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Gastroguide del 3:

Behandling av Intestinal 
Lymfangiektasi (IL)
Av avlsrådet og Maien Munthe-Kaas

Behandling

Det er viktig at behandlingen skjer i samråd 
med veterinær. Det finnes ingen universal-
kur for IL. Hvert tilfelle vil kreve individuell 
til pasning. Ta gjerne kontakt med  Avlsrådet 
eller IL-gruppen om du ønsker råd. Du 
finner vår kontaktinformasjon bakerst i 
 bladet, på klubbens nett- og facebooksider. 

Behandling av hunder med IL består av tre 
elementer

• fettfri diett 

• redusert smittepress 

• medisinering og kosttilskudd 

Fettfri diett 
En hund med akutt IL må ha en helt fettfri 
diett. Dette kan gjerne være kokt torsk med 
poteter og/eller ris. Du kan lese mer om for
ing av ILsyk hund på klubbens hjemmeside. 
Vær oppmerksom på at mange kommersielle 
fór beregnet for hunder med fordøyelses
problemer inneholder fett. Også hunder 
med andre mage/tarmlidelser har godt av 
en slik diett, så ikke vent på en diagnose før 
du hiver fisken på kok. Friske hunder har 
heller ikke vondt av noen dager uten fett. 

God diagnose – mest mulig treffsikker behandling

IL er en lidelse med ulike uttrykk, i alle fall i 
startfasen. 

• Noen hunder blir nedstemte, vil ikke 
delta på tur og er mindre selskapelige 
enn før. Dette kan være vanskelig 
å fange opp, da det ofte kan tenkes 
flere grunner til den gradvise adferds
endringen. 

• Noen hunder får diare og/eller 
 oppkast. 

• Noen hunder får væske i buken, 
bakbena, under huden generelt og/
eller i hjerteposen. Lettere tilfeller av 
dette kan forveksles med fedme eller 
hjerte feil. 

• Noen hunder taper vekt. 

En hund kan ha et eller flere av disse symp
tomene. Behandlingen vil tildels avhenge av 
symptomene og hvordan sykdomsforløpet 
utvikler seg. Det er viktig å få en så presis 
diagnose som mulig for å treffe godt med 
 behandlingen.  

Sammen med symptomene vil en blodprøve 
vise om en lundehund har IL. Verdiene for 
albumin, totalprotein, kalsium og kolesterol 
er lavere enn normalverdiene hos en ILsyk 
hund. 

Analyse av avføring kan i tillegg gi svar på 
om hunden har en infeksjon forårsaket av 
bakterier eller giardia. En hund med IL får 
lett tarminfeksjoner, da hele balansen i tar
men er forstyrret. Hvis lundehunden din er 
dårlig i magen, kan det være lurt å ta vare 
på noen poser avføring i noen dager i tilfelle 
veteri næren trenger avføringsprøver. 

Dette er den siste artikkelen i en serie artikler om mage- /tarmproblemer hos lundehund. Over 
sommeren vil de bli samlet i en «Gastroguide» som vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. Denne 
guiden vil bli  oppdatert ettersom ny kunnskap kommer til på området.
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Over tid har hunden behov for å få tilført 
små mengder essensielle fettsyrer, men i 
en akuttfase er det viktig å utelukke fett så 
langt mulig. Bakteriefloraen i mage/tarm
systemet vil ha behov for tilførsel av probio
tika som Zoolac, Prokolin eller Canikur.  

Gi også gjerne vitamin Bkompleks sammen 
med maten. Er hunden veldig tynn og tar til 
seg lite føde, kan man gi proteinpulver, for 
eksempel Prozyme. (56 g Prozyme røres ut i 
ca 1 ss biola og fordeles utover dagen).

Reduser smittepress 
En hund med IL vil være utsatt for å utvikle 
mage/tarminfeksjoner som vil komplisere 
sykdommen og behandlingen. Det er derfor 
viktig å begrense smittepresset ved å holde 
det rent i luftegården, på soveplassen og i 
mat og vannskåler. Ikke la hunden treffe 
alle mulige fremmede hunder mens den 
er syk. De andre hundene kan bære smitte 
uten at de selv er preget. Hunden trenger 
ro, men når det er sagt, skal den få leve et 
tilnærmet normalt liv med aktivitet i forhold 
til hva den orker/har lyst til.

Medisinering og kosttilskudd 
En hund som lider av IL må ha kortison. 
Vanligvis benyttes Prednisolon (1,25 mg/kg 
kroppsvekt pr dag). Dosen tilpasses etter
som hundens vekt endrer seg. Husk å trappe 
ned dosen langsomt ettersom hunden blir 
bedre. 

