inntreffe som følge av hjertesvikt. Skadene ved subakutte 
former ligner på skadene ved akutt form, men er svakere. Typiske skader er store blødninger i lymfeknutene, 
nyrene og milten samt lungestuvning og -ødem og i enkelte tilfeller interstitiell lungebetennelse. 

D. KRONISKE FORMER

Kroniske former av sykdommen er sjeldne. Ved kronisk form kan man se bakterielle sekundærinfeksjoner. Siden 
de kliniske tegnene på kronisk afrikansk svinepest er ganske uspesifikke, må mange andre sykdommer tas i 
betraktning ved differensialdiagnostiseringen. Økt kroppstemperatur inntreffer ikke nødvendigvis hos alle dyr, men 
i en infisert driftsenhet kan feber i det minste påvises hos noen svin.

Kliniske symptomer på kronisk afrikansk svinepest kan være pustebesvær, aborter, leddbetennelse, kroniske sår eller 
nekroser i huden, som ikke ligner de typiske kliniske kjennetegnene på infeksjoner med afrikansk svinepest-virus. 
Skadene kan være svært små eller mangle helt. Histopatologiske funn kjennetegnes av forstørrede lymfeknuter 
og forstørret milt, brysthinnebetennelse og fibrinøs hjertesekkbetennelse samt interstitiell lungebetennelse. Fokal 
kaseøs nekrose og mineralisering av lungen er også beskrevet.

Kapittel III

Retningslinjer for hvilke kriterier som skal vurderes for å bestemme at en driftsenhet kan klassifiseres som under 
mistanke for afrikansk svinepest

1. Avgjørelsen om å klassifisere en driftsenhet som en driftsenhet under mistanke skal treffes på grunnlag av følgende 
funn, kriterier og årsaker:

a) kliniske og patologiske funn hos svin. De viktigste kliniske og patologiske funnene som skal vurderes, er:

— feber med sykelighet og dødelighet hos svin i alle aldersgrupper,

— feber med hemoragisk syndrom, petekkier og bloduttredelser, særlig i lymfeknuter, nyrer, milt (som er 
forstørret og mørk i fargen, særlig i akutt form) og urinblære samt sårdannelser i galleblæren,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/26 31.3.2007

b) epidemiologiske funn. De viktigste epidemiologiske funnene som skal vurderes, er:

— når svin har hatt direkte eller indirekte kontakt med en driftsenhet for svin som er bekreftet å være infisert 
med afrikansk svinepest,

— når en driftsenhet har levert svin som senere viste seg å være angrepet av afrikansk svinepest,

— når purker har fått kunstig sædoverføring fra en kilde under mistanke,

— når det har vært direkte eller indirekte kontakt med viltlevende svin fra en bestand der det forekommer 
afrikansk svinepest,

— når svin holdes utendørs i en region der viltlevende svin er angrepet av afrikansk svinepest,

— når svin er fôret med skyller og det er mistanke om at disse skyllene ikke er behandlet på en slik måte at 
afrikansk svinepest-virus er blitt inaktivert,

— når det kan ha forekommet eksponering, for eksempel på grunn av personer som er kommet inn i 
driftsenheten, transporter osv. fra driftsenheter som mistenkes for å være infisert med eller er infisert med 
afrikansk svinepest-virus,

— når det finnes smittebærere på driftsenhetens område.

2. I alle tilfeller skal en driftsenhet vurderes som en driftsenhet under mistanke dersom det er mistanke om 
klassisk svinepest i driftsenheten på grunn av kliniske eller patologiske funn, og dersom man ved kliniske og 
epidemiologiske undersøkelser samt laboratorieundersøkelser ikke har kunnet bekrefte sykdommen eller fastslå 
andre sykdomskilder eller -agenser i den aktuelle driftsenheten.

Kapittel IV

Framgangsmåter for kontroll og prøvetaking

A. RETNINGSLINJER OG FRAMGANGSMÅTER FOR KLINISK UNDERSØKELSE OG PRØVETAKING AV 
SVIN I DRIFTSENHETER UNDER MISTANKE

1. Medlemsstatene skal påse at det gjennomføres hensiktsmessige kliniske undersøkelser, prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser i driftsenheter under mistanke for å bekrefte eller utelukke afrikansk svinepest, i 
samsvar med retningslinjene og framgangsmåtene fastsatt i nr. 2-6.

Uavhengig av om tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2002/60/EF gjennomføres i den berørte 
driftsenheten, skal disse retningslinjene og framgangsmåtene også få anvendelse ved sykdomstilfeller som 
undersøkes for afrikansk svinepest som del av differensialdiagnostiseringen. Dette omfatter tilfeller der 
de kliniske tegnene og det epidemiologiske mønsteret som ses hos svinene, tyder på at det er svært liten 
sannsynlighet for at det dreier seg om afrikansk svinepest.

I alle andre tilfeller der ett eller flere svin er mistenkt for å være angrepet av afrikansk svinepest-virus, 
skal tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2002/60/EF, gjennomføres i den berørte driftsenheten under 
mistanke.

Ved mistanke om afrikansk svinepest hos svin i et slakteri eller et transportmiddel, får retningslinjene og 
framgangsmåtene fastsatt i nr. 2-6, tilsvarende anvendelse.

2. Når en offentlig veterinær besøker en driftsenhet under mistanke for å bekrefte eller utelukke afrikansk 
svinepest:

— skal det foretas en kontroll av driftsenhetens registre over produksjon og helsetilstand dersom disse er 
tilgjengelige, og det skal foretas en inspeksjon i hver underenhet i driftsenheten for å velge ut de svinene 
som skal undersøkes klinisk.

