
  

 

Priloga 1 
 

OPREDELITEV IZBRUHA 

 
VURS potrdi izbruh bolezni, če je na gospodarstvu izpolnjen eden ali več naslednjih 
kriterijev: 
1.  Izolacija virusa SIP pri živali, v katerem koli proizvodu, pridobljenem od te živali, ali v 
njenem okolju. 
2. Ugotovitev kliničnih znakov, značilnih za SIP pri živali dovzetne vrste ter dokaz in določitev 
virusnega antigena ali virusne ribonukleinske kisline (v nadaljevanju RNK), specifične za 
enega ali več serotipov virusa SIP v vzorcih, odvzetih od prizadete živali ali drugih živali iz 
iste epizootiološke skupine. 
3. Ugotovitev kliničnih znakov, značilnih za SIP pri živali dovzetne vrste ter dokaz protiteles 
proti strukturnim ali nestrukturnim proteinom virusa SIP pri prizadeti živali ali njeni kohorti, 
pod pogojem, da so kot možni vzroki sero-pozitivne reakcije izključeni predhodno cepljenje, 
rezidualna maternalna protitelesa ali nespecifične reakcije  
4. Ugotovitev in določitev virusnega antigena ali virusne RNK, specifične za enega ali več 
serotipov virusa SIP v vzorcih živali dovzetnih vrst in pozitivna reakcija živali v serološkem 
testu za dokaz protiteles proti strukturnim ali nestrukturnim proteinom virusa SIP, pod 
pogojem, da so v primeru protiteles proti strukturnim proteinom kot možni vzroki sero- 
pozitivne reakcije, izključeni predhodno cepljenje, rezidualna maternalna protitelesa ali 
nespecifične reakcije. 
5. Ugotovitev epizootiološke povezave s potrjenim izbruhom SIP in je izpolnjen vsaj eden od 
naslednjih pogojev: 
(a) ena ali več živali je reagirala pozitivno v serološkem testu za dokaz protiteles proti 

strukturnim ali nestrukturnim proteinom virusa SIP, pod pogojem, da so kot možni 
vzroki sero-pozitivne reakcije izključeni predhodno cepljenje, rezidualna maternalna 
protitelesa ali nespecifične reakcije;  

(b) v vzorcih odvzetih od ene ali več živali dovzetnih vrst, je ugotovljen in določen antigen 
virusa ali virusne RNK, specifične za enega ali več serotipov virusa SIP;  

(c) pri eni ali več živalih dovzetnih vrst je serološko dokazana aktivna okužba s SIP, z 
ugotovljeno serokonverzijo iz negativne v pozitivno za protitelesa proti strukturnim ali 
nestrukturnim proteinom virusa SIP, pri čemer so kot možni vzroki sero pozitivne 
reakcije izključeni predhodno cepljenje, rezidualna maternalna protitelesa ali 
nespecifične reakcije. 

Če ni mogoče predvideti, da se je ohranil predhodni sero negativni status, se ugotavljanje 
sero konverzije izvaja v parnih vzorcih, odvzetih istim živalim dvakrat ali večkrat v presledku 
vsaj 5 dni v primeru strukturnih proteinov in v presledku vsaj 21 dni v primeru nestrukturnih 
proteinov; 

(č) pri živali dovzetne vrste so ugotovljeni klinični znaki, značilni za SIP. 


