
  

Priloga 13 

 

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE IN STANDARDI ZA SIP TER ZA DIFERENCIALNO 

DIAGNOSTIKO DRUGIH VEZIKULARNIH VIRUSNIH BOLEZNI 

 

V smislu te priloge se »preiskava« nanaša na laboratorijski diagnostični postopek, »standard« 

pa na referenčni reagent, ki je mednarodno priznani standard po opravljenem postopku 

primerjalnega preizkušanja v več različnih laboratorijih. 

 

 

DEL A 

Diagnostične preiskave 

 

1. Priporočeni postopki 

Diagnostične preiskave, v Priročniku OIE opisane kot »predpisane preiskave« za mednarodno 

trgovino, so referenčni testi za diagnostiko vezikularnih bolezni znotraj Skupnosti.  

Nacionalni laboratoriji morajo sprejeti standarde in teste, ki so vsaj enako strogi kot tisti, 

opredeljeni v Priročniku OIE. 

Komisija lahko v skladu s postopkom, ki je določen v drugem odstavku 89. člena Direktive 

Sveta 2003/85/ES sprejme strožje postopke testiranja od tistih, opredeljenih v Priročniku OIE. 

 

2. Alternativni postopki 

Uporaba preiskav, ki so v Priročniku OIE opredeljeni kot »alternativne preiskave«, ali drugih 

testov, ki niso zajeti v Priročniku OIE, se dovoli pod pogojem, da je njihova zmogljivost 

dokazano enakovredna ali da presega parametre občutljivosti in specifičnosti, predpisane v 

Priročniku OIE ali prilogah k zakonodaji Skupnosti, pri čemer je potrebno upoštevati 

najstrožje parametre.  

Nacionalni laboratoriji, ki opravljajo diagnostične preiskave za potrebe notranjega trga, 

trgovine med državami članicami Skupnosti ter mednarodne trgovine, morajo voditi in hraniti 

potrebne evidence, ki dokazujejo skladnost njihovih diagnostičnih preiskav z ustreznimi 

zahtevami OIE ali Skupnosti. 

 

3. Standardi in kontrola kakovosti 

Nacionalni laboratoriji sodelujejo v periodičnih standardizacijskih postopkih in zunanjih 

preverjanjih sistemov zagotavljanja kakovosti, ki jih organizira referenčni laboratorij 

Skupnosti. 

Znotraj takih preverjanj lahko CRL upošteva tudi rezultate nacionalnega laboratorija, ki je v 

primernem časovnem obdobju sodeloval pri preverjanju o sistemov zagotavljanja kakovosti, 

ki ga je organizirala ena od mednarodnih organizacij, odgovornih za zunanje preverjanje 

sistemov zagotavljanja kakovosti pri diagnosticiranju vezikularnih virusnih bolezni, kakor so 

OIE, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ali Mednarodna 

agencija za atomsko energijo Združenih narodov. 

Nacionalni laboratoriji morajo izvajati notranje programe zagotavljanja kakovosti. Ti 

programi se lahko podrobno opredelijo v skladu s postopkom, ki je določen z odločbo Sveta 

Evrope 1999/468/ES. Do sprejetja podrobnih določb se uporabljajo natančne opredelitve iz 

smernic OIE o vrednotenju kakovosti v laboratorijih.  

Nacionalni laboratoriji morajo znotraj sistemov zagotavljanja kakovosti dokazovati skladnost 

preiskav v rutinski uporabi z zahtevami glede občutljivosti in specifičnosti, ki so opredeljene 

v Priročniku OIE ali v Prilogi 14 tega pravilnika, pri čemer je potrebno upoštevati najstrožje 

zahteve. 



  

 

4. Postopki za sprejetje in oceno preiskav in standardov za diagnosticiranje vezikularnih 

virusnih bolezni. 

Preiskave in standarde za diagnosticiranje vezikularnih virusnih bolezni sprejme Komisija v 

skladu s postopkom, ki je določen v drugem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES. 

 

5. Postopek preverjanja skladnosti 
Podatki, pridobljeni iz standardizacijskih postopkov ter zunanjih preverjanj sistemov 

zagotavljanja kakovosti, ki jih organizira CRL, se ovrednotijo na letnih sestankih nacionalnih 

laboratorijev in pošljejo Komisiji, ki preveri seznam nacionalnih laboratorijev v skladu z 

delom A Priloge 11. 

Laboratorijem, katerih preiskave ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede občutljivosti in 

specifičnosti in ki ne dokažejo zahtevane ravni usposobljenosti, se na ozemlju Skupnosti ne 

priznajo nobene preiskave. 

Na podlagi zahteve Komisije, morajo laboratoriji, katerih preiskave ne izpolnjujejo 

predpisanih zahtev glede občutljivosti in specifičnosti, le – te v določenem roku prilagoditi v 

skladu z zahtevami. Če omenjeni laboratoriji v zahtevanem roku ne uspejo dokazati zahtevane 

ravni usposobljenosti, se jim v Skupnosti ne priznajo nobene preiskave, izvedene po tem 

skrajnem roku. 

 

6. Izbira in prevoz vzorcev  

Enaki deli vzorcev, zbranih na terenu, se pošljejo v enega od laboratorijev, navedenih v delu 

A Priloge 11. Če taki vzorci niso na voljo ali niso primerni za prevoz, so sprejemljiva tudi 

tkiva primarne kulture živali iz iste gostiteljske vrste ali tkiva celičnih linij z majhnim 

številom pasaž.  

Navesti je treba vse predhodne podatke o tkivu primarne kulture ali celičnih linij.  