 Den kliniske undersøkelsen skal omfatte måling av kroppstemperaturen og skal først og fremst gjelde følgende 
svin eller grupper av svin:

— syke eller anorektiske svin,

— svin som nylig er innført fra steder med bekreftede utbrudd eller fra andre kilder under mistanke,

— svin som holdes i underenheter som har hatt besøk av personer utenfra som nylig har vært i nær kontakt 
med svin som er mistenkt for å være eller som er angrepet av afrikansk svinepest, eller som det er fastslått 
at har hatt annen særlig risikabel kontakt med en mulig kilde til afrikansk svinepest-virus,

— svin som allerede har gjennomgått prøvetaking og serologiske prøver for afrikansk svinepest dersom 
resultatene av disse prøvene ikke gjør det mulig å utelukke afrikansk svinepest, og kontaktsvin,

— svin som nylig er blitt friske etter sykdom.
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  Dersom det ved inspeksjonen i driftsenheten under mistanke ikke konstateres svin eller grupper av svin 
som nevnt i avsnittet ovenfor, skal vedkommende myndighet, uten at andre tiltak som eventuelt anvendes 
i driftsenheten i samsvar med direktiv 2002/60/EF berøres, og idet det tas hensyn til den epidemiologiske 
situasjonen:

— gjennomføre ytterligere undersøkelser i den berørte driftsenheten i samsvar med nr. 3, eller

— sørge for at det tas blodprøver til laboratorieprøver fra svinene i den berørte driftsenheten. I dette tilfellet 
skal framgangsmåtene for prøvetaking fastsatt i nr. 5 og i del F nr. 2, brukes som veiledning, eller

— innføre eller opprettholde tiltakene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2002/60/EF, i påvente av ytterligere 
undersøkelser i den berørte driftsenheten, eller

— utelukke mistanken om afrikansk svinepest.

3. Når det vises til dette nummer, skal den kliniske undersøkelsen i den berørte driftsenheten gjennomføres på 
tilfeldig utvalgte svin i de underenhetene der det er avdekket eller er mistanke om at det er risiko for at det er 
innført afrikansk svinepest-virus.

  Det skal undersøkes minst så mange svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en feberprevalens på 10 % i 
disse underenhetene.

4. Dersom det påvises døde eller døende svin i en driftsenhet under mistanke, skal det foretas kontroll post 
mortem, fortrinnsvis av minst fem av disse svinene og særlig svin:

— som har vist svært tydelige tegn på sykdom før de døde,

— med høy feber,

— som nylig har dødd.

  Dersom denne kontrollen ikke har påvist skader som kan tyde på afrikansk svinepest, men det på grunn av den 
epidemiologiske situasjonen vurderes som nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser:

— skal det foretas en klinisk undersøkelse i samsvar med nr. 3, og tas blodprøver i samsvar med nr. 5 i 
underenheten der de døde eller døende dyrene ble holdt, og

— kan det foretas kontroll post mortem av tre-fire kontaktsvin, særlig dersom disse svinene viser kliniske 
tegn.

  Uavhengig av om det forekommer skader som tyder på afrikansk svinepest, skal det i samsvar med kapittel V 
del B nr. 1 tas prøver til virologiske undersøkelser av organene eller vevet fra svin som har gjennomgått 
kontroll post mortem. Disse prøvene skal fortrinnsvis tas fra svin som nylig har dødd.

  Når det foretas kontroll post mortem, skal vedkommende myndighet sørge for:

— at det tas nødvendige forholdsregler og treffes nødvendige hygienetiltak for å hindre spredning av 
sykdommen, og

— når det gjelder døende svin, at de avlives på en human måte i samsvar med rådsdirektiv 93/119/EØF av 
22. desember 1993 om vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving(1), sist endret ved forordning 
(EF) nr. 806/2003(2).

5. Dersom ytterligere kliniske tegn eller skader som kan tyde på afrikansk svinepest, påvises i en driftsenhet 
under mistanke, men vedkommende myndighet mener at disse funnene ikke er tilstrekkelige for å bekrefte et 
utbrudd av afrikansk svinepest, og at det derfor er nødvendig med laboratorieprøver, skal det tas blodprøver til 
laboratorieprøver fra svinene under mistanke og fra andre svin i hver underenhet der svinene under mistanke 
holdes, etter framgangsmåtene fastsatt nedenfor:

a) det skal tas minst så mange prøver til serologiske prøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en 
serumprevalens på 10 % i den berørte underenheten,

b) antallet prøver som skal tas til virologiske undersøkelser skal være i samsvar med anvisningene fra 
vedkommende myndighet, som skal ta hensyn til utvalget av prøver som kan utføres, følsomheten til 
laboratorieprøvene som skal brukes, og den epidemiologiske situasjonen.

(1) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
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6. Dersom det ved undersøkelsen som gjennomføres i en driftsenhet under mistanke, ikke påvises kliniske 
tegn eller skader som tyder på afrikansk svinepest, men vedkommende myndighet mener at ytterligere 
laboratorieprøver er nødvendige for å utelukke afrikansk svinepest, skal framgangsmåtene for prøvetaking 
fastsatt i nr. 5, brukes som veiledning.

B. FRAMGANGSMÅTER FOR PRØVETAKING I EN DRIFTSENHET DER SVIN AVLIVES ETTER AT 
SYKDOMMEN ER BEKREFTET

1. For å fastslå hvordan afrikansk svinepest-virus er kommet inn i en infisert driftsenhet og hvor lenge det 
har befunnet seg der, skal det når svin avlives i en driftsenhet etter at et utbrudd er bekreftet i samsvar med 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2002/60/EF, tas blodprøver til serologiske prøver fra tilfeldig utvalgte svin 
når de avlives.

2. Det skal tas prøver fra minst så mange svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 10 % 
hos svinene i hver underenhet i driftsenheten(1).

Prøver til virologiske undersøkelser skal også tas i samsvar med anvisningene fra vedkommende myndighet, 
som skal ta hensyn til utvalget av prøver som kan utføres, følsomheten til laboratorieprøvene som skal brukes, 
og den epidemiologiske situasjonen.

I de områdene der det tidligere er påvist smittebærere infisert med afrikansk svinepest-virus, skal det 
også samles inn myke flåtter til virologiske undersøkelser i samsvar med anvisningene fra vedkommende 
myndighet og vedlegg III til direktiv 2002/60/EF.

3. Når det gjelder sekundære utbrudd, kan imidlertid vedkommende myndighet beslutte å gjøre unntak fra 
nr. 1 og 2 og fastsette andre framgangsmåter for prøvetaking, idet det tas hensyn til de epidemiologiske 
opplysningene som allerede foreligger om viruskilden, om hvordan viruset er kommet inn i driftsenheten og 
om den potensielle spredningen av sykdommen fra driftsenheten.

