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Varicella-zostervirus 
VZV  
Laboratoriemedicin  Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provtyp Blåsskrap, sekret Likvor, kornealskrap  

Provkärl 

  

 

 Rosa Eswab  Rör med konisk botten, gul skruvkork  

Provtagningsetikett ROSAESW GUL(PP)  

Volym  1 mL  

Art.nr. (Inköpsportalen) 5073120 5041611  

Indikation 

Misstanke om varicella/vattkoppor, herpes zoster/bältros eller meningit orsakad av varicella-zostervirus. 
Immunitetsprövning. 

Remiss 

Beställs elektroniskt.  
Kan även beställas på pappersremiss ”Remiss direktpåvisning odling”. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Serologi samt Intratekal antikroppsproduktion: Utförs av Karolinska Universitetslaboratoriet. Använd Karolinska 
Universitetslaboratoriets remiss, remiss Externa prov 1 eller konsultremiss. 

Remissuppgifter 

Ange insjukningsdatum och anamnes. 

Provtagning 

PCR: 
Blåsinnehåll, cervix-, svalg- och ögonsekret: 
Provtagning sker med steril flockad pinne, rosa Eswab (CP480CE). Rotera pinnen mot en/ett par blåsor så att 
material från blåsbotten fastnar på pinnen. För därefter ner provtagningspinnen i transportmediet och bryt av 
pinnen mot rörets kant innan locket skruvas på.   

Likvor:  
Ca 1 mL i sterilt rör utan tillsats för påvisande av virus-DNA med PCR. 

Kornea: 
Skrapa kornea med skalpell. För ner knivbladet i sterilt rör.   

Intratekal antikroppsproduktion (tas tidigast 10 dagar efter symptomdebut) och Serologi: Utförs på Karolinska 
Universitetslaboratoriet, för provtagningsanvisningar se under Övrigt. 
Provhantering, förvaring och transport 

PCR: Provet förvaras och transporteras i kyla. 

Förväntad svarstid 

PCR: Utförs vardagar. Påvisas virus-DNA i likvor ges svar per telefon. 

Medicinsk bakgrund 

Varicella (vattkoppor) och herpes zoster (bältros) orsakas av VZV som tillhör herpesgruppens virus. VZV är vid 
vattkoppor högsmittsamt och smittan är luftburen, vid bältros är smittsamheten lägre och smittvägen är oftast 
kontaktsmitta. Vattkoppor är som regel en relativt lindrig barnsjukdom men kan drabba immunnedsatta mycket 
svårt. Vaccin finns tillgängligt för riskgrupper. Om en gravid insjuknar kan fostret infekteras och riskerar då 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-mikrobiologi/
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komplikationer i form av mikrocefali och extremitetsanomalier. Inträffar infektioner i nära anslutning till 
förlossningen kan barnet få en allvarlig neonatal infektion.  

Herpes zoster förekommer fr a hos vuxna och uppkommer som regel genom reaktivering av en latent infektion 
(virus som vilar i nervganglion efter primärinfektionen aktiveras). I samband med bältros kan VZV ge upphov till 
neurologiska komplikationer som neuralgi, facialispares och hörselnedsättning. Hos immunnedsatta kan 
infektionen bli generaliserad.  

Diagnosen är oftast klinisk men vid behov kan virus-DNA påvisas i blåsskrap upp till 3 dagar efter blåsdebut. Vid 
misstanke om encefalit/meningit kan virus-DNA påvisas i likvor. Påvisande av intratekalt producerade antikroppar 
är ett alternativ men prov tas då tidigast 10 dagar efter symtomdebut.  Antikroppar kan påvisas med serologiska 
metoder och används i huvudsak för att påvisa immunitet. Serologi och Intratekala antikroppar utförs på externt 
laboratorium. 

Tolkningsstöd 

 

Övrigt 

Provtagningsanvisningar Karolinska Universitetslaboratoriet.  
 

Utarbetad av: Torbjörn Kjerstadius 
Medicinskt ansvarig: Torbjörn Kjerstadius 

 

http://www.karolinska.se/for-vardgivare/Karolinska-Universitetslaboratoriet/
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