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Energibehovet hos tackor 
varierar starkt under olika 
stadier av dräktigheten. 
Förutom de ändringar i 
behoven som betingas 
av olika fysiologiska ske-
enden, kan det också 
förekomma oförutsedda 
plötsligt uppträdande 
påfrestningar som krä-
ver extra energi. Det kan 
röra sig om hård fysisk 
ansträngning, akut sjuk-
dom, ändrade miljöför-
hållanden eller annat. 

E
nergibalansen uppehål-
les i grunden genom nä-
ringstillförseln via fodret, 
men eftersom behoven 

skiftar starkt, är det inte möjligt att vid 
varje tidpunkt anpassa utfodringen efter 
de enskilda djurens aktuella krav för att 
upprätthålla en stabil inre energibalans. 
Detta är ej heller nödvändigt, eftersom 
kroppen är utrustad med hormonellt 
styrda regleringsmekanismer som, inom 
vissa gränser, kan balansera variationer i 
näringstillförseln. Detta gäller både såda-
na som kan komma snabbt, exempelvis 
en tillfällig aptitnedsättning och sådana 
som inträffar på lite längre sikt såsom att 
anpassa ämnesomsättningen till slutfasen 
av fosterutvecklingen.

I början och mitten av dräktigheten, 
när energibehovet är förhållandevis lågt, 
lagras energi när tillförseln överskrider 
behovet och reserver utnyttjas vid un-
derskott (Fig. 1). Näringstillförseln under 
denna period har stor betydelse för hur 
ämnesomsättningen kommer att fungera, 
när tiden för lamning närmar sig. Det är 
viktigt att tackan har lagom hull, 3-3.5 
på en femgradig skala, när slutfasen av 
fosterutvecklingen närmar sig. Är hullet 
då dåligt, kan näringsförsörjningen bli 
otillräcklig och fostrens tillväxt hämmas. 
Är tackan däremot för fet, kan det bli för 
kraftig frisättning av lagrad energi och 

Dräktighetstoxikos – en allvarlig 
störning i energiomsättningen 

störningar i ämnesomsättningen kan bli 
följden.

Största delen av fosterutvecklingen 
sker under sista dräktighetsmånaden
Under de sex sista veckorna av dräktighe-
ten sker ungefär 80 % av fostertillväxten 
och för tackor med två eller flera foster 
innebär detta, att energibehovet på kort 
tid ökar mycket starkt. I samband med 
den accelererande fostertillväxten inträ-
der en omställning i kroppen, så att lag-
rade energireserver i form av depåfett 
och muskelprotein automatiskt börjar tas 
i anspråk och samtidigt avtar förmågan 
att lagra överskottsenergi. Intensiteten i 
denna frisättning av lagrad energi står i 
relation till antalet foster och deras stor-
lek bl. a. genom ett hormon, som bildas 
i fosterhinnorna och som påverkar regle-
ringen av energiomsättningen. 

En betydande del av de ämnen som 
frisätts tas upp i levern och omvandlas 
där för vidare transport till livmodern och 
andra organ och vävnader, där de utnytt-
jas som energikälla. Dessutom transpor-
teras alla näringsämnen som tas upp från 
mag- tarmkanalen till levern och en stor 
del av dem omvandlas där. Genom att det 
i slutet av dräktigheten således förekom-
mer ett flöde av näringsämnen från två 
olika håll till levern, kommer kapaciteten 
att omvandla och avsöndra dessa ämnen 
att vara i det närmaste maximalt utnyttjad 
(Fig. 2). Om det då inträffar något, som 
medför ytterligare belastning på organet, 
är risken stor att det blir en funktionsstör-
ning.

Störd leverfunktion kan orsaka dräk-
tighetstoxikos 
Störningar i leverfunktionen kan ge upp-
hov till flera olika sjukliga förändringar 
i kroppen. En mycket allvarlig sådan är 
dräktighetstoxikos. Sjukdomen har tidi-
gare mestadels kallats acidos, på grund 
av att det ofta samtidigt förekommer ke-
tonkroppar i blod och urin. Dräktighets-
toxikos är inte någon vanlig företeelse, i 
stort är det bara någon knapp procent av 
tackorna som drabbas, men dödligheten 
bland dem som insjuknar är hög, cirka 80 
%, och det är inte ovanligt att, när sjukdo-
men uppträder i en besättning, det då kan 
inträffa flera fall. De djur, som löper störst 

risk att insjukna är äldre, högdräktiga, 
feta tackor med två eller flera foster. Om 
en sådan tacka råkar ut för någon extra 
påfrestning, så att det blir en utsöndring 
av stresshormoner, sker det en frisättning 
av lagrad energi utöver den, som redan 
är igång på grund av dräktigheten. Detta 
kan bli för stor belastning på leverfunk-
tionen. 

