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Røntgenbilde av skilpadde med egg
Foto: M. Heggelund
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Reptilhelse – relevans for zoobransjen

•
•
•

Vurdere dyr som ankommer butikken
Vurdere dyr som er i butikken
Svare på spørsmål fra kunder

Dere kan mye om andre dyr fra før, men hva skiller reptiler fra de mer vanlige hobbydyrene?

Daggekko
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Hva skiller reptiler fra andre dyr? - Anatomi
Eksempler:
• Mangler mellomgulv
-> Luftveisinfeksjoner blir lett alvorlig fordi de ikke kan hoste eller nyse
•

Slanger har permanent lukkede øyelokk (gjelder noen øgler også)
-> Øyebetennelser gir et tilsynelatende stort og / eller grått øye i stedet for rennende
øye

•

Skilpadder har skjelettet sitt «utenpå» kroppen
-> Vanskelig å se forandringer i kroppen, vanskelig å undersøke

•

«3,5» hjertekammer i stedet for fire
-> kan ikke lytte på hjertet og kjenne puls slik man kan på for eksempel hund og katt

•

Kloakk- / gattåpning: Tre ting på en gang – urin / urinstoff + avføring + kjønnsåpning

•

Penis er et rent kjønnsorgan -> kan amputeres uten at det blir problemer med urin /
urinstoff. Noen har hemipeniser = to stk

Tapping av øyelokk
Foto: Evidensia

Gattåpning
Foto: M. Heggelund
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Hva skiller reptiler fra andre dyr? - Fysiologi
Eksempler:
• Vekselvarme
• Hver art har sin POTZ (preferred optimal temperature zone) -> Påvirker kroppens naturlige funksjoner, men
også valg av medisineringsintervall / anestesi osv
• Eksempel: En iguan løper dobbelt så fort ved 30°C enn ved 20°C
•

Behov for vit D3
• Mange arter tar ikke opp tilstrekkelig vit D3 gjennom maten
• Krever UVB-lys for å få kroppens egenproduksjon i tillegg

•

Varierende drektighetslengde
• Avhengig av ytre faktorer
• En del arter slutter å spise mot slutten -> vanskeliggjør vurdering av
hva som er en normal drektighet og når det er leggenød

•

Tetrakrome = Kan se flere farger enn mennesker
• Ser rødt, blått, grønt og UVA. Enkelte slanger ser også infrarødt
• Mangel på disse bølgelengdene gir utydelig syn. Påvirker trolig
trivsel og aktivitetsnivå

Bilde: Wikipedia
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Hva skiller reptiler fra andre dyr? - Hold
Eksempler:
• UVB lys
• UVB-lysgradient
•

Synlig lys, lysintensitet
• Helst samsvare med UVB-lysgradienten
• Sterkt lys viktig for viktige funksjoner i hjernen
• Godt belyst arbeidsplass har 750 lux. Overskyet dag i tropene har 20.000 lux (!)

•

Temperatur
• Temperaturgradient
• Synkronisert med UVB- og lysgradient

•

Luftfuktighet
• Fuktighetsgradient

•

Fôret er i mindre grad tilgjengelig som ferdig, langtidsholdbart helfabrikata
• Husk variasjon for å redusere risiko for mangel og for å hindre at dyret blir for
kresent. De vet ikke best selv!
Lux-måler
Bilde: Wikipedia
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Hva skiller reptilene fra andre dyr? - Kompleksitet
•

Mange ulike arter = Mange ulike behov

•

Reptilmedisinen kan i mindre grad adaptere kunnskap og metoder fra humanmedisinen enn det tradisjonell
veterinærmedisin kan

•

Ikke så mye evidensbasert kunnskap innen reptilmedisinen

•

Norske veterinærer henger etter kunnskapsmessig i og med at «vi ikke har hatt reptiler i Norge»

Blodprøvetagning av dvergvaran
Foto: Evidensia
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Sunnhet = forebyggende helsearbeid
•

Reptiler krever det samme som andre dyr
• Rett mat
• Rett miljø
• Lite stress
• Lite smitte

•

Kunnskap om hold er en forutsetning for sunnhet

•

Legg lista høyt, strekk dere forbi minimumskravene
• Overlevelse er ikke en god markør for trivsel

En sunn sjel i et sunt legeme!

