
Sjukdomsbeskrivning
Enterit hos lamm har många likheter med enterit hos kalv, 
bland annat är patofysiologin likartad (1). Se bakgrunds-
manus Enterit hos kalv.

Tackornas nutritionella status har stor betydelse för lam-
mens hälsa. Om tackornas ull är smutsad av träck kan det öka 
risken för fekal-oral smitta till lammen (1).

Infektionsagens
Pugh & Baird listar ETEC, rotavirus, kryptosporidier, Sal-
monella och Giardia som infektionsagens vid enterit hos 
lamm under den första levnadsmånaden. Hos äldre lamm 
anser de att Clostridium perfringens och koccidier är aktu-
ella. Dessutom har adenovirus, coronavirus, Campylobacter 
jejuni, Escherichia fergusonii, Yersinia sp., Strongyloides pa-
pillosus, EHEC och EPEC rapporterats som orsak till enterit 
hos lamm. De anger att saminfektioner (”mixed infections”) 
är vanligt förekommande och att infektionspanorama kan 
variera från år till år (1).

I Sverige gjorde Fårhälsovården en pilotstudie 1997–1998 
om infektionsagens vid enterit hos lamm (2). Bakgrunden 
var deras iakttagelse från fältet att diarré hos 3–7 veckor 
gamla lamm kunde vara ett problem, med hälften av lammen 
drabbade, i vissa fall 70–80 %, i en besättning. Träckprover 
samlades från 141 lamm med diarré och 126 lamm utan di-
arré, från totalt 50 besättningar. Proverna testades för E. 
coli/ETEC, rotavirus, koccidier och kryptosporidier. E. coli 
påvisades i alla proverna men inga isolat av ETEC (E. coli F5 
[K99] eller F41). Rotavirus (grupp A) påvisades inte i något 
prov, medan kryptosporidier och koccidier (Eimeria) var 
vanligt förekommande. En slutsats av studien var att ingen 
bakteriellt orsakad enterit hos lammen kunde visas. För att 
vara optimal med tanke på ETEC borde dock yngre lamm ha 
ingått i studien.

Resultaten stämmer överens med Fårhälsovårdens (Ulrika 
König, personligt meddelande) uppfattning idag, att det är 
mycket ovanligt i Sverige med ETEC som upphov till vat-
tentunn diarré under de första levnadsdygnen.

En studie av giardiainfektion hos svenska lamm har gjorts 
(3).

E. coli
Se bakgrundsmanus Enterit hos kalv. Hos ETEC är F5 
(K99) och F41 de vanligaste adhesionsfaktorerna (1).

Diagnostik
Se bakgrundsmanus Enterit hos kalv (utom kalvpaket). Pugh 
& Baird framhåller att klinisk diagnos inte är tillräckligt, 
utan att laboratorietester behövs för att fastställa en etiolo-
gisk diagnos (1).

Behandling
Se bakgrundsmanus Enterit hos kalv. Pugh & Baird fram-
håller vätsketerapi som grund. Behandling med antibiotika 
vid ETEC bör vara restriktiv och reserveras för utbrott där 
diagnosen salmonellos ställts. De föreslår som antibiotikaval 
neomycin p.o. 10–22 mg/kg 2 gånger dagligen; trimetoprim-
sulfa p.o. 30 mg/kg; ampicillin i.m. 10–20 mg/kg 2 gånger 
dagligen; amoxicillin i.m. 10–20 mg/kg 3 gånger dagligen. 
De rekommenderar behandling med NSAID (flunixinme-
glumin 1–2 mg/kg i.m. eller ketoprofen 3 mg/kg i.v. (1).

Diskussion/bedömning
Mycket av det som gäller för enterit hos kalv gäller troligen 
också för enterit hos lamm, men uppfödningsformerna och 
därmed riskfaktorerna skiljer sig en hel del. Vår kunskap om 
symtombild, prevalens av infektionsagens, virulensfaktorer 
och antibiotikaresistens hos ETEC, behandlingsrutiner och 
behandlingseffekt etc. hos lamm i Sverige är begränsad.
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