C. FRAMGANGSMÅTER FOR PRØVETAKING NÅR SVIN AVLIVES SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK I 
EN DRIFTSENHET UNDER MISTANKE

1. For å bekrefte eller utelukke afrikansk svinepest og oppnå ytterligere epidemiologiske opplysninger, skal det 
når svin avlives som et forebyggende tiltak i en driftsenhet under mistanke i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 4 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/60/EF, tas blodprøver til serologiske prøver samt 
blodprøver til virologiske undersøkelser etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2.

2. Det skal hovedsakelig tas prøver fra:

— svin som viser tegn eller skader post mortem som tyder på afrikansk svinepest, og kontaktsvin,

— andre svin som kan ha hatt risikabel kontakt med angrepne svin eller svin under mistanke, eller som 
mistenkes for å være smittet med afrikansk svinepest-virus. Det skal tas prøver fra disse svinene i samsvar 
med anvisningene fra vedkommende myndighet som skal ta hensyn til den epidemiologiske situasjonen.

Videre skal det tas prøver fra tilfeldig utvalgte svin fra hver enkelt av underenhetene i driftsenheten(2). I dette 
tilfellet skal det tas minst så mange prøver til serologiske prøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en 
serumprevalens på 10 % i den berørte underenheten.

Typen prøver som skal tas til virologiske undersøkelser, og den prøven som skal brukes, skal være i samsvar 
med anvisningene fra vedkommende myndighet, som skal ta hensyn til utvalget av prøver som kan utføres, 
disse prøvenes følsomhet og den epidemiologiske situasjonen.

(1) Dersom unntaket fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2002/60/EF er anvendt, skal prøvene imidlertid tas i de underenhetene i 
driftsenheten der svin er avlivet, uten at dette berører de ytterligere undersøkelsene og den ytterligere prøvetakingen av de resterende 
svinene i driftsenheten, som skal gjennomføres i samsvar med anvisningene fra vedkommende myndighet.

(2) Dersom vedkommende myndighet har begrenset anvendelsen av forebyggende avliving til den delen av driftsenheten der svinene 
som er mistenkt for å være angrepet av eller smittet med afrikansk svinepest-virus, ble holdt, i samsvar med artikkel 4 nr. 3 
bokstav a) i direktiv 2002/60/EF, skal imidlertid prøvene tas i de underenhetene i driftsenheten der dette tiltaket ble gjennomført, 
uten at dette berører de ytterligere undersøkelsene og den ytterligere prøvetakingen av de resterende svinene i driftsenheten, som 
skal gjennomføres i samsvar med anvisningene fra vedkommende myndighet.
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D. FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL OG PRØVETAKING FØR DET GIS TILLATELSE TIL Å FLYTTE 
SVIN FRA DRIFTSENHETER I VERNE- ELLER OVERVÅKINGSSONER, OG DERSOM DISSE SVINENE 
SLAKTES ELLER AVLIVES (ARTIKKEL 10 OG 11 I DIREKTIV 2002/60/EF)

1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 bokstav f) annet ledd i direktiv 2002/60/EF skal den 
kliniske undersøkelsen som skal foretas av en offentlig veterinær for at det kan gis tillatelse til å flytte svin fra 
driftsenheter i verne- eller overvåkingssoner i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i nevnte direktiv:

— foretas i løpet av de siste 24 timene før svinene flyttes,

— foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i del A nr. 2.

2. Når det gjelder svin som skal flyttes til en annen driftsenhet, skal det i tillegg til undersøkelsene som skal 
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 1, foretas en klinisk undersøkelse av svinene, som skal 
omfatte måling av kroppstemperaturen på en bestemt andel av svinene, i hver underenhet i driftsenheten der 
det holdes svin som skal flyttes. 

  Det skal kontrolleres minst så mange svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en prevalens på 10 % i disse 
underenhetene.

3. Når det gjelder svin som skal flyttes til et slakteri, et bearbeidingsanlegg eller andre steder med henblikk 
på avliving eller slakting, skal det i tillegg til undersøkelsene som skal gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1, foretas en klinisk undersøkelse av svinene i hver underenhet i driftsenheten der det 
holdes svin som skal flyttes. Dersom svinene er eldre enn tre-fire måneder, skal denne undersøkelsen omfatte 
måling av kroppstemperaturen på en bestemt andel av svinene.

  Det skal kontrolleres minst så mange svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en prevalens på 20 % i de 
berørte underenhetene.

4. Når svinene nevnt i nr. 3 blir slaktet eller avlivet, skal det tas blodprøver til serologiske prøver eller blodprøver 
eller prøver av organer, for eksempel mandler, milt eller lymfekjertler, til virologiske undersøkelser fra svin fra 
hver av underenhetene som svinene er flyttet fra.

Det skal tas minst så mange prøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens eller 
virusprevalens på 10 % i hver underenhet.

Typen prøver som skal tas, og prøven som skal brukes, skal være i samsvar med anvisningene fra 
vedkommende myndighet, som skal ta hensyn til utvalget av prøver som kan utføres, disse prøvenes følsomhet 
og den epidemiologiske situasjonen.

5. Dersom det når svinene slaktes eller avlives, påvises kliniske tegn eller skader post mortem som tyder på 
afrikansk svinepest, får bestemmelsene om prøvetaking fastsatt i del C, anvendelse som unntak fra nr. 4.

6. Unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 5 og artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2002/60/EF, kan benyttes dersom 
vedkommende myndighet sørger for at et intensivt prøvetakings- og prøveprogram blir gjennomført også for 
de gruppene av svin som skal kontrolleres eller som det skal tas prøver av i samsvar med nr. 2, 3 og 4. Som 
et ledd i dette programmet skal det tas minst så mange blodprøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en 
serumprevalens på 5 % i den berørte svinegruppen.

E. FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL OG PRØVETAKING I EN DRIFTSENHET VED 
GJENINNSETTING

1. Når svin blir gjeninnsatt i en driftsenhet i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2002/60/EF, skal følgende 
framgangsmåter for prøvetaking anvendes:

— det skal tas blodprøver tidligst 45 dager etter at svinene er gjeninnsatt,

— ved gjeninnsetting av kontrollsvin skal det tas blodprøver til serologiske prøver fra så mange tilfeldig 
utvalgte svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 10 % i hver underenhet i 
driftsenheten,

— ved fullstendig gjeninnsetting skal det tas blodprøver til serologiske prøver fra så mange tilfeldig 
utvalgte svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 20 % i hver underenhet i 
driftsenheten.
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2. Når svin blir gjeninnsatt i en driftsenhet i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2002/60/EF, skal følgende 
framgangsmåter for prøvetaking anvendes:

— det skal tas blodprøver tidligst 45 dager etter at svinene er gjeninnsatt,

— ved gjeninnsetting av kontrollsvin skal det tas blodprøver til serologiske prøver fra så mange tilfeldig 
utvalgte svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 5 % i hver underenhet i 
driftsenheten,

— ved fullstendig gjeninnsetting skal det tas blodprøver til serologiske prøver fra så mange tilfeldig 
utvalgte svin at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 10 % i hver underenhet i 
driftsenheten.

  Deretter må framgangsmåten fastsatt i tredje strekpunkt ovenfor, gjentas tidligst 60 dager etter den fullstendige 
gjeninnsettingen.

3. Etter at svin er gjeninnsatt skal vedkommende myndighet påse at de berørte svinene dersom det forekommer 
sykdom eller dødsfall av ukjente årsaker i driftsenheten, umiddelbart undersøkes for afrikansk svinepest. 

  Disse bestemmelsene får anvendelse til restriksjonene nevnt i artikkel 13 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 13 
nr. 4 i direktiv 2002/60/EF oppheves i den berørte driftsenheten.

F. FRAMGANGSMÅTER FOR PRØVETAKING I DRIFTSENHETER I VERNESONEN FØR RESTRIKSJONENE 
OPPHEVES

1. For at tiltakene nevnt i artikkel 10 i direktiv 2002/60/EF kan oppheves i en vernesone, skal det i alle 
driftsenheter i sonen:

— foretas en klinisk undersøkelse etter framgangsmåtene fastsatt i del A nr. 2 og 3,

— tas blodprøver til serologiske prøver som fastsatt i nr. 2 nedenfor.

2. Det skal tas minst så mange blodprøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 10 % hos 
svinene i hver underenhet i driftsenheten.

  Unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 5 og artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2002/60/EF, kan imidlertid benyttes bare 
dersom vedkommende myndighet sørger for at det tas minst så mange prøver at det med 95 % sikkerhet kan 
påvises en serumprevalens på 5 % i hver underenhet i driftsenheten.

G. FRAMGANGSMÅTER FOR PRØVETAKING I DRIFTSENHETER I OVERVÅKINGSSONEN FØR 
RESTRIKSJONENE OPPHEVES

1. For at restriksjonene nevnt i artikkel 11 i direktiv 2002/60/EF kan oppheves i en overvåkingssone, skal det i 
alle driftsenheter i sonen foretas en klinisk undersøkelse etter framgangsmåtene fastsatt i del A nr. 2.

  Videre skal det tas blodprøver til serologiske prøver fra svin:

— i alle driftsenheter der vedkommende myndighet mener at prøvetaking er nødvendig,

— på alle sædstasjoner.

2. Når det tas blodprøver til serologiske prøver i driftsenheter i overvåkingssonen, skal antallet blodprøver som 
tas i disse driftsenhetene, være i samsvar med bestemmelsene i del F nr. 2 første punktum.

  Unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 5 og artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2002/60/EF, kan imidlertid benyttes bare 
dersom vedkommende myndighet sørger for at det tas blodprøver til serologiske prøver i hver driftsenhet i 
sonen. Det skal tas minst så mange blodprøver at det med 95 % sikkerhet kan påvises en serumprevalens på 
5 % i hver underenhet i driftsenheten.
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H. FRAMGANGSMÅTER FOR SEROLOGISK OVERVÅKING OG PRØVETAKING I OMRÅDER DER 
AFRIKANSK SVINEPEST ER MISTENKT FOR Å FOREKOMME ELLER ER BEKREFTET HOS 
VILTLEVENDE SVIN

1. Ved serologisk overvåking av viltlevende svin i områder der det er mistanke om afrikansk svinepest eller der 
den er bekreftet, skal størrelsen på og det geografiske området til den målbestanden som skal undersøkes, først 
bestemmes, slik at det kan fastslås hvor mange prøver som skal tas. Prøvestørrelsen skal bestemmes som en 
funksjon av det anslåtte antall levende dyr og ikke som en funksjon av felte dyr.

2. Dersom det ikke foreligger data om bestandens tetthet og størrelse, skal det geografiske området der 
prøvetakingen skal finne sted, avgrenses idet det tas hensyn til den konstante forekomsten av viltlevende 
svin og forekomsten av naturlige og kunstige hindringer som effektivt hindrer omfattende og kontinuerlig 
forflytning av dyrene. Når slike forhold ikke er til stede eller det dreier seg om store områder, anbefales 
det å avgrense prøvetakingsområder på høyst 200 km2 der det normalt er en bestand på omtrent 400-1 000 
viltlevende svin.

3. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2002/60/EF skal det tas prøver 
fra minst så mange svin i det avgrensede prøvetakingsområdet at det med 95 % sikkerhet kan påvises en 
serumprevalens på 5 %. Dette innebærer at det skal tas prøver fra minst 56 dyr i hvert avgrensede område.

4. Innsamling av prøver til virologiske undersøkelser fra viltlevende svin som er skutt eller funnet døde, skal 
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i kapittel V del B nr. 1.

  Når virologisk overvåking av felte viltlevende svin anses å være nødvendig, skal den hovedsakelig 
gjennomføres på dyr som er under ett år gamle.

5. Alle prøver som sendes til laboratoriet, skal vedlegges spørreskjemaet nevnt i artikkel 16 nr. 3 bokstav h) i 
direktiv 2002/60/EF.

Kapittel V

Generelle framgangsmåter og kriterier for innsamling og transport av prøver

A. GENERELLE FRAMGANGSMÅTER OG KRITERIER

1. Før prøvetakingen gjennomføres i en driftsenhet under mistanke, skal det utarbeides et kart over driftsenheten, 
og de epidemiologiske underenhetene i driftsenheten skal identifiseres.

2. Hver gang det anses nødvendig med en ny prøvetaking av svin, skal alle svin som det tas prøver fra, merkes 
entydig på en slik måte at det lett kan tas prøver fra dem på nytt.

