Speciella orsaker till perinatal
lammdödlighet

(fritt översatt till svenska)

Förekomst av sjukdom är högst hos lamm som redan är
nedsatta på grund av
dåligt näringstillstånd hos den dräktiga tackan
födsel stress
dåligt

näringstillstånd hos nyfödda lamm
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Hypotermi - diagnos
Rektal temperatur 39 - 40 °C
 Friskt lamm med normalt sugbeteende
Rektal temperatur 37 - 39 °C
 Måttligt hypotermiskt lamm, svagt
 Kan fortfarande följa tackan och dia
Rektal temperatur < 37 °C
 Kraftigt hypotermiskt lamm
 Svaga, dåligt allmäntillstånd
 Står med böjd rygg, insjunkna flanker, böjt huvud, ligger vid
tackan men kan inte dia
 Symtom ökar i intensitet snabbt, leder till koma och död
© Neil Sargison
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Kraftigt hypotermiska lammm
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Behandling av hypotermiska
lamm
Måttlig hypotermi (37oC - 39oC)
 Torka noga
 Se till att ge råmjölk
 Lägg tillbaka till tackan
 Övervaka noga
 Byggnader bör vara dragfria och vid utomhus
lammning ska det finnas skydd
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Behandling av hypotermiska
lamm
Kraftig hypotermi (<37oC): under 5 timmar
 Torka noga
 Värm till > 37 °C
 Ge råmjölk 50 ml/kg
 Värm till 39 °C
 Lägg tillbaka till tackan
 Övervaka noga och kontrollera att tackan har mjölk,
är frisk och har normalt beteende
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Moredun lammkammare
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Behandling av hypotermiska lamm
Kraftig hypotermi (<37oC): över 5 timmar
 Injicera intraperitoneal (i buken) 20% glukos –10
ml/kg
 Torka noga
 Värm till > 37 °C
 Ge råmjölk - 50 ml/kg
 Värm till 39 °C
 Lägg tillbaka till tackan
 Övervaka noga och kontrollera att tackan har mjölk,
är frisk och har normalt beteende

© Neil Sargison

Intraperitoneal
glukos injektion
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“Watery
mouth”









1-3 dagar gamla lamm
Svaga, kraftig salivering
och svullen buk
Upp till 24% insjuknar
Svarar dåligt på behandling
Vid intensiv inomhuslamning
med produktiva tackor
Efter andra lamningsveckan
Trillingar har tre gånger större risk att drabbas än
enfödda och tvillingarna
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Patogenes watery mouth








pH i löpmagen hos
nyfödda är neutralt
Snabb ökning av
Escherichia coli efter
födseln pga att lamm letar
efter spenen
Endotoxinfrisättning (gift)
från cellväggar från
sönderslagna
gramnegativa bakterier
Tidig råmjölksgiva
förebygger watery mouth
Sekundär bakterieväxt i
blodet förekommer ofta
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Diagnos watery mouth
Baseras på kliniska
symtom 








depression, anorexi och hypotermi,
som snabbt utvecklas till kollaps
munnen är kall och läpparna och
underkäken blöt på grund av
dreglande
lamm är ofta uttorkade, med
uppsvälld buk
temperatur kan vara normal, men
benen är ofta kalla
ögats slemhinnor svullna och
blodkärl i ögat syns
bukpalpation upplevs obehaglig
© Neil Sargison
på temometern finns oftast ingen
avföring
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Diagnos watery mouth
Diagnosen stöds av icke-specifika fynd vid
obduktion





Löpmagen är utspänd med klar och slemmig
vätskeinnehåll
Gasfyllda tunntarmar
Blodfyllda inre organ
Multifokal fibrinös hepatit, fokal varig
lunginflammation och diffus meningoencefalit
förekommer i vissa fall
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Behandling watery mouth
• Intravenös flunixin meglumine (antiinflammtoriska
preparat)
• Oral (i munnen) elektrolyt lösning
• Intravenös vätsketerapi
• Allmän antibiotika
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Förebyggande av watery
mouth

50 ml/kg/måltid

Bra utfodring av tackan
Hantering av abortproblem och
förlossningssvårigheter
 Säkerställ att alla lamm dia eller får 50
ml / kg av råmjölk inom första
levnadstimmen
 Ren lamningsmiljö
 Profylaktisk användning av orala
aminoglykosidantibiotika (apramycin,
neomycin och spektinomycin) eller
amoxycillin inom 15 minuter efter
födseln
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Neonatal enterit