Gresk landskilpadde
Bilde: Wikipedia
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Hvordan ser du at et reptil er sykt?
Avvik fra normalen kan være tegn på sykdom - Krever kunnskap om hva som er
normalt
Eksempler:
• Redusert appetitt
•

Endret drikkelyst (økt eller redusert)

•

Endret urinering eller avføring

•

Redusert vekt (synlig eller veid)

Dvergvaran m grått øye
Foto: M. Heggelund

•

Endret adferd
• For eksempel strekker hals, mindre aktiv, svømmer skjevt, piper når
den puster

•

Endret utseende
• For eksempel bredere kjeve, underbitt

•

Synlige skavanker, sår osv
• For eksempel lukket øye, rødhet i huden, sort haletupp
Kongeboa med væske i hjertesekken

•

Dårlig hamskifte gjentatte ganger

Foto: M. Heggelund
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Vanlige årsaker til sykdom hos reptiler
Viktigste årsaker:
• Mangelfull ernæring
• Suboptimalt miljø
• Stress
Husk at det er dyret som «bestemmer» hva som er best for seg, ikke hva du leser på en nettside

Eksempel på god landskilpaddeinnhegning
Foto: Simon A. Michelet
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Vanligste sykdommer hos reptiler
•
•
•
•

Feilernæring / suboptimalt hold
Parasitter
Infeksjoner
Skader

Variert og god kost
Foto: Simon A. Michelet
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Feilernæring – Metabolsk beinsykdom, MBD
•

Årsaker
• Mangel på UVB, vit D3 og kalsium

•

Symptomer (varierer mellom arter)
• Tykkere ben
• Tynnere kropp
• Misdannet ryggrad / hale
• Fortykket, myk kjeve
• Greier ikke å reise kroppen fra underlaget (særlig landskilpadder)
• Misdannet skilpaddeskall (pyramideskall)
• Slapphet, apetittløshet

•

Behandling
• Vit D3
• Kalsium
• UVB-lys av rett type

•

Forebygging
• UVB-lys av rett type som skiftes hver 6. mnd
• Tilskudd av kalsium og vit D3 (trolig ikke nødvendig til slanger)

Landskilpadde med pyramideskall
Foto: M. Heggelund

Grønn iguan med MBD
Foto: M. Heggelund
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Feilernæring – overfôring med protein / for lite fiber
•

Årsak
• Mye av den kommersielt tilgjengelige maten til landskilpadder er uegnet som fullfôr
• Inneholder for mye protein og for lite fiber

•

Symptomer
• Misdannete skall
• Misdannet nebb

•

Behandling
• Endret fôring
• Tilskudd vit D3 og kalsium
• UVB lys av rett type

•

Forebygging
• Rett fôring – variert kost
• Testudo Pre Alpin er et godt alternativ
• Venne skilpadden til høy av god kvalitet (kuttet i mindre biter), gjerne alfalfa

28 % protein
12 % fiber

7 % protein
30 % fiber

Foto: M. Heggelund

Misdannet nebb og forvokst kropp
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Feilernæring – A-vitaminmangel (særlig hos vannskilpadder)
•

Årsak
• For mye «ren» kost som rent fiskekjøtt osv, for lite grønt, ikke tilskudd

•

Symptomer
• Hovne øyelokk, må ikke forveksles med øyebetennelse / forkjølelse
• Gir alvorlige forandringer inne i kroppen også, er dødelig uten behandling

•

Behandling
• Må behandles hos veterinær, krever injeksjoner

•

Forebygging
• Variert kost
• Bruke kommersielt fullfôr i tillegg til grønt / hele fôrdyr
• Tilskudd tilpasset arten
• Hele fôrdyr

Terrapin med a-vitaminmangel
Bilde: M. Heggelund
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Parasitter
•
•

Vanlig at reptiler har et lavt antall endoparasitter av forskjellig slag uten at det gir sykdom. Trengs ikke behandles
Ved svekkelse kan disse øke i antall og gi sykdom. Da må både parasittene og primærårsaken til svekkelsen behandles
• F. eks. suboptimal fôring / miljø over tid, eller stress (f.eks. flytting ved salg, for liten plass mm)