Vzorci za diagnostiko vezikularnih virusov se lahko prevažajo pri + 4 o C, če predviden čas 

prevoza do namembnega laboratorija ne presega 24 ur.Ezofagealno/faringealne vzorce 

(probang) je priporočljivo prevažati na suhem ledu ali v tekočem dušiku, zlasti zaradi 

morebitnih zamud v letalskem prometu. 

V notranjem prometu in prometu med državami je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe 

za varno pakiranje vzorcev od živali, pri katerih obstaja sum, da so okužene s SIP. S temi 

ukrepi se preprečijo poškodbe ali puščanje transportnih posod in tveganje okužbe, ter se 

zagotovi dostava vzorcev v zadovoljivem stanju. Za hlajenje je bolj priporočljiva uporaba 

suhega ledu namesto taljivega ledu, da se prepreči morebitno iztekanje vode iz embalaže.  

Pred pošiljanjem vzorcev je treba o pošiljki obvestiti namembni laboratorij, ki potrdi sprejem 

pošiljke. 

Zagotoviti je treba skladnost z uvoznimi in izvoznimi predpisi vpletenih držav članic. 

 

 

DEL B 

Standardi 

 

Protokoli, opredeljeni v Priročniku OIE, navajajo referenčne postopke za izolacijo virusa, 

dokaz antigena in dokaz protiteles za diagnostiko vezikularnih bolezni. 

 

1. SIP 

1.1. Dokaz antigena 

Standarde za dokaz antigena virusa SIP določi Komisija v skladu s postopkom, ki je določen 

v drugem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES, po posvetovanju z CRL. 



  

Standardizirani, inaktivirani antigeni vseh sedmih serotipov, so na voljo v Svetovnem 

referenčnem laboratoriju za SIP (SRL) pri OIE/FAO. 

Nacionalni laboratoriji morajo zagotoviti, da je njihov sistem dokazovanja antigenov v skladu 

s temi minimalnimi standardi. Če je potrebno,jim CRL svetuje glede razredčitev antigenov, 

uporabljenih za  močne ali šibke pozitivne kontrole. 

1.2. Izolacija virusa 

Standarde za dokazovanje virusa SIP določi Komisija v skladu s postopkom, ki je določen v 

drugem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES po posvetovanju z CRL. 

Izolati virusa SIP so na voljo v SRL. 

Nacionalni laboratoriji morajo zagotoviti, da so sistemi tkivnih kultur, ki se uporabljajo za 

izolacijo virusa SIP, občutljivi za vse serotipe in seve, za katere ima laboratorij diagnostične 

zmogljivosti. 

1.3. Metode za dokaz nukleinske kisline 

Standarde za dokaz virusne RNK SIP določi Komisija v skladu s postopkom, ki je določen v 

drugem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES po posvetovanju z CRL. 

Za kasnejšo standardizacijo lahko Komisija med nacionalnimi laboratoriji uvede primerjalno 

preskušanje občutljivosti metod za dokaz RNK. 

Komisija lahko, zaradi težav pri shranjevanju nukleinskih kislin za daljše časovno obdobje, 

določi, da bodo standardizirani reagenti zagotovljene kakovosti za dokaz virusne RNK SIP na 

voljo v CRL.  

1.4. Dokaz protiteles (strukturne beljakovine) 

Standarde za dokaz protiteles proti virusu SIP določi Komisija v skladu s postopkom, ki je 

določen v drugem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES po posvetovanju z CRL. 

Standardizirani antiserumi proti virusu SIP tipov O1-Manisa, A22-Iraq in C-Noville, so bili 

definirani v »FAO Phase XV Standardisation Exercise in foot-and-mouth disease antibody 

detection« iz leta 1998. 

Komisija lahko določi, da se standardizirani referenčni serumi za vse glavne antigenske 

različice virusa SIP sprejmejo na podlagi vaj iz standardizacijskih postopkov med 

Referenčnim laboratorijem Skupnosti in nacionalnimi laboratoriji. Ti referenčni serumi se 

sprejmejo kot standardi za uporabo v nacionalnih laboratorijih znotraj Skupnosti. 

1.5. Dokaz protiteles (nestrukturne beljakovine) 

Standarde za dokaz protiteles proti virusu SIP določi Komisija v skladu s postopkom, ki je 

določen v tretjem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES  po posvetovanju s CRL. 

Komisija lahko določi, da se standardizirani referenčni serumi sprejmejo na podlagi vaj iz 

standardizacijskih postopkov med Referenčnim laboratorijem Skupnosti in nacionalnimi 

laboratoriji. Ti referenčni serumi se sprejmejo kot standardi za uporabo v nacionalnih 

laboratorijih znotraj Skupnosti. 

 

2. Vezikularna bolezen prašičev (VBP) 

Diagnostika VBP se izvaja v skladu z Odločbo 2000/428/ES. 

 

3. Druge vezikularne bolezni 

Komisija poskrbi, da se standardi za laboratorijsko diagnostiko vezikularnega stomatitisa ali 

vezikularnega eksantema pri prašičih določijo v skladu s postopkom, ki je določen v drugem 

odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES. 

Nacionalni laboratoriji lahko vzdržujejo laboratorijske zmogljivosti za diagnostiko drugih 

vezikularnih virusnih bolezni razen SIP in vezikularne bolezni prašičev, tj., vezikularnega 

stomatitisa in vezikularnega eksantema pri prašičih. Nacionalni laboratoriji, ki želijo 

vzdrževati diagnostične zmogljivosti za omenjene viruse, lahko dobijo referenčne reagente v 

SRL v Pirbrightu ali v drugem ustreznem Referenčnem laboratoriju OIE. 