3. Alle prøver skal sendes til laboratoriet sammen med de relevante skjemaene i samsvar med kravene fastsatt av 
vedkommende myndighet. Disse skjemaene skal inneholde nærmere opplysninger om sykehistorien til svinene 
som det er tatt prøver fra, og de kliniske tegnene eller skadene post mortem som er observert.

  Når det gjelder svin som holdes i driftsenheter, skal det gis tydelige opplysninger om alder, kategori og 
opprinnelsesenhet for svinene som det tas prøver fra. Det anbefales at det stedet der hvert svin som det er tatt 
prøver fra, befinner seg i driftsenheten, registreres sammen med svinets entydige identifikasjonsmerke.

B. INNSAMLING AV PRØVER TIL VIROLOGISKE UNDERSØKELSER

1. Vev fra mandlene, lymfeknutene (gastrohepatiske, renale, submandibulære og retrofaryngeale), milten, nyrene 
og lungene er de prøvene som egner seg best til å påvise afrikansk svinepest-virus, -antigen eller -genom fra 
døde eller avlivede svin(1). Når det gjelder autolyserte skrotter, er en hel lang knokkel eller brystbeinet det 
prøvematerialet som egner seg best.

2. Prøver av blod tilsatt antikoagulerende middel og/eller størknet blod skal samles inn fra svin som viser tegn 
på feber eller andre sykdomstegn, i samsvar med anvisningene fra vedkommende myndighet.

(1) Det anbefales også å samle inn prøver av ileum ettersom de kan brukes til diagnostisering av klassisk svinepest.
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C. TRANSPORT AV PRØVER

1. Det anbefales at alle prøver:

— er behørig identifisert,

— transporteres og oppbevares i tette beholdere,

— holdes kalde ved kjøleskapstemperatur. Dersom det imidlertid forventes at det tar mer enn 48 timer før 
prøvene kommer fram til laboratoriet, bør man kontakte laboratoriet for å få anvisninger om hvilken 
temperatur som bør holdes under transporten,

— leveres til laboratoriet snarest mulig,

— oppbevares i en emballasje der det brukes tørris eller kjøleelementer til å holde dem kalde,

— av vev eller organer plasseres i egne forseglede plastbeholdere som er behørig merket. De skal deretter 
plasseres i større beholdere og emballeres med tilstrekkelig absorberende materiale som kan beskytte 
innholdet mot skade og absorbere væske som lekker ut,

— om mulig, transporteres direkte til laboratoriet av kvalifisert personale slik at det sikres en rask og pålitelig 
transport.

2. På utsiden skal emballasjen være merket med adressen til mottakerlaboratoriet og følgende opplysninger skal 
kunne ses tydelig: 

  «Patologisk materiale fra dyr. Lett bedervelig. Skjørt. Må bare åpnes i et laboratorium for afrikansk 
svinepest.»

3. Den ansvarlige personen ved mottakerlaboratoriet skal på forhånd underrettes om når prøvene ankommer.

4. Om prøvene transporteres med fly til Fellesskapets referanselaboratorium for afrikansk svinepest(1), skal 
emballasjen merkes i samsvar med reglene fra Det internasjonale luftfartsforbund (IATA).

Kapittel VI

Prinsipper for og anvendelse av virologiske undersøkelser og vurdering av resultatene av disse

A. PÅVISNING AV VIRUSANTIGEN

1. Direkte immunfluorescensprøve

  Prinsippet for prøven er å påvise mikroskopisk virusantigen på utstrykspreparater eller tynne snitt av fryst 
organmateriale fra svin som mistenkes for å være angrepet av afrikansk svinepest-virus. Det intracellulære 
antigenet påvises ved hjelp av FITC-konjugerte(2) spesifikke antistoffer. Fluorescerende inklusjonslegemer 
eller granulater opptrer i de infiserte cellenes cytoplasma.

Nyrer, milt og forskjellige lymfeknuter er egnede organer. Når det gjelder viltlevende svin, kan et 
utstrykningspreparat av beinmargceller også brukes, dersom disse organene ikke er tilgjengelige eller er 
autolysert.

Prøven kan gjennomføres på to timer. Ettersom organprøver kan fås bare fra døde dyr, er den bare av begrenset 
verdi ved kartlegginger. 

Dette er en prøve som er svært følsom for akutte tilfeller av afrikansk svinepest. Når det gjelder subakutte eller 
kroniske former, gir den direkte immunfluorescensprøven en følsomhet på bare omtrent 40 %, antakelig fordi 
det dannes antigen-antistoff-komplekser som hindrer reaksjon med afrikansk svinepestkonjugerte antistoffer. 
Tilliten til prøveresultatet kan være begrenset på grunn av tvilsom farging, særlig når det ikke er så stor erfaring 
med å gjennomføre prøven, eller når organene i prøven er autolysert.

2. ELISA-prøve for påvisning av antigener

Virusantigener kan også påvises ved hjelp av ELISA-metoder, men det anbefales bare for akutte former av 
sykdommen, fordi følsomheten er lav når det forekommer antigen-antistoff-komplekser. Antigen-ELISA-ens 
følsomhet bør være høy nok til å gi positivt resultat for dyr med kliniske tegn på akutt afrikansk svinepest. I 
alle tilfeller anbefales det å bruke denne prøven bare til å undersøke hele besetninger og kombinert med andre 
virologiske undersøkelser.

(1) Fellesskapets referanselaboratorium har ubegrenset tillatelse til å motta diagnostiske prøver og isolater av afrikansk svinepest-virus 
fra alle andre medlemsstater. Dersom prøven kommer fra et land utenfor EU, kan dette laboratoriet før transporten be om en kopi av 
importtillatelsen som legges i en konvolutt og festes på utsiden av emballasjen.

(2) Fluorescein-isotiocyanat.
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B. VIRUSISOLERING OG VIRUSIDENTIFISERING VED HJELP AV HEMADSORPSJONSPRØVEN

1. Virusisolering er basert på poding av prøvemateriale på mottakelige cellekulturer fra svin, monocytter og 
makrofager. De prøvene som er best egnet til isolering av afrikansk svinepest-virus, er fullblod og hvite 
blodlegemer fra ikke-koagulerte blodprøver eller organene nevnt i del A nr. 1. Dersom afrikansk svinepest-
virus forekommer i prøven, vil det formere seg i cellene og gi en særegen sykdomsframkallende effekt i de 
infiserte cellene.

