Demodikose, en sykdom med mye lidelse
Demodikose, eller demodex som mange kaller det, er en lidelsesfull sykdom for hunder
som blir rammet.
Lidelsen stammer fra hårsekkmidd (demodex canis), som de fleste hunder har, uten å få
problemer av det. Immunsystemet deres holder middene i sjakk. De hundene som utvikler
demodicose har et svekket immunforsvar, og hårsekkmidden får dermed muligheten til å
formere seg til enorme mengder.
Når det blir for store mengder midd i hårsekkene, blir det ikke plass til hårene, og de blir
støtt ut. I tillegg oppstår infeksjoner der midden herjer, og hunden lider forferdelig med
voldsom kløe.
Det finnes flere typer demodikose. Én mild variant som angriper valper og som som
oftest går over av seg selv. Den kalles lokalisert demodikose der 5 eller færre steder på
kroppen er angrepet.
Kaya hadde generell demodikose, dvs. at flere enn 5 steder var angrepet. Hun var
angrepet over hele kroppen, også potene, og hadde i tillegg kraftige infeksjoner med to
slag bakterier.
Denne sykdommen er arvelig, eller rettere: Immunsvikten er arvelig. Det finnes
imidlertid unntak: Når en voksen hund får demodikose, skyldes det som regel en annen
underliggende lidelse som svekker immunforsvaret.
Mange avlshunder kan ha denne svikten i immunsystemet uten at noen av valpene deres
får demodikose. Det må to til for at sykdommen oppstår hos en valp. Både mor og far må
ha det.
Sykdommen kan angripe én eller flere valper i et kull, og er man heldig, kanskje ingen.
Helbredelsesprosenten varierer ifølge den svenske dermatologen Kerstin Bergvall, fra
helt opp til 86 prosent og ned til 10 for demodikose på potene.
Mange veterinærer er dessverre lite oppmerksomme på denne sykdommen. Når man
kommer med en valp som har utslett og klør seg, lander de fleste på allergi. For å sikre at
demodikosen blir oppdaget, er det lurt å be om at det blir tatt hudavskrap. Da kan
dyrlegen faktisk se midden i mikroskopet, og etter at et laboratorium har sjekket prøven,
er man klar for behandling – enten man velger påstrykningsmiddelet Advocate (som vi
gjorde), eller tablettene Interceptor, reveskabbmiddelet Ivermectin eller full barbering og
bad i Ectodex/Amitraz.