Det är sedan länge väl känt att akuta 
ansträngningar kan utlösa dräktighetstoxi-
kos. Den ökning av transporten av energi-
produkter till levern från lagren i fett- och 
muskelvävnaderna, som stressen medför, 
leder till att leverns kapacitet att ombilda 
och utsöndra dessa ämnen kan överskri-
das och ämnena kommer då att i stället 
upplagras i form av fett. Vid leverförfett-
ning nedsätts funktionen i organet, vilket 
på flera olika sätt kan påverka tackan ne-
gativt och i svåra fall leda till dräktighets-
toxikos. Alla fettsyror, som transporterats 
till levern upplagras inte, utan en del kan 
oxideras till ketonkroppar, som kommer 
ut i blodet och ger upphov till ketonämi, 
det man tidigare benämnde acidos. 

Sjukdomen svårbehandlad
De första symtom insjuknade tackor visar 
är en viss nedsättning av allmäntillståndet. 
De är inte lika vaksamma som de övriga i 
flocken, de rör sig långsamt och kan vara 
vingliga. Efter ett par dagar kan de bli lig-
gande med svårigheter eller oförmåga att 
resa sig och döden kan inträffa efter nå-
gon veckas sjukdom.

Det går i regel att klara livet på tack-
an genom kejsarsnitt eller genom att på 
medicinsk väg framkalla abort. Även om 
det är kort tid kvar till lamningen, kan det 
vara svårt att rädda livet på lammen. På 
kliniker, där man kan göra klinisk–kemis-
ka analyser och bedöma graden av lever-
förfettning och att anpassa behandlingen 
efter det aktuella tillståndet hos tackan 
har man större möjligheter att klara lam-
men. Har det hunnit bli en höggradig le-
verskada är dock prognosen ogynnsam. 

Det kan vara vissa svårigheter att vid 
klinisk undersökning skilja mellan dräk-
tighetstoxikos och dräktighetsförlamning. 
Den senare sjukdomen har ett snabbare 
förlopp. Man hinner i många fall inte se 



Nr 5•2005   25

några påtagliga symtom förrän tackan lig-
ger utan att kunna resa sig. Orsaken till 
detta lidande är låg kalciumhalt i blodet 
och dessa tackor brukar svara bra på be-
handling med kalcium och då snabbt till-
friskna.

Förebyggande åtgärder
Som förebyggande åtgärder är det viktigt 
att anpassa utfodringen, så att tackorna 
är i lagom hull inför slutfasen av foster-
utvecklingen cirka sex veckor före be-
räknad lamning. De måste ha tillräckliga 
reservlager men inte så stora, att det blir 
”översvämning” i levern vid stress. Under 
de sista dräktighetsveckorna bör tackorna 
skyddas från allt, som kan verka stres-
sande såsom klippning, klövverkning, 
avmaskning, ansträngande transporter, 
skador eller andra påfrestningar. 
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Text till figurerna
Figur 1. Schematisk framställning av energitransporten till och från levern vid början och mitten av dräktigheten. Vid positiv energiba-
lans sker det en upplagring av energi,tackan ökar i hull. Vid negativ energibalans frisätts lagrad energi, tackan magrar. Tillförseln av 
energi till foster, livmoder, övriga organ och vävnader anpassas i båda alternativen till de aktuella behoven.

Figur 2. Schematisk framställning av energitransporten till och från levern kort tid innan lamningen. Genom hormonell inverkan från 
fostren sker en frisättning av lagrad energi. Därigenom ökar både tillflödet till levern och utflödet till kroppens organ och vävnader. Fost-
ren kan på så vis förses med tillräcklig mängd energi, även om tackan är i negativ energibalans.

Figur 3. Schematisk framställning av energitransporten till och från levern kort tid före lamningen hos en tacka, som utsätts för stress. 
Utöver energitillförseln från fodret och den, som sker genom hormonell inverkan från fostren, sker det en frisättning orsakad av stress-
hormoner. Transporten av energiprodukter till levern kan då bli så stor att kapaciteten att omvandla och utsöndra dem överskrids. De 
tillförda ämnena kommer att upplagras i levercellerna i form av fett och utflödet minskar i omfattning. Fostren kommer att lida brist på 
energi. Genom fettinlagringen blir leverfunktionen nedsatt, vilket kan ge upphov till ett flertal olika skadeverkningar i kroppen, exempelvis 
dräktighetstoxikos.
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