❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln i detta nummer följer upp en tidigare
rapporterad misstanke om mul- och klövsjuka som
kunnat avskrivas och redogör för misstänkt epizootisjukdom hos värphöns, som
också den kunde avfärdas. Texten är sammansatt av Mikael Propst, SVA.

FORTSÄTTNING AV MISSTANKE OM
MUL- OCH KLÖVSJUKA

I förra numret av veterinärtidningen (SVT
13/13) beskrevs en misstanke om mul- och
klövsjuka hos får på en 4H-gård. På fåren sågs
orf-liknande lesioner på läppar och i mungipor
och två djur hade erosioner på tungspets och
tungbas men inga blåsor (Figur 1). Inga lesioner på fötterna kunde ses. På grund av lesionerna i munnen togs prover som budades till
SVA.
Efter att mul- och klövsjuka uteslutits gick
SVA vidare med att analysera materialet från
lesionerna och kunde påvisa poxvirus. Eftersom
orf (smittsamt muneksem) orsakas av poxvirus
var det med stor sannolikhet orf som djuren led
av. I litteraturen kan man också läsa att orf kan
ge lesioner i munslemhinnan och inte bara runt
munnen.
AVSKRIVEN MISSTANKE OM ND/AI

I mitten av oktober väcktes misstanke om
newcastlesjuka/aviär influensa (ND/AI) i en
avelsflock med föräldradjur för värphöns. I
flocken hade dödligheten ökat de senaste
dagarna och det fanns uppgifter om både symtom från respirationsorganen och diarré. Detta
är symtom som kan ses vid de misstänkta epizootisjukdomarna.
Anläggningen belades med restriktioner och
SVENSK VETERINÄRTIDNING

■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01.

FIGUR 1. Två av fåren hade erosioner på tungspets
och tungbas men inga blåsor. Provanalyserna påvisade poxvirus, som orsakar orf.

■ ■ 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.

prover budades upp till SVA, som samma natt
kunde avfärda misstankarna. Vid obduktion av
fåglarna sågs tecken på bakteriell infektion och
behandling sattes in. Efter det tillfrisknade
hönorna och gick upp i produktion. ■
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