
18 Fredag 16. november 2012

Et snitt, og så 
var hamsteren 
Muffe kvitt de 
altfor tunge  
testiklene sine. 
Dyrlegene  
stiller ikke 
spørsmål om 
kort eller lang 
levetid for  
kjæledyret når 
de får en liten  
pasient på ope-
rasjonsbordet. 

Når nøttene blir lange

T
o spisse undertenner ligger 
på tørk ut av den bitte lille 
hamstermunnen som er 
dekket av en bitte liten 
gassmaske. En ellers så 
livlig krabat, ligger slapp 

under et grønt operasjonsdekke. To bar-
berte baller ligger opplyst fra dyrlege Ca-
milla Lilleholts operasjonslampe.

– Det er som å sy i papir. Det er vanvit-
tig så tynn hud den har. Det er virkelig 
en pirkejobb, sier Camilla og er bøyd i 
dyp konsentrasjon over den knøttlille pa-
sienten hun nettopp har snittet opp og 
tatt fra den det som definerer den som en 
hann-hamster.

Etter ti minutter, våkner Muffe sakte 
opp. Litt groggy og ør etter operasjonen 
og den bedøvende gassen. Livet går vi-
dere – til tross for fratatt manndom. 

Dyrlege  Camilla Lilleholt ved Agder dyreklinikk fjerner testiklene til hamsteren Muffe.
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Kanskje lever Muffe i ett år til. Eller 
lengre.

Forlenger livet. Dyrlege Camilla Lille-
holt antar at en slik operasjon kan for-
lenge livet til det lille kjæledyret. Van-
ligvis dør slike små dyr gjerne etter to 
år. En operasjon for å fjerne plager 
som Muffe hadde, kan være livsforlen-
gende.

– Han blir skrevet ut i kveld, sier 

Camilla og smiler. Hun er stiv i ryggen 
av å ha utført en operasjon i miniatyr. 
Pasienten er 10 cm lang og veier 0,1 
kilo, står det i journalen.

– En fugl er det minste vi har ope-
rert. Men det er mer uvanlig at folk 
kommer inn med slike små dyr, presi-
serer hun.

– Men det er veldig bra at folk koster 
på en slik liten knott, sier assistent 
Maylin Gabrielsen som holder et tak i 

pasienten så den ikke skal skli ned fra 
operasjonsbenken.

Men å rulle utfor benken er ikke den 
største faren den lille hamsteren står 
overfor. 

– Faktisk er gnagere de som er mest 
følsomme i en slik narkose. Så derfor 
er det ikke vanlig at de opereres. Det 
er første gang jeg kastrerer en ham-
ster, sier Camilla.

AgDeRposTeN    HeLgforbruker



19Fredag 16. november 2012

Bani kom til Dyrenes beskytter i juni 2011. 
Hun var en redd og engstelig liten katt som 
helst satt seg lengst inn i en krok og håpet in-
gen fikk øye på henne. Nå er hun blitt en trygg 
flott katt som ønsker seg et nytt hjem før jul. 
Hun er veldig glad i andre katter og er glad i 
barn. Hunder er hun mer skeptisk til. Hun er 
sterilisert, vaksinert og chippet.

Er det noen som ønsker å hilse på henne 
kan de ta kontakt med Maylin Gabrielsen på 
maylin@dbaa.no

Når nøttene blir lange

Dyrlege  Camilla Lilleholt ved Agder dyreklinikk fjerner testiklene til hamsteren Muffe. FAKTA
l Hamstere er små gnagere, hannene er of-
test noe mindre enn hunnene og ligger på 
litt under 100g i vekt.  
lDisse små gnagerne er nattaktive dyr som 
sover mesteparten av dagen og er aktive 
mye av natten. De liker da å holde høy akti-
vitet og et stort bur med flere nivåer og akti-
vitetsleker er å anbefale for at hamsteren 
skal trives. Siden de blir stresset av å holdes 
sammen på et avgrenset område, anbefales 
det ikke å holde flere hamstere sammen.

Bani søker familie 

KoNTAKT oss
Har du dyrespørsmål 
du ønsker å få svar på 
i denne spalten eller bilder av 
deg og kjæledyret ditt, skriv til 
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

Ti ganger så dyr. Operasjonen av den 
lille vennen koster ti ganger så mye 
som eieren betalte for den. Men er 
man først blitt barnas beste venn, kan 
ikke vennskapet måles i penger.

Da lille Muffe kom til klinikken var 
den pjusk og hadde en testikkel som 
var mye større enn den andre. 

Veterinærene håpet det var snakk 
om en enkel infeksjon og den ble satt 
på antibiotikakur. På etterkontroll 

kunne man se at hamsteren var litt 
piggere, men det var fortsatt en tes-
tikkel som var veldig stor.

– Hamstere har veldig store testi-
kler i forhold til kroppsvekt men siden 
de også har en ganske stor åpning 
mellom pungen og bukhulen kan de 
relativt lett trekke dem oppover i buk-
hulen. Det er derfor ikke alltid like 
lett å kjenne etter nøyaktig hvor store 
testiklene er, sier Camilla.

– Kreft og byller er to av de vanlig-
ste sykdommene man ser hos ham-
ster. Byller kommer oftest etter bitt 
fra artsfeller eller skader fra innred-
ning. Siden hamsteren ikke er avhen-
gig av testiklene for å ha et godt liv, og 
klumpen ikke lot seg behandle med 
antibiotika, bestemmer man seg for å 
fjerne dem, forklarer Camilla.

AgDeRposTeN    


