Hudproblem hos kameldjur
I verkligheten är hudproblem inte alltid enkla och typiska som i en tabell. Det kan vara flera sjukdomar samtidigt. Det kan till exempel börja som skabb med
överkänslighetsreaktion och fortsätta som en pyodermi. Huden försvarar sin funktion som barriär mot yttervärlden genom att reagera ospecifikt, vilket gör att
hudsymtom kan se likadana ut fast orsakerna är olika. Vid allmänna sjukdomar, till exempel utfodringsbrister och infektioner, kan ibland en del av sjukdomsbilden
vara hudproblem.
Diagnos kan ställas på levande djur (se tabellen) eller på döda (obduktion).
Sjukdom
Skabb

Agens

Löss och
loppor

Flera arter,
bland annat
Microthoracius,
Damalinia,
Haematophinus
.

Håravfall, irritation,
klåda.

Orf

Orf-virus
(parapox)

Små blåsor vid
läppar, på huvud;
därefter skorpor
och skorv. Sprids
fort i flocken.

Bölder i
lymfknutor

Bakterier t ex
Corynebacteriu
m
pseudotuberkul
osis
(se även
pyodermi).
Bakterier.
Taggar, vassa
stenar etc.
Staphylococcus
aureus m fl.

Solitär böld

Pyodermi
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Chorioptes,
Sarcoptes.

Hudsymtom
Håravfall, eksem,
elefanthud, klåda.

Varig kronisk
hudinflammation i
hårsäckar, hud,
underhud.

Zoonos

Förekomst

Smittsamt

(Z)

vanligt

X

?

X

?

X

?

X

Bakteriologisk odling.
Testa för att utesluta
tuberkulos.

?

X

Bakteriologisk odling.

Z

Diagnostik
Mikroskopering av skrapprov
och hårprov; eventuellt
biopsi.

Behandling
Klippa, skrubba, mjukgöra
huden, bada i antiacaricid
tvättlösning eller motsvarande.

Inspektera: lössen är upp till
4 mm långa. Ägg på hårstrån,
nära huden.
Hårprov: Löss och loppor kan
identifieras på
parasitlaboratorium.
Elektronmikroskopi på
krustor och/eller
blåsinnehåll.

Klippning, hygien, antilusmedel.

Understödjande.

Dränera bölden.

förekommer
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Sjukdom
Dermatophil
os
(streptotrich
os, CSN) hos
kameler
Dermoidcyst
a hos
kameler

Agens
Dermatophilus
congolensis

Sår
Allergi

Ödem

Bett och
stick
Fästingar

Insekter, orm

Ringorm

Trichophyton,
Microsporum

Kamelkoppor Ortopox-virus
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Hudsymtom
Först svullnad,
vätskande tovor,
sedan skorpor med
tjockt blodigt
sekret under.
Utväxt (ej
smärtande, upp till
apelsinstor) på
hals, öron.
Upphöjda områden
i huden, håravfall,
irritation. Var som
helst på kroppen.
Mjuk, ej smärtande
svullnad, Ansikte,
käkar, buk, nedre
delen av benen,
juver.
Svullnad. Var som
helst på kroppen.
Fästingen, klåda
och irritation.
Hårlösa små fläckar
(1-2 cm i diameter)
med tjock gråvit
skorpa.
Små blåsor,
skorpor, skorv,
eventuellt svullet
huvud. Kan spridas
till hela kroppen.
Sprids snabbt till
andra kameler.

Zoonos

Förekomst

Smittsamt

?

Diagnostik
Mikroskopering och/eller
baktodling av hudskrap.
Biopsi.

Behandling

?

?
?

?

?
Plocka bort fästingar.

?
Z

?

X

Z

Ej i Sverige

X

Mikroskopering och/eller
svampodling från hudflagor
och hår.

Tvätta djur, stall, utrustning
med antisvampmedel.

Anmälningspliktig sjukdom
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