Fårabort
Fritt översatt till svenska
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Fårabort
 Mål

<2%
 Lätt att uppskatta
i besättningar
som hålls
inomhus eller på
“låglandet”
(=benämning på
vissa flockar i
UK)
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Fårabort forts
 Svårt

att
uppskatta i “hill
flocks”
 Jämförelse med
scanning och
märkningsdata
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Abortorsaker i engelska fårbesättningar





Toxoplasma
Chlamydia
Salmonella
Campylobacter





Listeria
Fästingburna sjukdomar
Verotoxigenic E. coli
Border disease
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leptospirosis
Coxiellosis (Q feber)
Yersiniosis
F. necrophorum
A. pyogenes
Pasteurellosis
Bacillus spp.
Svamp infectioner
Stress
Nutrition
Nitrater

© Neil Sargison

2

Klara av det omedelbara
problemet
 Undersöka abortorsak
 Undvika motsvarande
förluster kommande år


30% i en grupp av 150 ungtackor av
rasen Greyface aborterade mellan 6
och 1 veckor före lamning
 Några av fostrena är färska, några är
ruttna och några hittas inte
 Tackor som aborterat har insjunkna
flanker och rödbrunt vaginalt sekret
 Några av tackorna är sjuka
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Generella rutiner vid abortstorm
•
•

•
•
•

Isolera tackan
Ta hand om
fosterhinnor, foster,
moderkaka på
korrekt sätt
Strikt personlig och
allmän hygien
Minska
beläggningsgrad
Skicka prover
© Neil Sargison

3

Undersökning av
abortproblem
•
•
•
•

Sjukdomshistoria
Undersökning av
omgivningen
Foster och moderkaka
undersöks makroskopiskt
Laboratorieundersökning








Moderkaka och
kotyledoner (“kottar”) och
vävnad mellan kottarna
Fostrets maginnehåll
Vätska i fostrets buk- och
brösthåla
Mjälte (färsk)
Diverse vävnader i
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Chlamydia abort
•
•
•
•



Kostar £15m/år i UK?
Chlamydophila abortus
Sen abort, dödfödda eller
svaga lamm
Placentit ( = infektion
mellan kottarna)
ZOONOS
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Chlamydophila abortus
•
•

Alternerar mellan extracellulära (infektiösa)
och intracellulär (replikativa) stadier
Infektion genom att få in smittämnet via
munnen eller genom att andas in från smittad
omgivning





moderkaka
vaginal sekret
ull
mm
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Chlamydia abort
•

Tackor som
tidigare aborterat
pga chlamydia är
immuna mot
nyinfektion
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Chlamydia abort
•

Infektion i sen
dräktighet eller hos
icke dräktiga tackor
resulterar ofta i
abort under sista 3
veckorna av nästa
dräktighet
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Chlamydia abort
•

Infektion av mottagliga
tackor under första
halvan av dräktigheten
resulterar ibland i abort
under sista 3 veckorna
av samma dräktighet
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Chlamydial abortion

•

Överlevande
tacklamm födda
av aborterande
tackor aborterar
själv under deras
första dräktighet
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Chlamydia abort
•

Baggar är
troligen inte
viktiga som
smittspridare
mellan
besättningar

© Neil Sargison

7

Diagnos av chlamydia abort
•
•
•

Kliniska symtom och makroskopiska fynd
Ziehl-Nielsen färgning av placenta vävnad
Serologi på modern- parprov
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Förbyggande av chlamydia abort- ej
smittade besättningar
•
•
•
•
•

Håll besättningen stängd (inte ett alternativ för
de flesta korsningsbesättningar i UK)
Köp inte in flasklamm/övergivna lamm
Köp bara livdjur från ackrediterade besättningar
( Premium Health Scheme)
Isolera tackor som har aborterat
Undersök alla aborter(skicka lamm och
moderkaka på obduktion).
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Premium Health Scheme
Besättningar är ackrediterat fria från chlamydia
abort genom att :
–
–
–
–

i minst 2 år skickat in allt aborterat material för
undersökning avseende C. abortus
ha tagit blodprov avseende antikroppar på alla
tackor som aborterat
ha tagit blodprov (antikroppar) med negativt resultat
på tomtackor (upp till max 5% på hill flocks)
blodprov med negativt resultat på ett signifikant antal
lakterande tackor undersökts inom 3 månader från
lamningens slut
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Kontroll av chlamydia
abort i smittade
besättningar
•

•
•

Isolera omedelbart tackor
som aborterat och deras
lamm
Mocka ur bädden
20 mg/kg långtidverkande
oxytetracyklin som ges til
tackorna ca 3 - 6 veckor
före lamning kan öka
frekvensen livskraftiga
lamm, men tar inte bort
abortproblemet.
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Kontroll av chlamydia
abort i smittade
besättningar
Vaccination

•




attenuerade
vaccinener
inaktiverade
vacciner
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Toxoplasmos






