❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln beskriver denna gång rabiesmisstanke hos
sällskapsdjur, bland annat hos en insmugglad hund
från Balkan. Vidare redogörs för EHEC-fall i Halland och Skåne, där man för
första gången i Sverige kunnat knyta humanfall till en fårbesättning. Epizteln är
ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

RABIESMISSTANKAR HOS SÄLLSKAPSDJUR

Under sommaren har några djur undersökts
för misstänkt rabies. En katt hade förändrat
beteende, CNS-rubbningar och kraftig salivering. Den hade ingen koppling till utlandsvistelse. En hundvalp som var insmugglad från
Balkan, ej rabiesvaccinerad, upptäcktes på ett
djursjukhus i södra Sverige. Valpen hann, innan
avlivningen, bita en djursjukvårdare som fick
postexponeringsprofylax mot rabies. Rabies
påvisades inte hos något av djuren.
Hantering av misstänkta rabiesfall

Veterinär som misstänker rabies på grund av
symtombild ska omedelbart kontakta veterinära
myndigheter (Jordbruksverket, länsveterinär
eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för
hjälp med vidare hantering. Rabiesmisstanke
måste anmälas enligt epizootilagen. Utanför
kontorstid är praktiserande veterinärer välkomna att ringa SVAs epizootijour (se faktaruta).
Veterinär som misstänker att ett sällskapsdjur är infört utan uppfyllda införselregler (och
därmed har anledning att indirekt misstänka
rabies, trots att inga misstänkta symtom föreligger) ska skyndsamt kontakta Jordbruksverket. Når man inte fram på telefon, bör
man omedelbart faxa informationen. Relevant
information är vilket land djuret vistats i, när
det kom till Sverige, vaccinationsstatus (gärna
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kopia på eventuellt vaccinationsintyg och
andra handlingar) samt djurägarens namn,
adress och telefon. Mer information till veterinärer om hantering av smugglade djur finns på
www.sjv.se.
HUMANFALL AV ANTRAX I SKOTTLAND

Ett dödsfall hos människa orsakat av antrax
har konstaterats i Skottland. Mannen arbetade
bland annat med oberedda djurhudar och
provtagning utförs nu på material som fanns
kvar i hans verkstad. Antrax har påvisats i
Storbritannien i år, men brittiska myndigheter
håller det för osannolikt att smittan härrör från
landet och har framfört teorin att det rört sig
om importerade djurhudar.
Även i Ryssland rapporteras humanfall av
antrax. Detta förekommer sporadiskt, oftast i
samband med destruktion av självdöda djur.
BLUETONGUE-UTBROTT I EUROPA

I augusti drabbades ett 100-tal får- och nötkreatursbesättningar i Nederländerna, Belgien
och Tyskland av bluetongue. Sedermera har
även Luxemburg och Frankrike inkluderats i
det smittade området. Frankrike rapporterade
den 31 augusti att man påvisat sitt första fall.
Den aktuella smittan är serotyp 8. Det är första
gången som denna serotyp upptäcks i Europa,
den förekommer endemiskt i Afrika söder om
Sahara, i Sydamerika och i området runt Indien.
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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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Bluetongue är en sjukdom som kan angripa
de flesta idisslare. Främst får men även nöt, get
och vilda idisslare såsom buffel, antilop och
hjort kan drabbas. Symtombilden är allvarligast hos får och ses oftast hos detta djurslag.

tursbesättningar som drabbats. Infektionen ger
vanligen inga tydliga sjukdomstecken hos nötkreatur men vid det aktuella utbrottet har djuren
drabbats av näsflöde, hälta, ödem och ulceration på mule och i mun samt svullna spenar.
Den rapporterade symtombilden överensstämmer med vad som ses vid malign katarralfeber.
Sjukdomen kan leda till döden.
EHEC-FALL I HALLAND OCH SKÅNE

I Skåne insjuknade ett barn i EHEC efter direktkontakt med får. Det är första gången
i Sverige som man har kunnat knyta humanfall till en fårbesättning. Arkivbild.

Djuren kan få feber, salivering samt ödem i
underkäke, mun och huvud. Inflammation i
klövranden kan ge hälta.
I de aktuella utbrotten är det främst nötkrea-

I Halland insjuknade ett barn i blodig diarré
efter att ha besökt en gård. I samband med
besöket anordnades en picknick i en beteshage.
Vid det aktuella tillfället fanns inga djur i
beteshagen, men personerna kom i kontakt med
gödsel på marken. I övrigt var personerna inte
i direktkontakt med djuren på gården. VTEC
O121 har isolerats från den insjuknade människan, och även från idisslare på gården. Så kallat
PFGE uppvisar identiska mönster hos alla
stammarna.
Även i Skåne insjuknade ett barn i EHEC. I
detta fall hade barnet haft direktkontakt med
får. VTEC O157 har isolerats. Det är första
gången i Sverige som man har kunnat knyta
humanfall till en fårbesättning.
Det är bra om veterinärer arbetar för att
uppmärksamma djurhållare och allmänhet om
ökad risk för EHEC-infektion under sommar
och höst. För att minimera risken ska man
undvika att dricka opastöriserad mjölk samt
vara noga med att tvätta händerna efter kontakt med djur eller deras avföring. ■

Utlysning av stipendium ur

Rasehorns stipendiestiftelse
tioner etc) måste åtföljas av minst två referenser till
utomstående personer/organisationer som kan intyga
om en seriös verksamhet.

Rasehorns stipendiestiftelse för katter utlyser härmed
ett eller flera stipendier på ett sammanlagt belopp av
30 000 kronor. Medlen delas ut till personer som genom
forskning eller annan verksamhet verkar för förbättrad
hälsa eller välfärd för katten, eller som verkar för ett
stärkande av kattens roll i samhället.

För den/de stipendiater som erhåller medel, kräver
stiftelsen en skriftlig redogörelse av projektets genomförande senast ett år efter medel betalats ut.

Ansökan om medel ur Rasehorns stipendiestiftelse för
katter ska ske skriftligen (maskinskriven text, handskrivna ansökningar beaktas inte), med en beskrivning på
maximalt två A4-sidor över hur stipendiet är tänkt att
användas. En budget för det tilltänkta projektet ska
också redovisas i ansökan. Ansökningar som rör bidrag
till löpande verksamhet (katthem, djurskyddsorganisa-
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Den skriftliga ansökan skickas till Rasehorns stipendiestiftelse för katter, c/o Sveriges Veterinärförbund,
Box 12 709, 112 94 Stockholm.
Ansökan måste ha inkommit senast 1 november 2006
för att beaktas.
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