2. Hemadsorpsjonsprøven anbefales for å identifisere isolater av afrikansk svinepest-virus, fordi den er svært 
følsom og spesifikk. Hemadsorpsjonsprøven er basert på at det afrikanske svinepest-viruset kan formere seg 
i makrofager fra svin og forårsake hemadsorpsjon i nærvær av røde blodlegemer fra svin. En karakteristisk 
«rosett» av røde blodlegemer dannes rundt de infiserte makrofagene. Et lite antall feltstammer av afrikansk 
svinepest-virus forårsaker imidlertid ikke alltid hemadsorpsjon, men de kan ha en sykdomsframkallende 
effekt. Disse stammene kan identifiseres nøyaktig ved hjelp av den direkte immunfluorescensprøven på 
cellekultursedimentene eller ved hjelp av polymerasekjedereaksjon (PCR).

3. Virusisolering er bedre egnet til å undersøke prøver fra et mindre antall dyr enn til masseovervåking. 
Virusisolering er arbeidskrevende og krever fra én til tre dager før resultatene foreligger. Ytterligere 
to cellekulturer kan være nødvendig for å påvise en liten mengde virus i prøven. Dette kan føre til en 
undersøkelsestid på inntil ti dager før et endelig resultat foreligger. Autolyserte prøver kan være cytotoksiske 
for cellekulturen og kan dermed begrense bruken av denne.

4. Virusisolering og virusidentifisering ved hjelp av hemadsorpsjonsprøven anbefales som referanseprøve 
for å bekrefte positive resultater av en tidligere ELISA, PCR eller direkte immunfluorescensprøve. Denne 
framgangsmåten anbefales også dersom afrikansk svinepest tidligere er bekreftet ved hjelp av andre metoder, 
særlig ved et primærutbrudd eller primærtilfelle av afrikansk svinepest.

  Isolater av afrikansk svinepest-virus i makrofager fra svin kan brukes til viruskarakterisering og molekylær 
epidemiologi.

5. Alle isolater av afrikansk svinepest-virus fra alle primærutbrudd, primærtilfeller hos viltlevende svin eller 
tilfeller i slakterier eller transportmidler skal gentypebestemmes i et nasjonalt referanselaboratorium i 
medlemsstatene eller i et annet laboratorium som vedkommende medlemsstat har godkjent, eller i Fellesskapets 
referanselaboratorium i samsvar med del E.

  I alle tilfeller skal disse virusisolatene umiddelbart sendes til Fellesskapets referanselaboratorium slik at de kan 
inngå i virussamlingen.

C. PÅVISNING AV VIRUSGENOM

1. Polymerasekjedereaksjon (PCR) anvendes for å påvise virusgenom i prøver av blod, serum, vev eller organer. 
Små fragmenter av virus-DNA forsterkes ved PCR til påviselige mengder. En lang rekke isolater fra alle kjente 
virusgenotyper, herunder både ikke-hemadsorberende virus og lavvirulente isolater, kan påvises ved hjelp 
av hjelpestoffer fra en godt bevart del av genomet. Ettersom denne prøven påviser bare en genomsekvens 
av viruset, kan PCR være positiv selv om det ikke påvises smittsomt virus i virusisoleringen (for eksempel 
i autolysert vev eller i prøver fra svin i rekonvalesensfasen eller fra svin som er blitt friske og klinisk 
normale).

2. PCR kan brukes på et begrenset antall omhyggelig utvalgte prøver fra dyr under mistanke. Det er den anbefalte 
metoden for organprøver som er cytotoksiske, der virusisolering derfor ikke er mulig (for eksempel prøver fra 
viltlevende svin).

3. Egnet prøvemateriale til PCR er de samme organene som til virusisolering eller serum. Flått-homogenater kan 
også analyseres ved hjelp av PCR.

4. PCR kan gjennomføres på en arbeidsdag. Den krever riktig laboratorieutstyr, egne lokaler og kvalifisert 
personale. Det er en fordel at smittsomt virus ikke trenger å formere seg i laboratoriet. PCR er svært følsom, 
men kontaminering kan lett forekomme og føre til falskt positive resultater. Derfor er streng kvalitetskontroll 
helt avgjørende.
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D. ANBEFALTE VIROLOGISKE UNDERSØKELSER OG VURDERING AV RESULTATENE

Virologiske undersøkelser er avgjørende for å bekrefte afrikansk svinepest.

Virusisolering og hemadsorpsjonsprøven må anses som de virologiske referanseprøvene, og skal om nødvendig 
brukes som bekreftende prøver. De anbefales særlig dersom positive resultater av direkte immunfluorescensprøver 
eller polymerasekjedereaksjon ikke er forbundet med påvisning av kliniske tegn på eller skader av sykdommen og 
i alle andre tvilsomme tilfeller.

Et primærutbrudd av afrikansk svinepest kan imidlertid bekreftes dersom kliniske tegn på eller organskader 
forårsaket av sykdommen er påvist hos de berørte svinene og minst to prøver for påvisning av antigen, genom eller 
antistoff har gitt positivt resultat for prøver fra samme mistenkte svin.

Et sekundærutbrudd av afrikansk svinepest kan bekreftes dersom det i tillegg til den epidemiologiske forbindelsen 
til et bekreftet utbrudd eller tilfelle, er påvist kliniske tegn på eller organskader forårsaket av sykdommen hos de 
berørte svinene, og en prøve for påvisning av antigen, genom eller antistoff har gitt positivt resultat.

Et primærtilfelle av afrikansk svinepest hos viltlevende svin kan bekreftes etter virusisolering, eller dersom minst 
to prøver for påvisning av antigen, genom eller antistoff har gitt positivt resultat. Ytterligere tilfeller av afrikansk 
svinepest hos viltlevende svin der det er funnet en epidemiologisk forbindelse til tidligere bekreftede tilfeller, kan 
bekreftes dersom en prøve for påvisning av antigen, genom eller antistoff har gitt positivt resultat.

