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Alle hunder kan få diaré og oppkast iblant. For hunder med et velfungerende immunforsvar vil dette 
som oftest rette seg av seg selv i løpet av et par dager. Hos lundehund er vi imidlertid litt mer på vakt. 
De bør ikke gå med løs avføring/diaré over tid. 

Det første du kan og bør gjøre om 
du har en voksen hund som har fått 
diaré /kaster opp maten er å faste 
den ett døgn og deretter gi den et 
mer skånsomt fôr. Valper bør ikke 
fastes, men fôres med flere små 
porsjoner. En fettfattig (tilnærmet 
fettfri) kost av godt kokt mager, 
hvit fisk, kylling, ris, potet, er ut-
merket for en opprørt fordøyelse. 
Små mengder cottage cheese/mager 
kesam/gresk yoghurt/biola kan også 
være gunstig. Gi små porsjoner flere 
ganger for dagen. Probiotika som 
Zoolac eller Pro-Kolin kan bidra til 
å rette opp bakteriefloraen i tarmen. 

Pass på at hunden får vann! Det bør 
ha romtemperatur og gis i små por-
sjoner dersom hunden kaster opp. 

Du bør også ta en ekstra grundig 
vask av mat- og vannskåler, leker og 
pledd for å hindre at hunden infise-
rer seg selv eller andre på nytt med 
uheldige bakterier eller parasitter. 
Av samme grunn bør du sørge for 
å plukke opp all avføring etter hun-
den. Ta tidlig vare på noen poser 
morgenavføring i tilfelle du trenger 
avføringsprøver til veterinæren, 
siden disse må tas over flere dager. 
Oppbevar prøvene kjølig. 

Dersom hunden ikke blir bedre 
med denne behandlingen i løpet 
av 2-3 dager bør du ta den til vete-
rinæren for en sjekk, Vurder å 

ta en blodprøve. Det vil kunne gi en 
god indikasjon på årsaken til pro-
blemet og bidra til du kommer raskt 
i gang med behandling for IL, om 
resultatet tyder på at hunden har 
det. Vær oppmerksom på at hvis 
hunden er i et veldig tidlig stadium 
av å utvikle IL, er det ikke sikkert 
verdiene har rukket å endre seg. 
Dette vil i så fall vise seg etter litt 
tid. Er hunden livredd for å bli stuk-
ket, kan man kanskje la den slippe 
det ekstra stresset i første omgang.

Problemet kan ha en relativt enkel 
løsning, eller det kan kreve grun-
digere utredning. Vi vil her se nær-
mere på følgende årsaker:
• bakterielle infeksjoner
• giardiainfeksjon
• magesår
• intestinal lymfangiektasi (IL)

Det kan være en bakteriell mage-/
tarminfeksjon
Vi har erfaringsmessig grunn til å 
tro at lundehunder er noe mer ut-
satt for bakterielle infeksjoner i tar-
men enn mange andre raser. Disse 
behandles gjerne raskt med en anti-
biotikakur. Dihydrostreptomycin 
(DHS) brukes ofte, da det virker på 
et bredt spekter av bakterier uten å 
tas opp i særlig grad fra tarmen. 

Gi gjerne probiotika som Zoolac 
eller Pro-Kolin samtidig for å tilføre 
«snille», nød  vendige tarmbakterier, 
siden den normale bakteriefloraen i 

tarmen også vil påvirkes av DHS.

Dersom hunden ikke blir bra av 
antibiotikakuren, må du gå tilbake 
til veterinæren for en grundigere 
sjekk med blodprøve og eventuelt 
avføringsprøver for å avdekke om 
problemene kan skyldes Giardia, IL, 
magesår, en kombinasjon av disse 
eller noe helt annet.

Det kan være en Giardia infeksjon 
Giardia er en encellet parasitt, 
en flagelat. Hovedsymptomet på 
infeksjon er diaré, spesielt lys, ille-
luktende, fettrik avføring med 
pastaaktig, halvflytende konsistens. 
Luftsmerter kan også forekomme. 

Giardia påvises ved analyse av av-
føringsprøver. Du bør levere inn 
litt avføring fra 3 morgener på rad 
som veterinæren sender inn til 
dyrkning. Det tar ca. 5 dager å få 
resultatet, så du bør ikke vente for 
lenge med å begynne å samle… 
Noen veterinærer kan i dag ta en 
hurtigtest som gir svar med det 
samme. Den er imidlertid ikke så 
treffsikker. Hunden kan derfor være 
smittet, selv om hurtigtesten ikke 
gir utslag. 

Har hunden din utviklet en 
Giardia infeksjon må den behandles 
med Panacur eller Flagyl. 