Rotavirus
Coronavirus
Enterotoxigenic E.
coli
Salmonella
Lamm dysentery
Cryptosporidium
parvum
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Enterotoxigenic E. coli








Adhesions pili (K99) gör
att bakterierna kan fästa
till tarmslemhinnan
Enterotoxin produceras
och ger upphov till
allvarlig vattning brunfärgad diarré
Ovanlig sjukdom som
bara drabbar lamm inom
de första 48 timmarna
efter födseln
De flesta lamm dör om
de inte får snabb
vätsketerapi
© Neil Sargison

Enterotoxigenic E. coli - kontroll
och förebyggande åtgärder
 Strikt

hygien
 Se till att lamm får i sig tillräcklig mängd
råmjölk
 Imedelbar isolering av sjuka lamm
 (Vaccin som innehåller avdödat K99 E.
coli, administerat samtidigt som klostridie
vaccin)
© Neil Sargison
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Ospecific bakteriemi





Polyartrit (joint ill)
Omphaloflebit (navel ill)
Endocardit
Meningit
Invasion av E. coli till blodbanorna via tonsillerna eller från
tarmen hos lamm som inte fått tillräckligt med råmjölk,
Även andra bakterier, såsom Mannheima haemolytica,
Pasterurella multocida, Actinomyces pyogenes, Staphylococcus
spec och Streptococccus spec kan via kontaminerad närmiljö ge
upphov till infektion i olika organssystem

.
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Joint ill


Polyartrit
(ledinflammtion i flera
leder) kan uppkomma
hos lamm så unga
som 5 dagar och
karakteriseras av 




Plötslig hälta
Smärta, värme och
svullnad i flera leder
Mår dåligt och diar
sämre
© Neil Sargison
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Joint ill



Kliniska symtom
Obduktionsfynd




Variga leder
Förtockad ledkapsel
Erosioner på ledytan

Behandling av långt gångna är oftast utsiktslöstfall drabbade djur bör
avlivas. Förebyggande åtgärder bör sättas in för att förhindra ytterligare
fall
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Fästing feber


Infektion av stafylococker via
sugande fästingar. Stafylockerna
kommer antingen från djurens hud
eller från fästingarnas mundelar /
saliv.



Ger upphov till:







Bakteriemi och led- inflammationer
Bakdelsförlamning pga bölder i
ryggraden.
Bölder i inre organ.

Potentieras av anaplasma då
denna trycker ner immunförsvaret.

© Neil Sargison
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Navel infektion


Orsakas av bakteriemi eller infektion i
naveln / navelsträngen från en
förorenad miljö
Kliniska tecken -







Krökt rygg, dålig kondition och ihåliga
flanker
Fuktig, svullen och smärtande naveln,
ibland varigt sekret
Svullnad kan ha spridit sig internt till
urinblåsan eller levern
Smärta vid palpation
Samtidig systemisk infektion kan
också förekomma
Behandling med antibiotika och antiinflammatorisk preparat.
Prognosen är beroende av infektionens
omfattning och varaktighet av och hur mkt
kolostrum antikroppar som förts över till
lammen.
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Bakteriell meningit



Drabbar oftast 2 - 4 veckor gamla lamm
Kliniska symtom –
–
–
–

–
–

lämnar modern
igentäppta ögen
kan inte dia
svaghet, ändrat rörelsemönster
och depression som leder till
medvetslöshet
överreagerar på ljud och beröring
opistotonus ( nacken böjd bakåt) i agnonalt (slut) stadium

© Neil Sargison
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Bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation) diagnos och behandling



Kliniska symtom
Cerebro-spinal vätska (CSF)-

Ökning av protein koncentration (0.5 - 8.0 g/l)
Neutrofil pleocytos (förändringar av vita blodbilden)

Svarar dåligt på kortison och antibiotikabehandling
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Förebyggande av ospecifika bakteriemier
(bakterier i blodet)












Se till att tackornas kondition är bra
Hantera abortproblem och förebygg förlossningskomplikationer
Ha utbildad personal vid lamning
Ha god tillgång på lammboxar och bra belysning
Koncentrera lamningsperioden
Tillämpa strikt hygien vid lamning
Ha en optimal beläggningsgrad
Naveldesinfektion med jodlösning
Se till att alla lamm får adekvat råmjölksgiva de första 4 timmarna
Ha bra hygien i lamningsboxen
Kontrollera lammen regelbundet

