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Klövspalt vanlig orsak till hälta
Klövspaltsinflammation är lättbehandlad om hältan upptäcks i tid och
behandlas med penicillin. Vid sen upptäckt finns risk för ledinflammation,
onödigt djurlidande och stor kostnad.
Klövspaltsinflammation eller klövspalt är
gängse benämning på den kanske mest kända
klövsjukdomen hos nötkreatur. Mer vetenskapligt kallas den för klövspaltsflegmon och
längre tillbaka också panaritium.
Klövspalt är den vanligaste orsaken till hälta
i såväl extensiv som intensiv köttproduktion.
Typiska symptom är hastigt uppkommen hälta
med en svullen fot, relativt hög feber och
påverkat allmäntillstånd. Vanligen drabbas
bara ett ben därför att inflammationen med
feber ger ett snabbt immunsvar som hindrar
angrepp på fler klövar.
Beroende på var i klövspalten själva infektionen fått fäste spretar klövarna isär, mycket
om såret sitter i främre delen av klövspalten
och mindre om skadan huvudsakligen sitter
långt bak upp mot trakterna. Att reaktionen
blir kraftig och är smärtsam beror på att
infektionen med nekrosbacillen (Fusobacteriumnecrophorum) ger vävnadsdöd djupt under
klövspalthuden och varet som bildas luktar
mycket illa.
Det är inte bara nekrosbacillen som hittas
vid bakterieodling utan även pyogenes (Actinomycespyogenicus) och andra sårbakterier.
Det finns mildare stadier av klövspalt och
om man upptäcker hältan tidigt kanske såret
inte ens har öppnat sig. Det är alltid viktigt att
ta upp foten och undersöka klöven för att vara
säker på att man inte ställer fel diagnos om
inte alla symptomen är typiska.
Även om det halta djuret har feber bör man
försäkra sig om rätt diagnos innan behandling
sätts in för att inte riskera att det är en sekundärinfektion av någon annan klövsjukdom som
exempelvis ett klövsulesår. De bakterier som
orsakar klövspalt är alla känsliga för allmänbehandling med smalspektriga antibiotika som
penicillin och sulfa.
På grund av risken för resistensutveckling
bör man undvika behandling med bredspektriga antibiotika som av praktiska skäl ofta
används i onödan.
Utöver antibiotikabehandling kan
smärtstillande och inflammationsdämpande
medel användas. I samband med att klöven
och klövspalten undersöks för att ställa rätt
diagnos är det lämpligt att tvätta sårområdet
och desinficera. Det behandlade djuret bör
isoleras under läkningstiden för att inte smitta
ner ytterligare djur.
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Klövspaltinflammation med svullnad runt kotan och blödande sår i klövspalten.
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handling är mycket god. Hältan bör avta på
någon dag. Dock kan svullnad och feber vara
kvar i upp till en vecka.
Om hältan inte förbättras relativt snart
måste foten undersökas igen så att diagnosen
är rätt ställd och att inga komplikationer med
ledangrepp hunnit inträffa. Vid ledinfektion
är svullnaden runt kronranden markant och
prognosen för tillfrisknande är mycket dålig
och djuret bör slaktas.
Eftersom djuren utvecklar immunitet
bör sjukdomen inte vara något problem i de
flesta slutna besättningar. Kommer smitta in
från djur utanför besättningen finns risk för
utbrott vilket kan ställa till med stora problem
och höga kostnader. Det är därför som varje
smittat fall om möjligt bör isoleras då bakterier annars sprids till miljön och flera djur kan
drabbas.
Man skyddar sig från utbrott genom god
hygien på golv och förhindra att djuren tvingas
stå eller gå igenom gödselansamlingar på
betet eller drivningsvägar. Vid blöta väderförhållanden kan det bli ansamling av bakterier
där djuren passerar vilket kan vara förödande.
Ojämna underlag, stenar eller andra markförhållanden som kan skada klövspalthuden
måste minimeras för att inte bakterien ska få
fotfäste.
Ett fotbad kan desinficera klövarna och
åtminstone momentant minska smittrisken.
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Klövspalt behandlas med antibiotika, rengöring och
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desinficering av sårområdet.

Lyckad behandling
I en svensk studie i en mellankalvsuppfödning jämfördes avläkningen av klövspaltinflammation efter
behandling med rent penicillin eller sulfapreparat.
Turligt för undersökningen, men inte för djuren,
drabbades omgången med cirka 100 kalvar av inte
mindre än cirka 50 fall av klövspaltsinflammation
under en kort tid. Samtliga fall avläkte bra efter
behandling oavsett preparat och ingen påverkan av djurens tillväxt fram till slakt eller andra
komplikationer uppkom. Det kunde tolkas som
om immunitet uppkommit hos alla djur, även de
utan synbar sjukdom då inga nya fall eller återfall
förekom efter det korta men intensiva utbrottet.
Källa: Bergsten, C., Carlsson, J., 1996, Behandlingsresultat av två
olika preparat vid klövspaltflegmon hos ungtjur. Svensk Veterinärtidning48, 389-393.
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