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❘❙❚ månadens epiztel

SVA undersökte i början av året ett fall av misstänkt
vesikulär stomatit hos häst. Vidare obducerades en
hund köpt på Blocket med oklar bakgrund och förfalskat besiktningsintyg. Texten är sammanställd av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Kontaktperson
är Karl Ståhl, SVA.

I början av året kontaktades SVA av en veterinär
som undersökt en islandshäst som stod med
feber (ca 40°) sedan en vecka. Hästen hade
behandlats med febernedsättande preparat utan
att kroppstemperaturen påverkats nämnvärt.
Vid munhåleundersökning konstaterades att
hästen hade blåsor och variga erosioner i tandkött, mjuka gommen, på och under tungan och
på läpparna. Då detta är en klinisk bild som
kan ses vid vesikulär stomatit och ingen annan
sannolik förklaring till förändringarna fanns,
provtogs hästen avseende denna sjukdom. Proverna var negativa avseende vesikulär stomatit.
Övriga hästar i stallet var symtomfria och
inga hästar i stallet hade rest eller köpts in på
flera månader. Misstankegraden bedömdes därför som mycket låg.
Vesikulär stomatit har aldrig påvisats i Europa
men förekommer på den amerikanska kontinenten. Smittvägar för sjukdomen är inte helt
klarlagda men förutom direkt smitta mellan
djur sprids sjukdomen troligen också med
insektsvektorer. Vesikulär stomatit drabbar förutom hästar också framför allt gris och nötkreatur. Hos dessa båda djurslag är sjukdomen
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MISSTANKE OM VESIKULÄR STOMATIT
HOS HÄST

en viktig differentialdiagnos till mul- och klövsjuka eftersom symtomen inte kan skiljas åt kliniskt. Mul- och klövsjuka ska därför misstänkas
tills sjukdomen kunnat uteslutas genom provtagning eller på annat sätt.

Häst i USA med vesikulär
stomatit. Typiska symtom är
blåsor och variga erosioner
i tandkött, mjuka gommen,
på och under tungan och
på läpparna.

BLOCKET-HUND MED FÖRFALSKAT
BESIKTNINGSINTYG

En djurägare med en nyinköpt hundvalp kontaktade ett djursjukhus i Mälardalen efter att
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hon fattat misstankar om hundens ursprung.
Besiktningsintyget som följde med vid köpet
visade sig vara förfalskat. Jordbruksverket tog
beslut om avlivning och rabiesundersökning,
eftersom smuggling inte kunde uteslutas. Valpen uppvisade inga symtom som kunde tyda på
rabies, men den hade varit i nära kontakt med
familjens medlemmar.
Rabiesundersökningen utföll med negativt
resultat. Hunden var köpt på ”Blocket” och
levererad vid dörren.
Det är viktigt att veterinärkåren är vaksam
och anmäler misstänkta smuggeldjur till Jordbruksverket, såsom denna veterinär gjort. Det
är också viktigt att organisationer och myndig-

heter genom olika kanaler informerar blivande
djurägare om hur man köper djur på ett säkert
sätt.
Mer information om fallet finns på
www.sva.se. ■
■ ■ Telefonnumret till SVAs epizootologjour är 018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer kan enbart användas
då SVAs växel är stängd, dvs utanför ordinarie arbetstid. Epizootijouren ger råd och
hjälp till veterinärer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.

Kollegiala nätverket

När du inte vet vem du ska prata med
Erik Kjellgren, Arboga
Tel: 0589–169 78, 192 80
E-post: kjellgren.erik@gmail.com

Eva von Celsing, Eskilstuna
Tel: 016–292 93, 291 03
E-post: hvarsta.vet@telia.com

Ilmars Dreimanis, Laholm
Tel: 0430–600 72, 0730–60 10 08
E-post: imsestina@hotmail.com

Florin Gurban-Marcu, Höör
Tel: 0413–219 00, 073–349 79 98
E-post: florin.gurban@telia.com

Som veterinär kan du enkelt och snabbt få stöd av en medmänniska som samtidigt är väl förtrogen med veterinärens vardag.
Anledningen till att ta kontakt kan till exempel vara ohälsa, stress,
privata problem och kriser, alkohol- eller missbruksproblematik,
utbrändhet, mobbning, hot eller anmälan till Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård. Medlemmarna i kollegiala nätverket
lyssnar och ger stöd efter bästa förmåga.
Kollegiala nätverket är ett självständigt nätverk bestående av
veterinärer som på ideell grund står till förfogande för kolleger
som behöver en samtalspartner. Sveriges Veterinärförbund har
initierat verksamheten och stödjer nätverket med återkommande
utbildning, men du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.
De veterinärer som valt att vara samtalspartner är listade här bredvid. Denna gång presenterar vi Florin Gurban-Marcu lite närmare.
Du väljer vem du vill vända dig till. Naturligtvis garanteras du
sekretess och kan också välja att vara anonym.

Presentation av Florin Gurban-Marcu
Florin kom till Sverige 1989 från Rumänien och blev klar med sin TUVE-utbildning 2002.
Han arbetade åtta år som ”privatdistriktare” i Högby och driver sedan 2011 privat smådjursklinik i Höör tillsammans med sin son.

26

NUMMER 3

•

2013

SVENSK VETERINÄRTIDNING