Hvis hunden er dårlig og en vanlig 
antibiotikakur ikke har løst proble-
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met, kan det være greit å bare starte 
en kur med Panacur eller Flagyl 
med en gang, fremfor å vente til 
resultatet av avføringsprøvene er 
klare. Det er viktig å redusere faren 
for at hunden blir smittet på nytt så 
mye som mulig. All skit fra lufte-
gården må bort, og hundesenger 
etc vaskes. Alle hunder i en flokk 
må behandles samtidig. Sjekk at 
hunden virkelig er fri når kuren er 
over. Det er også viktig å være nøye 
med egen håndhygiene, siden noen 
varianter av Giardia også kan smitte 
til mennesker.
 
Det kan være magesår
Noen lundehunder får magesår, 
som ofte ledsages av IL, og kan føre 
til utvikling av kreft i magesekken. 
Symptomene kan være mage-
smerter, oppkast, oppblåst mage og 
økt drikkelyst. Om hunden står og 
strekker/tøyer magen på en unor-
mal måte, er det et tegn på smerte. 

Dersom hunden har et blødende 
magesår vil man ofte se svart, tjære-
aktig avføring og/eller kaffegrutlig-
nende oppkast. Disse symptomene 
er relativt spesifikke. Gastroskopi 
kan gi et klarere bilde, men det er 
en avveining i forhold til hvilken 
belastning man vil utsette hunden 
for. 

Magesår behandles i hovedsak med 
Omeprazol som hemmer syrepro-
duksjonen i magesekken. I tillegg 
kan man med fordel gi Antepsin 
som bidrar til å beskytte slimhin-
nene i magen (0,5 mg om dagen). 
Begge disse medikamentene er re-
septbelagte. 

Man kan i tillegg gi et syrenøy-
traliserende middel som Pepcid 
om kvelden (ca 5 mg, dvs en halv 
tablett). Pepcid fås på dagligvare-
butikken.

Det kan være IL
Sykdomsforløpet til IL kan variere 
veldig. De vanligste symptomene er 
generell nedstemthet, diaré og opp-
kast. Dersom proteintapet er stort, 

kan hunden ha væskeopphopning 
under huden spesielt på bakbena, i 
bukhulen eller i brysthulen. Enkelte 
hunder blir bleke (ses på tannkjøt-
tet), uttørrede og avmagrete. Hun-
den trenger ikke ha alle symptome-
ne samtidig.

IL (intestinal lymfangiektasi) er 
kort forklart en misdannelse i 
lymfekarene som gjør at tarmen 
ikke klarer å ta opp fett, tarmslim-
hinnen ødelegges og lymfe lekker 
ut i tarmen. Når lymfen lekker ut i 
tarmen, mister hunden proteiner og 
andre næringsstoffer. (Du kan lese 
mer om IL i lundehundboka og på 
klubbens hjemmeside under «Lun-
dehundens helse»). En blodprøve 
vil kunne gi en god en indikasjon 
på om hunden har IL, eller lider av 
noe annet.

Følgende blodverdier er oftest un-
der normalnivå hos hunder med IL:
• Albumin (ALB): Ved IL vil 

hunden ha lave nivåer av albu-
min i blodet, oftest under ca 20.

• Totalprotein (TP): Et lavt nivå 
av albumin vil bidra til at også 
totalproteinet synker oftest 
under ca 44.

• Kalsium (Ca): Mye av kalsiu-
met i blodet er bundet til pro-
teiner, erfaringsmessig faller 
kalsiumnivået raskt ved tilløp 
til IL.

• Kolesterol (CHOL): Kolesterol 
skal tas opp via lymfen, derfor 
kan man også finne lave nivåer 
av kolesterol hos noen hunder 
med IL.

• Hvite blodceller (WBC): Hvite 
blodceller er viktig for hun-
dens immunforsvar. Ved tap av 
lymfe, vil det også tapes hvite 
blodceller. Derfor kan man 
noen ganger finne lave nivåer 
av hvite blodceller hos hunder 
med IL.

Blodverdiene kan imidlertid også 
påvirkes av andre forhold. Ikke 
minst gjelder dette ulike mage-/
tarm infeksjoner og -betennelser. 
Disse har gjerne lignende sympto-

mer som IL, og kan opptre i kom-
binasjon med IL. Likevel gir ofte 
blodprøvene en god indikasjon på 
om hunden har IL eller ikke. 
Jo lavere disse verdiene er i forhold 
til normalen, jo mer sannsynlig er 
det at hunden har IL. Disse blod-
verdiene må ses i sammenheng med 
andre blodverdier og de kliniske 
symptomene. Verdier i grenselan-
det kan også bli betydelig dårligere 
allerede neste dag. En studie av 
blodverdier hos friske og IL-syke 
hunder er beskrevet i neste artikkel 
i dette bladet.

