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INFORMATION OM VIRUS OCH TESTER 

SVA  Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ligger i Uppsala.  

Min kontakt: Anders Hellström, T. F. Stadsveterinär, enheten för djurhälsa och 

antibiotikafrågor/sektionen för fisk.  

KHV  KOI HERPES VIRUS 

KHV är ett relativt nytt virus som härjat runt om i världen sedan slutet av 90-talet. Första kända 
fallet i Sverige kom år 2007. KHV är ytterst smittsamt och kan slå ut en hel besättning på 14 dagar. 
KHV aktiveras av värme. Utbrott sker mest troligt i temperaturer mellan 18–28 grader. Den högre 
temperaturen påskyndar sjukdomsförloppet eftersom viruset då förökar sig snabbare. Om 
temperaturen sjunker, drar viruset sig tillbaka. Viruset är inaktivt under 13 grader men bärare kan 
fortfarande sprida smitta. Sjukdomen bryter då ut senare när temperaturen stiger. Tid och 
temperatur spelar alltså en avgörande roll för hur viruset utvecklar sig och i sin tur oddsen att hitta 
smittan i en besättning. Det är tyvärr väldigt svårt att få ett konkret svar av SVA på hur säkert man 
kan hitta vilande KHV i ett kliniskt friskt bestånd.  
SVA hänvisar till karantänsförfarandet och rekommenderar en temperatur mellan 24 - 26 grader, i 
minst 6 veckor, så att eventuellt vilande virus ska hinna vakna upp, spridas och föröka sig till sådan 
mängd, att man med ganska stor säkerhet kan hitta viruset i ett fåtal testfiskar.  
Enbart swabb av gälarna räcker inte för att upptäcka virus på kliniskt friska fiskar, men kan räcka 
för att konstatera KHV på fiskar som uppvisar symtom. För att konstatera KHV på kliniskt friska 
fiskar krävs att man även tar prov på inre organ där viruset är mer koncentrerat. SVA ser helst att 
man testar 5 fiskar, allra minst 3 stycken av en grupp på 30 individer, eller > 7,5 % av ett bestånd 
med gemensam vattenanläggning, för att få ett rättvisande provsvar.  

SVC  SPRING VIREMIA OF CARP 

SVC orsakas av ett virus kallat Rhabdovirus carpio. Sverige har hitintills varit förskonat från SVC 
men sjukdomen finns, inte så långt ifrån oss, runt om i Europa. Utbrott av SVC är liksom KHV starkt 
förknippat med temperatur, men istället för att triggas av värme triggas SVC av kyla. 
Rhabdoviruset aktiveras och förökar sig under vintern och slår sedan till på våren när 
vattentemperaturen stigit till ca 15 - 17 grader. Över 20 grader inaktiveras viruset. Yngel kan dock 
insjukna i högre temperaturer 

När man ska testa för SVC är det alltså viktigt att göra detta efter en kallperiod och innan 
temperaturen stiger för mycket. I snitt bär ungefär 40 % av en besättning på viruset, vilket betyder 
att rätt många testfiskar krävs. I en grupp på 40 individer, vill SVA ha minst 5 stycken fiskar att 
testa, för att minska risken att missa eventuella smittbärare. 

PCR  Polymerase Chain Reaction (polymeras kedjereaktion) är en metod där man spårar ett 
smittämnes arvsmassa med hjälp av s.k. primers, som om smittämnet finns, söker upp och börjar 
kopiera dettas DNA/RNA. Genom kopieringen blir det möjligt att spåra små mängder smittämnen 
i ett prov. Metoden kräver dock att man vet vad man letar efter, då primrarna är konstruerade för 
att hitta ett bestämt smittämne. Detta gör PCR till ett väldigt säkert sätt att konstatera en specifik 
smitta när den väl brutit ut. SVA använder sig av Realtime Taqman PCR analys i sina KHV tester.  
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ELISA  Enzym-linked Imunosorbent Assey ( Enzymkopplad Immunadsorberande analys) är precis som PCR 

en metod som använder sig av kopiering. Skillnaden är att ELISA riktar in sig på att hitta 

antikroppar i blodet och kopiera dessa. ELISA test anses inte som lika säkert som diagnostiserings 

metod  då antikropparna för nära relaterade virus, kan vara väldigt snarlika och därför felaktigt 

visa positivt resultat för ett virus, som egentligen är ett annat. Fördelen med ELISA är att man inte 

behöver avliva testobjektet utan det räcker med ett blodprov. Fler fiskar kan då testas i ett bestånd. 

ELISA kan också visa om en fisk har varit utsatt för smitta, en viss tid tillbaka och kan på så sätt 

avslöja potenta bärare när viruset är vilande. ELISA tester utförs inte i Sverige idag. 

CELLODLING  Vid cellodling tas ett vävnadsprov som odlas i laberatorium i ca 2 veckor. Därefter analyseras 

provet med hjälp av mikroskop. SVA använder sig av cellodling när de testar SVC. 

SLUTSATSER  Ett negativt provsvar är ingen garanti att resterande fiskar i en besättning är fria från smitta. Det 
är inte heller säkert att den fisk man testat är frisk. Ett negativt provsvar är enbart ett 
konstaterande på att man inte hittat det man letat efter i just det provet.  

 

Karantänsförfarandet liksom hur många fiskar som testas, i relation till totala antalet, är 
avgörande för relevansen i ett negativt provsvar.  

 

PCR är ett säkert test så till vida, att risken för att en frisk fisk pekas ut som sjuk, är ytterst liten.  

 

KHV och SVC bör inte testas vid ett och samma tillfälle, då förutsättningarna för att dessa virus ska 
aktiveras är helt olika.  

Man ska inte nöja sig med att fiskarna är testade för fiskpatogena virus. Man ska även be att få veta 
hur karantänen har bedrivits, vilka tester som utförts av vem och hur många fiskar som testats. 

 