E. GENTYPEBESTEMMELSE AV ISOLATER AV AFRIKANSK SVINEPEST-VIRUS

1. Gentypebestemmelse av isolater av afrikansk svinepest-virus oppnås ved å bestemme restriksjonsenzym-
profiler og nukleotidsekvenser av deler av virusgenomet. Likheten mellom disse restriksjonsprofilene eller 
sekvensene og dem som allerede er oppnådd fra tidligere virusisolater, kan antyde hvorvidt sykdomsutbrudd 
er forårsaket av virus med en europeisk eller afrikansk molekylstruktur.

  Gentypebestemmelse av isolater av afrikansk svinepest-virus er svært viktig for å få bedre kunnskap om 
virusets molekylære epidemiologi og de genetiske virusvariantene. Dataene om molekylstrukturen gjør det 
mulig å klassifisere nye isolater og gi opplysninger om hvor det er mulig at de kommer fra.

2. Dersom molekylkarakterisering av viruset ikke kan utføres på kort tid i et nasjonalt laboratorium eller i et 
annet laboratorium som er godkjent for å diagnostisere afrikansk svinepest, skal den opprinnelige prøven eller 
virusisolatet sendes til Fellesskapets referanselaboratorium for molekylkarakterisering snarest mulig.

  Dataene fra analyse av restriksjonsenzymer og sekvensering av isolater av afrikansk svinepest-virus som 
laboratoriene som er godkjent for å diagnostisere afrikansk svinepest, har tilgang til, skal oversendes 
Fellesskapets referanselaboratorium og legges inn i dette laboratoriets database.

  Opplysningene i denne databasen skal være tilgjengelige for alle nasjonale referanselaboratorier i 
medlemsstatene. Dersom opplysningene skal offentliggjøres i vitenskapelige tidsskrifter, skal imidlertid 
Fellesskapets referanselaboratorium på anmodning fra vedkommende laboratorium garantere at disse 
opplysningene behandles fortrolig til de er offentliggjort.

Kapittel VII

Prinsipper for og anvendelse av serologiske prøver og vurdering av resultatene av disse

A. GRUNNPRINSIPPER OG DIAGNOSTISK VERDI

1. Det anbefales å bruke en spesifikk prøve for påvisning av antistoffer mot afrikansk svinepest ved subakutte og 
kroniske former samt for mer omfattende prøving og ved utryddelsesprogrammer for afrikansk svinepest og 
det av flere årsaker:

  i) antistoffer produseres raskt i de angrepne svinene. Hos disse svinene kan antistoffer vanligvis påvises i 
serumprøver sju-ti dager etter infeksjon,

 ii) det finnes ingen vaksine mot afrikansk svinepest. Det betyr at spesifikke antistoffer mot afrikansk 
svinepest dannes bare etter en infeksjon med afrikansk svinepest-virus,

iii) antistoffene kan påvises i lang tid etter infeksjonen. Hos svin som er blitt friske igjen av sykdommen, kan 
spesifikke antistoffer påvises i store mengder i flere måneder eller endatil i hele dyrets levetid.
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  Spesifikke antistoffer mot afrikansk svinepest-virus som stammer fra mordyret, kan påvises hos smågriser 
i de første ti ukene dyrene lever. Halveringstiden for antistoffer fra mordyret er omtrent tre uker. Dersom 
det påvises antistoffer mot afrikansk svinepest-virus hos smågriser som er eldre enn tre måneder, er det lite 
sannsynlig at de stammer fra mordyret.

2. Påvisning av antistoffer mot afrikansk svinepest-virus i serum- eller plasmaeksudat fra innleverte organer 
foretas for å støtte diagnostiseringen av afrikansk svinepest i driftsenheter under mistanke, for å anslå når 
infeksjonen ved et bekreftet utbrudd oppstod, og til sykdomsovervåking.

  Lokalisering av seropositive svin i driftsenheten kan gi nyttige opplysninger om hvordan og hvor afrikansk 
svinepest-virus kom inn i driftsenheten.

  Det må imidlertid foretas en nøyaktig vurdering av resultatene av de serologiske prøvene, idet det tas hensyn 
til alle de kliniske, virologiske og epidemiologiske funnene innenfor rammen av undersøkelsen som skal 
gjennomføres ved mistanke om eller bekreftelse av afrikansk svinepest, i samsvar med artikkel 8 i direktiv 
2002/60/EF.

B. ANBEFALTE SEROLOGISKE PRØVER

1. ELISA-prøven, den indirekte immunfluorescensprøven og immunoblot-metoden er de prøvene som foretrekkes 
til serologisk bekreftelse av afrikansk svinepest.

  Kvaliteten på og effektiviteten av den serologiske diagnostiseringen som utføres i de nasjonale laboratoriene, 
skal kontrolleres regelmessig innenfor rammen av de sammenlignende prøvene som Fellesskapets 
referanselaboratorium med jevne mellomrom gjennomfører mellom laboratoriene.

2. ELISA-prøven er den mest pålitelige og nyttige prøven for omfattende serologiske undersøkelser. Den er 
basert på påvisning av antistoffer mot afrikansk svinepest-virus bundet til virusproteiner som er knyttet til en 
fast fase, ved å tilsette protein A konjugert med et enzym som gir en synlig fargereaksjon når det reagerer med 
det riktige substratet.

3. De nasjonale laboratoriene skal foreta regelmessige kvalitetskontroller av følsomheten og spesifisiteten i hvert 
parti av ELISA-reagenser ved hjelp av det settet med referansesera som Fellesskapets referanselaboratorium 
leverer. Dette settet skal omfatte:

— sera fra svin i den tidlige fasen av infeksjon med afrikansk svinepest-virus (mindre enn 17 dager etter 
infeksjon),

— sera fra svin som er i ferd med å bli friske (mer enn 17 dager etter infeksjon).

  ELISA-prøven som skal brukes i den serologiske diagnostiseringen av afrikansk svinepest, skal påvise alle 
referansesera fra svinene som er i ferd med å bli friske. Alle resultatene som oppnås med referanseseraene, 
skal være repeterbare. Det anbefales at de også påviser alle positive sera fra den tidlige fasen. Resultatene 
som oppnås med referanseseraene fra svin i den tidlige infeksjonsfasen, gir en indikasjon på ELISA-prøvens 
følsomhet.

