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TAUDIPUNKTI KRITEERIUMID 
 

1.1. Loomalt või temalt pärinevalt loomselt saaduselt 
või teda ümbritsevast keskkonnast isoleeritakse suu- 
ja sõrataudiviirus. 
1.2. Vastuvõtlikul loomal esinevad suu- ja sõrataudi 
kliinilised tunnused ja sama epidemioloogilise rühma 
loomalt võetud proovist tehakse kindlaks viiruse 
antigeen või ühele või mitmele suu- ja 
sõrataudiviiruse serotüübile iseloomulik viiruslik 
ribonukleiinhape (RNA). 
1.3. Vastuvõtlikul loomal esinevad suu- ja sõrataudi 
kliinilised tunnused ja loomal või tema kohordi 
loomal on kindlaks tehtud suu- ja sõrataudiviiruse 
vastaste struktuursete või struktuuriväliste valkude 
antikehad ning seropositiivsuse võimalike põhjustena 
võib välistada eelneva vaktsineerimise, emalt 
pärinevad antikehad ja mittespetsiifilised 
reaktsioonid. 
1.4. Vastuvõtlikult loomalt võetud proovidest 
tehakse kindlaks suu- ja sõrataudi viiruse antigeen 
või ühele või mitmele suu- ja sõrataudiviiruse 
serotüübile iseloomulik viiruslik RNA ja loomal on 
kindlaks tehtud suu- ja sõrataudiviiruse vastaste 
struktuursete või struktuuriväliste valkude antikehad 
ning struktuursete valkude antikehade puhul võib 
seropositiivsuse võimalike põhjustena välistada 
eelneva vaktsineerimise, emalt pärinevad antikehad 
ja mittespetsiifilised reaktsioonid. 
1.5. On tehtud kindlaks epidemioloogiline seos 
kinnitatud taudipunktiga ja esineb vähemalt üks 
järgmistest juhtudest: 
1.5.1 loomal on kindlaks tehtud suu- ja 
sõrataudiviiruse vastaste struktuursete või 
struktuuriväliste valkude antikehad ning 
seropositiivsuse võimalike põhjustena võib välistada 
eelneva vaktsineerimise, emalt pärinevad antikehad 
ja mittespetsiifilised reaktsioonid; 

1. Ettevõte loetakse 
taudipunktiks, kui ta vastab 
vähemalt ühele järgmistest 
kriteeriumidest 

1.5.2 vastuvõtlikult loomalt võetud proovist tehakse 
kindlaks suu- ja sõrataudi viiruse antigeen või ühele 
või mitmele suu- ja sõrataudiviiruse serotüübile 
iseloomulik viiruslik RNA; 



1.5.3 vastuvõtlikul loomal on serokonversiooni 
põhjal, st suu- ja sõrataudiviiruse struktuursete või 
struktuuriväliste valkude vastase antikeha 
negatiivsest positiivseks muutumise põhjal, 
seroloogiliselt tõestatud äge suu- ja sõrataudinakkus 
ning seropositiivsuse võimalike põhjustena võib 
välistada eelneva vaktsineerimise, emalt pärinevad 
antikehad ja mittespetsiifilised reaktsioonid. Kui 
senist seronegatiivsust ei ole enam võimalik eeldada, 
tõestatakse serokonversiooni paarisproovide abil, mis 
on struktuursete valkude korral kogutud samalt 
loomalt ühel või mitmel korral vähemalt viiepäevaste 
vahedega ja struktuuriväliste valkude korral 
vähemalt 21-päevaste vahedega; 
1.5.4 vastuvõtlikul loomal esinevad suu- ja sõrataudi 
kliinilised tunnused. 
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