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Utlåtande

Undersökning av huvud från älg avseende prionsjukdomen chronic wasting disease (CWD)
Vid prionundersökning av hjärnstam och lymfknutor har CWD (Chronic Wasting Disease) EJ påvisats.
Inga sjukliga förändringar i övrigt kunde ses vid undersökningen av huvudet. Ögonens linser var klara och
fina. I huvudets päls fanns en stor mängd lusflugor.
Sågning av kindtand och räkning av årsringar visade att älgen var ca 8 år gammal.
Diagnos
Inga sjukliga förändringar påvisade, huvud
Kommentar
Med anledning av att prionsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisats hos älg och ren i Norge
undersöker vi hjärna och lymfknutor avseende denna sjukdom på de hjortdjur som kommer för obduktion
som en del i den allmänna viltsjukdomsövervakningen, samt på de djur som uppvisat symptom som kan
överensstämma med sjukdomen.
Mer information om CWD finns här:
http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/transmissibla-spongiforma-encefalopatier-tse-och-prioner/chronic
-wasting-disease-cwd.
Analyser markerade med * är utförda med en ackrediterad metod. Om inget annat anges i denna svarsrapport så har de ackrediterade
analyserna i uppdraget hanterats enligt de rutiner som finns beskrivna på SVA:s webbplats under "Om SVA/Mer om SVA/Kvalitet".
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Tack för ditt bidrag till viltsjukdomsövervakningen!

Med vänlig hälsning
Gete Hestvik
Bitr. statsveterinär, viltpatolog

VLT 3243/19

Transmissibel spongiform encefalopati (TSE), prionprotein
Hjärnstam

TSE, resistenta prionprotein

ej påvisade *

Antigen-ELISA

Retrofaryngeallymfknuta

TSE, resistenta prionprotein

ej påvisade *

Antigen-ELISA
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