•
•

Symptomer
Endoparasitter som amøber, rundorm (inne i kroppen)
• Redusert appetitt, slapphet, avmagring
• Endret avføring, oppkast
Ektoparasitter, særlig midd (utenpå kroppen)
• Kløe, dårlig hamskifte, «støv» - særlig rundt øynene
• Etter hvert blodmangel og slapphet

•

•

Midd sees som «støv»
Foto: M. Heggelund

Foto: M. Heggelund

•

Diagnose stilles ved
• Undersøke fersk avføring hos veterinær / se på hudprøve i mikroskop
• Gjennomgang av sykehistorie inkl hold / stell slik at bakenforliggende trigger kan identifiseres

Behandling
• Parasittbehandling med reseptbelagte legemidler tilpasset de(n) parasitt(er) som er indentifisert
• Endring av suboptimale holdmessige forhold
• Sanering av miljø
Slangemidd

•

Risiko reduseres ved å sette nye dyr i karantene og ta en rutinemessig helseundersøkelse inkl avføringsprøve av dem
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Infeksjoner
•
•
•

For mye undervarme
For fuktig / for urent
Stress eller sårskader

•
•
•

Sår kan bli betente, eller være inngangsport for byller andre steder
Utvikles langsomt, og kan være vanskelig å behandle
Puss hos reptiler er ikke flytende, men en fast, osteaktig masse

•

Luftveisinfeksjon: Betennelse i øvre luftveier spres lett til lunger pga manglende mellomgulv ->
• Vannskilpadder svømmer skjevt, landskilpadder beveger hodet mer ut og inn når de puster
• Slanger løfter hodet fra underlaget, åpen munn
• Pipelyder når de puster
Munnråte
Skjellråte og skallråte
Ørebetennelse
Byller og leddbetennelser

•
•
•
•
•

Behandling avhenger av alvorlighetsgrad
• Fjerne årsak
• Desinfeksjon
• Antibiotika / Antimykotika (mot sopp)
• Ta det alvorlig nok, tidlig nok!

Munnråte
Foto: M. Heggelund

Sepsis (bakterier i blodet)
Foto: M. Heggelund

Byll
Foto: M. Heggelund
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Skader
•

Forårsaket av interiør
• Ikke ideelt terrarium
• Kommet seg løs
• Fått gå fri steder det ikke var trygt
• Ubeskyttet varme
• Skarpe kanter
• Dyr som går mot glasset i terrariet gjentatte ganger uten at man gjør endringer
• Sprekker som egentlig ikke var store nok til å komme ut av

•

Bittskader

•

Ham som ikke går av skikkelig på små tær -> nekrose

•

Mister halen – autotomi

•

Behandling avhenger av skadeomfang

Bittskade
Foto: M. Heggelund
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Diverse annet
Leggenød
•
•
•

•
•

Reptiler kan legge ubefruktede egg
Symptomer
• Oppførsel / utseende som at det er egg, men de legges ikke
• Etter hvert vedvarende appetittløshet (kan også være normalt på slutten), og slapphet
Årsaker
• Manglende eggleggingssted
• Kalsium-mangel
• Stress
• Misdannete egg
Diagnose
• Røntgen eller ultralyd
Behandling
• Medisiner, evt kirurgi

«Øyeham» som ikke løsner
•
•

Primært slanger
Oftest pga for tørt miljø, men andre sykdommer kan også forårsake det

Operasjon ved leggenød hos trepyton
Foto: Evidensia
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Generelt om behandling av sykdom hos reptiler
•
•
•

Ikke bruk Dr Google som eneste dyrlege
Aksepter at norske dyrleger må få anledning til å sette seg inn i dette
Sammen kan dere få til mye!

•

Be dyrlegen om å kontakte andre dyrleger som har kompetansen, gode råd
over tlf kan hjelpe godt

•

Dersom du har en dyrebutikk og har planer om å ha mye reptilutstyr / selge
reptiler – sjekk om det er en dyrlege i nærheten som har litt ekstra interesse
for disse dyrene
• Hvis det ikke er det – gi beskjed til den lokale dyreklinikken om at dere
har tenkt å selge reptiler, og at det er fint om de kan skaffe seg et
minimum av kompetanse

Afrikansk sporeskilpadde til nebb-slip
Foto: Evidensia
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