Toxoplasma gondii
Livscykeln involverar
råttor och katter
Aborter / dödfödslar i sen
dräktighet
Infektion i tidig dräktighet
ger tomtackor
ZOONOS RISK
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En icke immun katt kan utsöndra 1,000 000
oocystor/gr träck. 200 oocystor kan infektera
en tacka
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Diagram borrowed from David Buxton, Diseases of Sheep 3rd edition

Toxoplasmos



Infektion av icke dräktiga djur ger
stark immunitet
Infektion av placenta (moderkaka)
och foster hos dräktiga tackor ger









tomtackor
mumifierade foster
nedsatt fostertillväxt
ruttna lamm
svaga lamm
neonatal dödlighet

Tackor som aborterar har inga
kliniska symtom
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Diagnos av toxoplasmos








Makroskopisk patologi
Histopatologi
Placenta
Fostrets hjärna
Serologi (blodprov för
antikroppar) på foster
Serologi på tackan
Vaccinationssvar
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Kontroll av
toxoplasmos







Sulphonomide antibiotika
(sulfa preparat)
Råttbekämpning
Kontroll av katter
Säker foderhantering
Decoquinate
(coccidiostatica)
Vaccination
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Campylobacterios



Hittas hos 5% av
dianosticerade aborter
Abort i sista 6 veckorna av
dräktigheten
5 – 20% abort frekvens
Sporadiska utbrott i UK



ZOONOS RISK
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Campylobacter foetus sub-species
foetus







Bärartackor
Aborterade foster och
vaginal sekret ger
kontaminerad
omgivning
Överlever i jord i 3
veckor
Genom utfodring
Andra vektorer
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Diagnos campylobacterios





Makroskopiska
förändringar
Gramfärgning eller ZN
färgade utstryk av fetalt
(fostrets) maginnehåll
Odling av fetalt
maginnehåll
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Hantering av aborter orsakade av
campylobacter





Isolera tackor som
aborterat etc.
Minska kontamination
från omgivning
Antibiotika
Vaccination?
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Salmonella abort



Salmonella enterica serotyp Montevideo
Salmonella enterica serotyp typhimurium
Salmonella enterica serotyp Dublin
Exotic salmonella
Nationella förekomsten är låg
Upp till 25% förluster i drabbade besättningar



ZOONOS RISK
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Salmonella enterica
serotyp Montevideo




Vanlig i sydöstra
Skottland
Får och nötkreatur
Ibland blir tackor
sjuka
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S. typhimurium och S. dublin




Sjuka tackor
Profus diarré
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Salmonella enterica serotyp
Brandenburg










Nya Zeeland
Identifierades första gången 1996
Tidigare ovanlig human och nötpatogen
1997 – 18 abortutbrott
1998 – spridd och associerad med
djurförflyttningar
I medeltal 17% lammförlust
Upp till 30% tackdödlighet
Kadaverätande fåglar
Antigen drift
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Salmonella aborter - diagnos
 Makroskopiska

fynd
 Bakteriologisk odling



placenta
fostrets maginnehåll
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Hantering av aborter orsakade av
Salmonella
 Isolera

tackor som aborterat, etc.
 Förebyggande hygienåtgärder
 Omgivningshygien
 Antibiotikabehandling av hela flocken?
 Vaccination?
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Border disease



Ovanlig i UK
Potentiellt stora
förluster i drabbade
besättningar







tomtackor
aborter
svaga lamm
perinatal dödlighet
onormala lamm
dåligt allmäntillstånd
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Border disease virus



Viremi och nekrotiserande placentit – beror på
fostrets immunokompetens
< dag 60
• fosterdöd och resorption – tomtackor
• överlevande lamm








små, svaga, tunna ben, ankylos, långa ben, smala huvuden, kort
mandibula
ullig päls och pigmenterad ull
symtom vid stress
“ruggiga”och dödsfall

day 60-85
• nekrotiserande encefalit, skelett abnormalier och arthrogryphosis



> dag 85
• sena aborter
• normala överlevande
• leukopeni, hemorrhagisk enterit och fibrinös pneumoni
© Neil Sargison
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Border disease- diagnos







Makroskopiska fynd
Kliniska symtom i
besättningen
Histopatologi av hjärna
Pestivirus antigen i
mjälten
Serologi -fetal vätska
Serologi på modern
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Kontroll av border disease







Introduktion med PI djur
Intensiv djurhållning
Nötkreatur och vilts roll?
Avliva drabbade lamm
Blanda rekryteringsdjur
före betäckning
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Listerios




Ovanlig abortorsak
hos får
Förluster överstiger
sällan 2%
Associerad med
ensilageutfodring
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Verotoxigenic E.coli
 Sista

2 dräktighetsveckorna
 Ruttna, färska, dödfödda och svaga lamm
 25% lammförluster
 Tackor har feber och dålig aptit
 ZOONOS
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Andra abortorsaker












Leptospiros
Coxiellos
Yersinios
Fusobacterium necrophorum
Arcanobacterium pyogenes
Manheimia haemolytica
Bacillus spp.
Svamp infektioner
Stress
Underutfodring av tackor
Nitrater
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