❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om svinpest- och rabiesmisstankar. Vi berättar även om läget för fågelinfluensa
i Europa. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det
här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Jessica Johansson,
Jordbruksverket.

MISSTANKE OM SVINPEST

Under påskhelgen uppstod misstanke om svinpest i en slaktsvinsbesättning i norra Sverige.
Tre grisar dog plötsligt och kvarvarande grisar i
samma box och i grannboxen uppvisade hög
feber och allmänpåverkan. Kadaveröppning av
två av djuren gjordes på plats, eftersom grisarna
var för stora för att kunna skickas hela till SVA
för provtagning utan att materialkvaliteten
skulle ha påverkats. Hos en gris sågs fibrinösa
förändringar i thorax och hos den andra, som
dött mycket snabbt, enbart petekiella blödningar i njurarna. Material togs ut från tonsiller
och mjälte. De sjuka grisarna behandlades med
penicillin i diagnostiskt syfte. Då de redan
dagen därpå tillfrisknat avfärdades svinpest-
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misstanken och uttaget material skickades
aldrig till SVA. Baserat på obduktionsfynd hos
den gris som dött med lite långsammare
förlopp och den omedelbara responsen på
penicillinbehandlingen kan det ha rört sig
om infektion med någon bakterie ur Pasteurellaceae-familjen.
RABIESMISSTANKAR

En utekatt på ostkusten som uppvisat beteendestörningar och aggressivitet sedan några
dagar avlivades i början av maj och skickades in
till SVA för rabiesundersökning. Katten hade
bitit en familjemedlem. Undersökningen utföll
med negativt resultat och rabiesmisstanken
avfärdades.
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■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd,
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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En räv som påträffades i ett skyddsområde
för fågelinfluensa avlivades på grund av rörelsestörningar och salivering. Rabiesmisstanken
kunde avfärdas efter analyser på SVA. Inget
influensavirus kunde heller påvisas.
FÅGELINFLUENSA I EUROPA
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En räv som påträffades
i ett skyddsområde för
fågelinfluensa avlivades på
grund av rörelsestörningar
och salivering. Varken rabies
eller influensavirus kunde
påvisas.

I skrivande stund är det endast Danmark,
Frankrike och Storbritannien som har kvar
restriktioner med anledning av fågelinfluensan.
I Danmark bekräftades i början av maj en
skäggdopping vara positiv. I östra Frankrike
rapporterades i slutet av april om tre fall av
högpatogen (aggressiv) fågelinfluensa hos vilda
fåglar. I Storbritannien har preliminära resultat
visat att tre olika besättningar i Norfolk drabbats av det lågpatogena (milda) fågelinfluensaviruset H7N3. Smittkällan är inte lokaliserad
och man befarar därför fler smittoutbrott.
Fåglarna har avlivats och ett skyddsområde på
en km har upprättats runt de smittade platserna. Hos övriga europeiska länder har inga nya
fall konstaterats. ■

SPUV har det stora nöjet att presentera en kurs i

Njursjukdomar
Kursens målsättning är att ge deltagarna gedigen förståelse för ämnet och möjlighet till diskussion av olika
fall. Egna fall kan tas med om så önskas. Kursen vänder
sig till veterinärer och föreläsningarna hålls på engelska.

Huvudföreläsare är Gregory F. Grauer, DVM, MS,
Diplomate ACVIM (Internal medicine), Professor and
Head Department of Clinical Sciences College of
Veterinary medicine, Kansas State University. Professor
Grauer hyser ett passionerat intresse för alla aspekter
av njursjukdomar och är en utmärkt föreläsare.

Kurserna kommer att äga rum:
• 29–30/9 Helsingborgsområdet
• 1–2/10 Stockholmsområdet

I samarbete med honom och Linda Toresson, Leg.Vet,
Specialist i Hundens och Kattens Sjukdomar, Överveterinär i Gastroenterologi, arrangeras dessa 2-dagars kurser i Njursjukdomar. Eftersom deltagarantalet är begränsat till 30 personer kommer kursen att hållas både i
Skåne-och Stockholmsregionen.

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs enligt "först
till kvarn" principen.
Priset är 5 850:- exklusive moms och inklusive kost och
logi i dubbelrum. Extra kostnad för enkelrum tillkommer.

Följande ämnen kommer att behandlas:
• Prevention/early diagnosis of acute renal damage.
• Early diagnosis of chronic kidney disease.
• Staging and management of chronic kidney disease.
• Canine glomerulonephritis.
• New thoughts on diagnosis and treatment of canine
and feline proteinurea.
• Complicated urinary tract infections.
• Disorders of urine retention and urine leakage.
• Protein-loosing enteropathy and protein-loosing nephropathy in Soft Coated Wheaten Terrier (Linda Toresson).
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Vi kommer att ansöka om att få kursen godkänd för
specialistkompetens.
Mer information får ni av Carina på Swevet-Piab. Henne
når ni alla dagar utom onsdagar på 0416-25816 eller via
mail: carina.andersson@swevet.se.

Läs om kommande kurser på
www.swevet.se under fliken SPUV!
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