Ofte gis en antibiotikakur for å håndtere en 
eventuell bakteriell infeksjon. I nyere tid har 
man sett god effekt av å gi en kur med Flagyl 
sammen med kortison. I slike tilfeller virker 

Flagyl som en betennelsesdemper. Husk 
at Flagyl aldri må gis over lengre perioder 
(maks 20 dager). Flagyl bør gis sammen med 
mat, da det øker opptaket fra tarmen.

Dersom hunden er plaget av oppkast og 
mage smerter (hunden tøyer magen og fiser) 
bør den få et syrenøytraliserende middel 
som Antepsin (1/2 tab morgen og kveld.) 
eller Pepsid (1/2 tablett hver kveld en time 
eller to før leggetid). Dersom det er mistan
ke om mage sår og/eller den står på store 
medi kamentdoser gis gjerne Omeprazol (10 
mg tablett hver morgen i 10 dager, deretter 
0,5 mg så lenge hunden går på medisiner) 
som beskytter slimhinnene i mage og tarm.

Lundehunder med IL har gjerne for lavt 
nivå av Bvitaminer og kalsium pga. dårlig 
nærings opptak. Tilskudd av Bvitaminer 
gis i form av injeksjoner hos veterinær og 
kosttilskudd (for eksempel Trikem fra Höök, 
følg dosering på flasken).  Kalsium krever 
nærvær av vitamin D3 for å tas opp effektivt.  
Tabletter tilsatt vitamin D3 knuses og tilset
tes maten (ca 1000 mg kalsium med vitamin 
D3 pr dagsrasjon mat).  Vær oppmerksom på 
at kalsium kan hemme opptaket av mange 
typer antibiotika og Flagyl. Du bør derfor 
ikke gi kalsium samtidig med disse medi
sinene, men la det gå noen timer i mellom. 
Kalsium har derimot liten effekt på opptaket 
av Prednisolon.

På de neste sidene følger to historier der hundene har fått påvist IL og har blitt behandlet 
for dette. Begge hundene lever fremdeles godt 1-2 år etter at de var syke. 

Hundenes sykdomsforløp var ganske ulike og deres behandling avviker en god del. Behan-
dlingen er foretatt hos ulike veterinærer. 

Historiene er ikke ment å være «oppskrifter» for behandling av hhv langsomt utviklende og 
akutt IL, men som eksempler på noe ulik tilnærming.
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Historie A

Kaisa er ei tispe på 9 ½ år. For 3 
år siden begynte Kaisa å skrante, 
ble mindre aktiv, lekte mindre, 
og matlysten ble stadig dårligere. 
Det skjedde så gradvis at det tok ei 
stund før vi begynte å lure på om 
hun var blitt syk.  

Vi hadde på det tidspunktet ingen 
mistanke om IL, hun hadde jo ikke 
diaré, oppkast eller væskeansam
ling under huden. Vi kontaktet 
veterinær og ble enige om å gi en 
”kur” med Bvitaminsprøyter for å 
prøve å få henne i gang og gi henne 
økt appetitt og gjøre henne gladere 
igjen. Det ble ikke den store bedrin
gen, og etter sprøyte nr. 3, tok vi en 
blodprøve. Kaisa var da blitt slapp 
og tynn, veide så vidt over fem kg 
(Hun er ikke ei spesielt lita tispe), 
og vi begynte å se mørkt på utfallet. 
Blodprøven viste virkelig alarmer
ende nivå på albumin, totalprotein, 
kalsium og kolesterol. Hun ble satt 
på Prednisolon (5 mg pr dag) og en 
tidagers antibiotikakur. 

Vi ga henne IDfettfattig for, både 
hermetisk og oppbløtt tørrfor 
sammen med hjemmelaget mat 
bestående av kokt kylling/sei, gul
røtter, brokkoli, poteter og ris, til
satt taremel når maten var avkjølt. 
Hun har også fått ca 23 ss rå kar
bonadedeig pr dag.

Appetitten økte og Kaisa la sakte, 
men sikkert på seg litt. Humøret ble 
etter hvert bedre.  Etter 14 dager 
trappet vi ned Prednisolon slik at 
hun fikk 1/2 tablett og 1 tablett an
nenhver dag. Vi fortsatte å redusere 
mengden Prednisolon over lang tid.

Det er nå gått ca. 2 år siden Kaisa 
ble syk. Hun er i godt humør, liker å 
gå tur, kan slå til og leke litt og fun

gerer greit i flokken. Hun tåler reis
ing og spiser greit, selv når det blir 
forandringer i de daglige  rutiner. 
Avføringen varierer mellom normal 
og litt løs. I blant kaster hun opp, 
men da er det som regel at hun har 
spist litt for fort når det er noe som 
er ekstra godt (nylaget ”kyllinggrøt” 
går ned på høykant).