© Neil Sargison
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Alternativ till råmjölk
 Råmjölk

från andra tackor
 Koråmjölk




20% lägre energi
Skyddar inte mot vissa fårsjukdomar
Koråmjölks anemi (blodbrist)

 Råmjölksersättning



Bekvämt
Dyrt
© Neil Sargison

Necrobacillos
 Navelinfektion

med
Fusobacterium
necrophorum
 Karakteristiska
“vita fläckar”
bölder i levern
 Spridning till leder
och lungor
 Dålig
omgivningshygien
© Neil Sargison
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Jodbrist






Medfödd struma
Bukiga lamm
med dålig/avsaknad av ull
Lamm brukar dö kort
efter födseln
Mindre drabbade lamm dör av
svält/hypotermi (undertemp)
Påverkar tackornas fruktsamhet
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Utomlands är allvarlig jodbrist vanlig hos Merino och oftast förknippad med utfodring
med kålgrödor i slutet av dräktigheten

© Neil Sargison

16

Brassica ( kål) grödor innehåller höga halter av tiocyanat goitrogen prekursorer
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Jodbrist - diagnos
 Palpation

av sköldkörteln på nyfödda

lamm
 Histologisk undersökning av
sköldkörteln
 Koncentration av sköldkörtelhormon I
blod
 Koncentration av jod på betet
 Kontrollerade tillskottsförsök
© Neil Sargison
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Storskaliga tillskottsförsök är utan tvekan den bästa metoden för bestämning av
jodbrist, men kräver noggrann planering och är tidskrävande och dyrt
© Neil Sargison

Jodbrist kan diagnosticeras via
vägning av sköldkörteln från 15
obducerade dödfödda lamm.
Ett sk sköldkörtel/kroppsvikts
kvot tas fram

I undersökingen från organen som
visas på bilderna erhölls t.ex. en
sköldkörtel/kroppsvikts kvot på 0.7
g/kg, vilket indikerar jodbrist .

© Neil Sargison
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Jod tillskott
 Oral

giva av 280 mg
kaliumjodid







Applicering av jod baserade preparat
direkt på huden
Injektion av oljebaserade produkter med
jod




Före betäckning
Mitt i dräktigheten
4 veckor före lamning

Tackor injeceras vartannat år

Långsam frisättning via “boli preparat” i
våmmen



Tillhandahåller effektivt jod tillskott
Andra typer av tillskott kan vara mindre
lönsamma
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Medfödd
kopparbrist


Allvarlig kopparbrist i mitten
till slutet hos dräktiga tackor











Dödfödda lamm
Små eller svaga lamm som
uppvisar lätta hudskakningar
Okoordinerade finlemmade
lamm som är svaga i bakdelen
och uppvisar en matt päls
Kliniska symptom börjar visa sig
när djuren hanteras
Ökad känslighet för infektioner
hos lammen strax efter födseln
Andra tecken på kopparbrist i
flocken
© Neil Sargison
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Kliniska symtom
på kopparbrist






Svag benstomme och
benfrakturer
Stålaktig ull
Missfärgning av ull
Ökad mottaglighet för
sjukdomar
Dåligt allmäntillstånd
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Selenbrist











Dödfödslar
Svaga lamm
Ibland symtom efter stress

samling

transport
Diar dåligt
Plötsligt delvis förlamade
Dör pga respirationssvikt eller svält
Överlevar kan bli “pellar”
Förebyggs genom selengiva till tackor
E vitamin spelar roll

© Neil Sargison
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E vitamin brist







Vitamin E kompletterar selen som en
antioxidant
Tillräckliga mängder av både vitamin E och
selen är nödvändigt för att förhindra
muskelsjukdom
Bete och spannmål innehåller betydande
mängder av vitamin E
Rotfrukter är dåliga källor till vitamin E
Vitamin E i foder påverkas av lagring
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Diagnos “white muscle disease”


Kliniska symtom


differential diagnoser
• Ledinflammation
• Lunginflammation
• Böld i ryggrad



Obduktionsfynd



Nekroser i hjärtmuskulatur
Symmetriska nekroser i bakben

Differential diagnosis –
S. dysgalatiae arthritis

• Svårt att tolka




Histopatologi
Kreatinin > 500 IU/ml

© Neil Sargison
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Behandling selenbrist


Injektioner av selen
och vitamin E




behandling kan
behöva upprepas
risk för selen
förgiftning

© Neil Sargison

Entropion
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