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- Kortison utvärtes eller i tablettform 
är en av många möjligheter att hjälpa 
en allergisk hund. Det är billigt och 
effektivt. Om hunden får tabletter bara 
varannan dag och lägsta möjliga dos, så 
minskar också biverkningarna, säger 
Susanne avslutningsvis och ger ett 
medskick till uppfödarna.

- Alla hundar föds friska men 
kan utveckla en allergi. Det är en 
kombination av arv och miljö. Men 
det går inte att skapa en allergi om inte 
arvet finns, menar hon.

Lena Lidsell, 
SvTeK AK

Pyometra - livmoderinfl ammation
Pyometra, livmoderinfl ammation, 
är ett vanligt problem hos intakta 
tikar. Ungefär var fj ärde tik 
drabbas innan  de fyllt 10 år. 
Sjukdomen kan i värsta fall leda 
till döden och skall tas på största 
allvar.

Symtomen börjar oft ast märkas ett par 
månader eft er att tiken löpt. Hon kan bli 
trött och hängig, börja dricka mycket, 
ha ont i buken och eventuellt kräkas. 
Om livmoderhalsen är öppen kan tiken 
ha variga illaluktande fl ytningar.

Det är fl era faktorer som samverkar 
för att tiken ska drabbas av pyometra. 
Hormoner som progesteron i samband 
med och direkt eft er löpperioden  
kan leda till att vätska ansamlas i 
körtlar i livmoderslemhinnan, cystisk 
endometriehyperplasi, CEH. I ett tidigt 
skede kan vätska eller mucus, slem, 
ansamlas i livmodern och man kallar 
det då för hydro- respektive mucometra. 
Om bakterier sedan börjar växa till 
och orsakar en infektion leder det till 
en varbildning i livmodern, pyometra. 
Escherichia coli är den vanligaste 
bakterien vid pyometra. 

Pyometra delas in i öppen och sluten 
beroende på om livmoderhalsen är 
öppen eller sluten. I det första fallet 
har tiken varig fl ytning medan en 
sluten livmoderhals inte tillåter några 
fl ytningar att passera och istället 
ansamlas de inne i livmodern. Den 

sistnämnda formen är värre för tiken 
och hon kan bli väldigt dålig. I grava fall 
kan livmodern spricka och varet rinner 
då ut i bukhålan.

Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, 
sjukdomshistoria, kliniska symtom och 
ultraljud eller röntgen av livmodern. 

Den bästa behandlingen för pyometra 
är att kirurgiskt avlägsna livmoder 
och äggstockar. Riktigt sjuka djur 
kan behöva intensiv behandling med 
dropp och intravenös antibiotika 
för att överleva. Om livmodern har 
spruckit kan buken behöva sköljas vid 
operationen och dränage läggas in. 
Tiken kan då behöva vara inskriven fl era 
dagar på djursjukhus. I de fl esta fallen 
är dock tiken inte fullt så påverkad och 
blir bra väldigt snart eft er att livmodern 
opererats bort. Dessa tikar behöver 
heller inte behandlas med antibiotika 
eft ersom infektionshärden avlägsnats. 

Om tiken är en värdefull avelstik kan 
man eventuellt prova att behandla 
henne medicinskt med antibiotika och 
mediciner som hjälper till att tömma 
och dra ihop livmodern. Det är dock 
långt ifrån alla som passar för denna 
typ av behandling. Om livmoderhalsen 
exempelvis är sluten är det direkt 
felaktigt att ge mediciner som drar ihop 
och tömmer livmodern –det kan istället 
resultera i att den spricker. Veterinären 
får avgöra från fall till fall vilket som 
bedöms vara bäst för tiken. Om man 
väljer att behandla henne medicinskt 
är det mycket viktigt med täta 
uppföljningar för att se att behandlingen 
har avsedd eff ekt och att tiken mår bra. 
Tyvärr tenderar pyometra att komma 
tillbaka eft er nästa löp, så om tiken ska 
paras bör hon göra det på första löpet 
eft er behandlingen.
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"En undersökning visar att 
uppemot 40 procent av de atopiska 
hundarna, det vill säga de som har 
en allergi mot ett eller flera ämnen 
i hundens omgivning, också hade 

födoämnesallergi. "