Kaisa får fremdeles litt kortison 
(1,25) stort sett hver dag, men en
kelte dager hopper vi over det. Vi 
har valgt å fortsette med samme 
type for. Hun får nå også en del 
uoppbløtt ID  tørrfor og spiser 
også en del ”vanlig” tørrfor som vi 
gir til de andre hundene våre. Hun 
er ennå litt tynnere enn vi ønsker, 
men det er ikke så lett å få henne 
opp i vekt. Hun får tre måltider pr. 
dag, og det siste halve året har hun 
også fått standard med brødskive 
med lett leverpostei som en del 
av frokosten.  Hun får også mager 
cottage cheese og biola hver dag. Er 
ganske konsekvente med maten, 
men tester også ut litt variasjon for 
å styrke motstandsdyktigheten.

Som beskrevet har Kaisa hatt en 
snikende type IL, ingen av de 
 akutte symptomer som diare, op
pkast og væskeansamlinger har 
vært til stede. Vi har prøvd å gi Kai
sa et godt og trygt liv etter at hun er 
blitt syk. Vi har lært å kjenne symp
tomene når hun av og til går inn 
i dårligere perioder. Det kan være 
ved løpetid eller andre ukjente år
saker. Er da helt konsekvente med 
mat, gir det trygge og kanskje øke 
kortison for en kort periode.  Går 
så tilbake til vanlige rutiner som 
beskrevet ovenfor. 
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Historie B

Viktor er en hannhund på 4 år med 
et aktivt liv i skog og mark. Han var 
sund og frisk inntil han brått ble 
dårlig. Symptomene var sprutdiare, 
kastet opp rett etter måltidene og 
hadde «oppblåst mage». Hans tann
kjøtt var veldig lyst. Viktor veide 9 
kg da han ble brakt inn til dyrlegen. 
En blodprøve viste verdier under 
normalnivå for blant annet albu
min, totalprotein, kalsium og koles
terol. 

Han fikk en Bvitaminsprøyte og 
ble satt på en kur av Prednisolon 
(10 mg hver morgen) og Flagyl (2 x 
100 mg pr dag i 10 dager, deretter 
100 mg pr dag i 10 dager). For å 
stoppe brekningene og beskytte 
slimhinnene i mage og tarm fikk 
han Omeprazol  (1 kapsel pr dag 
under hele Flagylkuren) og Antep
sin (1/2 tablett morgen og kveld). 

Som diett fikk han torsk, ris, po
tetmos og gulrøtter eller gresskar. 
Alt ble kokt i minst 3 timer og der
etter kjørt i en kjøkkenmaskin til 
puré. I tillegg fikk han ca 1000 mg 
med kalsium med vitamin D3 pr 
dagsrasjon mat, Vitamin Bkom
pleks (Trikem fra Höök),  Zoolac 
og Diarsanyl (leire som beskytter 
tarmslimhinnen) 24 ganger daglig.

Etter 2 dager på Prednisolon 
begynte å Viktor å tisse stooore 
dammer. Kroppsvekten falt også 
ettersom vannet forlot kroppen og 
etter 6 dager veide han 5,9 kg! Han 
klarte nå å holde på maten uten 
å kaste opp. Han hadde en veldig 
 appetitt, men ble holdt strengt på 
dietten i mange små porsjoner.  I 
det hele tatt virket almen tilstanden 
bedre. Mengden Prednisolon ble nå 
redusert til 7,5 mg siden kropps
vekten hadde avtatt så mye.

Etter 16 dager viste en blodprøve 
normale verdier foruten leververdi
en ALT som var litt høy og Amylase 
som var litt lav. At leververdien ALT 
var høy, skyldtes nok medisinerin
gen. Han fikk etter dette Hepacyl 
fra dyrlegen for å avlaste leveren 
noe. Amylase er et enzym som 
bidrar til bryte ned karbohydrater.  

Etter 20 dager ble Flagylkuren 
avsluttet. Deretter ventet vi 10 
dager og reduserte så mengden  
Prednisolon til 5 mg pr dag i 10 
dager, så 2,5 mg pr dag i 10 dager 
osv. Viktor var fri for medisinering i 
løpet av ca. 6 uker. 

Etter ca. 8 uker begynte vi for
siktig å introdusere litt fett i kosten 
igjen i form av Hills I/D tørrfor.  
Prosessen har gått gradvis, og vi 
er fremdeles litt forsiktige med 
fettprosenten, men i dag spiser 
Victor en blanding av hjemmelaget 
for av torsk, potet, ris, kylling og 
tørrfor. Et halvt år etter at vi sluttet 
med kortisonbehandlingen, var 
vekten tilbake på normalt nivå. 

Det er nå gått 1,5 år siden Vik
tor ble syk. I dag er han i fin 
form.  Vekten er normal og han er 
 medikamentfri.