4. Den indirekte immunfluorescensprøven er en rask metode med stor følsomhet og spesifisitet når det gjelder 
påvisning av antistoffer mot afrikansk svinepest enten fra sera eller vevseksudat. Den er basert på påvisning 
av antistoffer mot afrikansk svinepest som er bundet til et monolayer av MS-celler som er infisert med et 
tilpasset afrikansk svinepest-virus. Reaksjonen mellom antigen og antistoff påvises ved hjelp av et merket 
fluorescerende protein A. Positive prøver har en spesifikk fluorescens nær kjernen i de infiserte cellene.

  Dersom den indirekte og den direkte immunfluorescensprøven brukes i kombinasjon for å prøve organer, blod 
og eksudat fra dyr med kliniske tegn på afrikansk svinepest, kan sykdommen bekreftes raskt og pålitelig.

5. Immunoblot-metoden er en svært spesifikk og følsom metode basert på å bruke nitrocellulosebånd som 
inneholder virusproteiner, som antigener. Den spesifikke reaksjonen mellom antistoff og antigen påvises ved 
å tilsette et protein A-peroksidasekonjugat og et passende substrat. Metoden er svært velegnet til å prøve sera 
som har gitt en tvilsom reaksjon i ELISA-prøven.

Kapittel VIII

Minstekrav til sikkerheten i laboratorier for afrikansk svinepest

1. Kravene fastsatt i tabell 1, skal være oppfylt i alle laboratorier der afrikansk svinepest-virus skal oppformeres 
gjennom formering i cellekulturer. Kontroll post mortem, behandling av vev til direkte immunfluorescensprøve 
eller til PCR og serologi med bruk av inaktiverte antigener kan imidlertid foregå på et lavere inneslutningsnivå, 
forutsatt at minstekravene i tabell 1 er oppfylt, grunnleggende hygiene anvendes og postoperativ desinfeksjon med 
sikker disponering av skrotter, vev og sera gjennomføres.
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2. Kravene fastsatt i tabell 2, skal oppfylles av alle laboratorier der afrikansk svinepest-virus innpodes i dyr.

3. Alle lagre av afrikansk svinepest-virus skal oppbevares på et sikkert sted, enten i dypfryst eller frysetørret form. 
Hver enkelt ampull skal merkes tydelig, og det skal føres detaljerte registre over viruslagrene med datoer for og 
resultater av kvalitetskontroller. Det skal også føres registre over virus som blir lagt inn på lageret, med utførlige 
opplysninger om kilden, og over virus som sendes til andre laboratorier.

4. Det anbefales at det i tilknytning til det biosikre området der arbeidet med afrikansk svinepest-virus foregår, finnes 
områder der afrikansk svinepest-virus ikke håndteres. Disse andre områdene bør stå til rådighet for klargjøring 
av glass og medier, vedlikehold og tilberedning av ikke-infiserte cellekulturer, bearbeiding av sera og serologiske 
undersøkelser (uten bruk av levende afrikansk svinepest-virus) og til administrative oppgaver og kontorarbeid.

Tabell 1

Prinsipper for biologisk inneslutning som er relevant for diagnoselaboratorier

Minstekrav Tilleggskrav

Det generelle 
arbeidsmiljøet

Normalt atmosfærisk trykk.

Egne rom som brukes utelukkende til 
bestemte arbeidsoppgaver.

Normalt atmosfærisk trykk. Enkel HEPA-
filtrering av utluften.

Egne rom som brukes utelukkende til 
diagnostisering av klassisk eller afrikansk 
svinepest. 

Alt avløpsvann som kan være kontaminert, 
skal behandles for å inaktivere afrikansk 
svinepest-virus (med varme eller 
kjemikalier).

Laboratorietøy Eget yttertøy som brukes bare i enheten for 
afrikansk svinepest-virus.

Engangshansker til all håndtering av infisert 
materiale.

Yttertøyet steriliseres før det fjernes fra 
enheten, eller vaskes ved høy temperatur i 
enheten.

Fullstendig omkledning ved ankomst. 
Laboratorietøyet skal brukes bare i enheten 
for afrikansk svinepest-virus.

Engangshansker til all håndtering av infisert 
materiale.

Yttertøyet steriliseres før det fjernes fra 
enheten, eller vaskes ved høy temperatur i 
enheten.

Kontroll av personale Adgang til enheten bare for navngitt, 
kvalifisert personale.

Hendene vaskes og desinfiseres før enheten 
forlates.

Personalet må ikke besøke steder med svin 
de første 48 timene etter at de har forlatt 
enheten.

Adgang til enheten bare for navngitt, 
kvalifisert personale.

Hendene vaskes og desinfiseres før enheten 
forlates.

Personalet må ikke besøke steder med svin 
de første 48 timene etter at de har forlatt 
enheten.

Utstyr Biosikkerhetsrom (klasse I eller II) til all håndtering av levende virus. Rommet bør ha 
dobbel HEPA-filtrering av utluften.

Alt utstyr som kreves til laboratoriearbeidet, skal være tilgjengelig i den aktuelle 
laboratorieavdelingen.

Tabell 2

Krav til  biosikkerhet i  lokaler til  forsøksdyr

Krav

Det generelle 
arbeidsmiljøet

Kontrollert undertrykksventilasjon.

Enkel HEPA-filtrering av utluften.

Utstyr for fullstendig dekontaminering eller utgassing når forsøket avsluttes.

Alt fast eller flytende avfall skal behandles for å inaktivere afrikansk svinepest-virus (med 
varme/forbrenning eller kjemikalier).
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Krav

Laboratorietøy Fullstendig omkledning ved ankomst.

Tøyet steriliseres før det fjernes fra enheten, eller vaskes ved høy temperatur i enheten.

Kontroll av personale Adgang til enheten bare for navngitt, kvalifisert personale.

Tøyet legges igjen i enheten før dusjing. Dusjing før enheten forlates.

Personalet må ikke besøke steder med svin de første 48 timene etter at de har forlatt 
enheten.

Utstyr Alt utstyr som kreves til laboratoriearbeidet, skal være tilgjengelig i enheten.

Alt materiale skal steriliseres før det fjernes fra enheten, eller skal, når det gjelder prøver fra 
dyr, plasseres i to tette beholdere – den ene inne i den andre – med desinfisert overflate med 
sikte på transport til laboratoriet for afrikansk svinepest.

Dyr Alle dyr skal slaktes før de fjernes fra enheten, kontroll post mortem skal foretas i det 
biosikre området, og skrottene skal forbrennes når kontrollen er fullført.