Avlsrådet fraråder på det sterkeste å 
ta biopsi av tarmen. En IL-syk hund 
vil ha en flekkvis skadet tarm. Det 
vil si at biopsiprøvene som tas kan 
være fine, mens området ved siden 
er skadet. Du kan derfor få et svar 
som tyder på at tarmen er fin selv 
om hunden har IL. I tillegg er en 
biopsi en belastning på en allerede 
påkjent tarm.

Behandling av IL
Siden sykdomsforløpet forbun-
det med IL varierer, vil behand-
lingen også variere. Hunden vil 
 imidlertid trenge kortison for å 
dempe  be tennelsen slik at skadet 
vev i tarmtottene får anledning til å 
 bygges opp.

Er hunden uttørret, er det viktig at 
den får væskebehandling. 
En hund med IL vil som oftest ha 
mangel på B-vitaminer og kalsium. 
Den trenger tilførsel av B-vitami-
ner. B-vitamin gis som injeksjon 
hos dyrlege og kan suppleres med 
kosttilskudd som Trikem fra dyre- 
butikker. Kalsium-tabletter tilsatt 
vitamin D3 fås kjøpt på apoteket. 
Tablettene (tilsvarende på 1000 mg 
om dagen) knuses og røres ut i for 
eksempel biola eller annen mat. 

Hos en hund med IL er oftest tarm-
floraen forstyrret. Probiotika som 
Prokolin eller Zoolac vil være gun-
stig for å tilføre nødvendige tarm-
bakterier. 
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Noen velger i tillegg å gi et medika-
ment som demper immunforsvaret 
ytterligere for en kortere periode. 
Det kan være for eksempel være 
Flagyl (som også har en immun-
hemmende virkning) eller Atopica. 
Teorien bak dette er at IL er en 
form for autoimmun sykdom, der 
kroppens immunforsvar «angriper 
seg selv». En hund på immun-
hemmende medikamenter vil imid-
lertid over tid være mer utsatt for 
infeksjoner. Behandling med Flagyl 
og Atopica må derfor kun gjøres i 
en tidsbegrenset periode. 

Kalsium vil kunne hemme opptaket 
av Flagyl og Atopica. Du bør derfor 
ikke gi disse samtidig med kalsium, 
men la det gå 2-3 timer i mellom. 

En IL-syk hund MÅ ha en tilnær-
met fettfri diett som er rik på lett-
fordøyelige proteiner over lengre 
tid. Gi mange små porsjoner om 
hunden har vanskelig for å holde på 
maten. 
En fettfattig (tilnærmet fettfri) 
kost av godt kokt mager, hvit fisk, 
kylling, ris, potet, er utmerket for 
en opprørt fordøyelse. Små meng-
der cottage cheese/mager kesam/
gresk yoghurt/biola kan også være 
gunstig. Det finnes også kommer-
sielle fôr beregnet for hunder med 
fordøyelsesproblemer og meget lavt 
fettinnhold (1-2 %) som kan prøves. 
Er det et tørrfor bør du bløte det 
opp først. Erfaring viser at hundene 
reagerer litt ulikt på forskjellige ty-
per fôr, så det kan være nødvendig 
å prøve seg fram. Du kan lese mer 

om diett for IL-syke hunder i Petter 
 Nilsens artikkel i Lundehund-nytt 
nr 2-2015 og på klubbens hjemme-
side.

Det er viktig å være tålmodig ved 
behandling av IL. Selv om hunden 
skulle vise hurtig fremgang, bør 
ikke behandlingen avvikles for 
raskt. Det er viktig at mengden 
kortison trappes ned gradvis slik at 
kroppen får tid til å oppjustere sin 
egen produksjon av kortisol igjen. 

Hunden bør få diettfôr i enda len-
ger tid. Ettersom hunden blir bedre 
og medisineringen har blitt trappet 
ned, bør du gradvis forsøke å øke 
fettinnholdet i fôret litt (til 3-5%) 
slik at hunden får dekket behovet 
for essensielle fettsyrer.

Prosjektvalpene Erik og Emil vokser og 
trives. De er i skrivende stund 7 uker gamle, 
og får oppleve stadig mer av verden utenfor 
valpekassa. Personlighetene deres begynner 
også å tre mer fram. Emil er kanskje den mest 
menneskekjære, mens Erik tegner til å bli en litt 

ettertenksom type. Planen er at de skal komme 
til Norge rett over nyttår, da er de 16 uker gamle 
og oppfyller Mattilsynets krav til import fra 
Island. Det er nå bestemt at Erik skal flytte til 
Nordland, mens Emil vil få kallenavnet Frøy og 
blir østlending. 

Nytt fra Island

Erik til venstre, Emil Frøy til høyre. Foto: Monika Dagný Karlsdóttir og Rúnar Tryggvason


