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Snørrete
slange
Høsten kom brått på for
pytonslangen Netty. Dyrlegene gir deg råd om hva
du bør gjøre for å unngå
forkjølelse hos dyra dine.

Magnus Jakobsen har med seg den forkjølte slangen Netty til dyrlegene Camilla Lilleholt og Solvejg

Dyrlege Camilla Lilleholt benytter anledningen til å studere slangen som er midt i
hamskiftet. 	

Magnus Jakobsen har med seg den forkjølte slangen Netty til dyrlegene Camilla Lil-

V

aksiner dem, råder dyrlegene Camilla Lilleholt
og Solvejg Knagenhjelm.
Dyr kan bli forkjølet
akkurat som oss. Forskjellen er at de ikke kan fortelle med
ord at de føler seg dårlige. Da er det
viktig å følge med på hvordan dyret
oppfører seg. Den asiatiske nettpytonslangen Netty, som hadde gjort den
klassiske tabben å være våt i kjølig
vær, fikk heldigvis raskt hjelp av eier
Magnus Jakobsen ved Arendal Sommerfuglpark. Netty hadde lagt seg til å
sove i vannskålen sin, og må derfor
slite med snørr og slim og slapphet en
tid fremover.

ikke hoste som oss. Den har ikke mellomgulv. men den nyser og blåser snørrbobler ut av nesa, forteller Camilla
mens hun studerer røntgenbildet av den
digre pasienten på fire meter og 14 kilo
som ligger og hveser sint på undersøkelsesbenken like bak henne.
På gulvet ligger slangeskinn, tiss og
bæsj. Det er mye jobb å få pasienten til
å ligge rolig mens dyrlegene får gjort
jobben sin.
Snart skal den få lov til å komme tilbake og slappe av i Sommerfuglparken
på Hove. Men noen full sykemelding
blir det ikke på Netty, nå som høstferien setter inn og mange tar med seg
barna til parken for å se på både sommerfugler, øgler, frosker og slanger.

Høyt henger de. – Slanger henger høyt

Aktiv sykemelding. – Det blir aktiv

opp ned så snørr og slim får renne fritt
ut, sier Magnus om forkjølte slanger.
Men det er ikke dermed sikkert at de
klarer å få alt slimet ut. Netty får derfor
nå et besøk og et sprøytestikk med
antibiotika ved Agder Dyreklinikk.
Siden slangen ikke kan hoste opp
slimet, setter det seg fort lungebetennelse.
– Når en slange er forkjølet, kan den

sykemelding. Den skal få bli i buret sitt,
sier Magnus og ler.
– Og den har eget bur, så den ikke
smitter de andre, presiserer han.
Slanger er reptiler og er derfor vekselvarme dyr. Det betyr at om de er
kalde, går alt mer langsomt. Med lavere
stoffskifte i lave temperaturer synker
også oksygenbehovet. Det er grunnen
til slanger som har luftveisinfeksjoner
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Spør dyrlegene
ER DET ØREBETENNELSE? Jeg har en Amerikansk Cocker Spaniel på 31/2 år har den siste
tiden klødd veldig i ørene. Huden inne i ørene virker også litt sår. Bør jeg ta henne med til
en dyrlege, og hva slags behandling tror du hun i så fall trenger?

DYRA
våre

Ulik anatomi. – Det som er litt

artig med slanger er at de har to
hovedpulsårer ut fra hjertet. Hvis
det er sykdom i lungene, vil blodet
automatisk pumpes bort herfra,
og gjøre at sykdommen raskt blir
verre, tilføyer Camilla, som synes
det er eksotisk med den type pasienter.
Hun håper at slangeeiere ikke
vil nøle med å ta kontakt om slangen deres virker syk. Selv om den
er ulovlig importert.
– Vi er først og fremst opptatt
av å hjelpe dyret, presiserer hun.

l Kroniske forandringer iøregangen
l Samtidig mellomørebetennelse

Siden det er så mange årsaker ved en ørebetennelse er det ofte ikke tilstrekkelig å kun
behandle den bakterielle sekundærinfeksjonen (forverrende årsak). En skikkelig klinisk
undersøkelse hvor dyrlegen undersøker øregangen og trommehinnen og undersøker og
tar prøver for sopp, bakterier, parasitter,
fremmedlegemer og så videre er ofte nødvendig. Noen ganger kan det også være nødvendig å ta blodprøver for å undersøke om
hunden har allergi eller hormonelle forstyrrelser eller å sette hunden på et bestemt for
som undersøker om den lider av fôrallergi.
Valget av behandling vil komme an på hva
som har forårsaket ørebetennelsen (predisponerende og primærårsaker) og hvilke årsaker som er med på å forverre tilstanden.
Ofte er det en sekundær bakteriell infeksjon
til stede som krever antibiotikabehandling.
For at antibiotikaen skal fungere best mulig bør ørene renses for ørevoks. Hvordan
dette skal gjøres er greit å kunne:
Øregangene hos en hund har L fasong og
voks og skitt samles ofte i hjørnet på L`en. For
å få dette ut må øret fylles med en god ørerens og masseres ved å ta tak i øregangen
som kjennes som en myk lillefinger ved ørets
basis. Masser i 20–30 sekunder og slipp taket.
Sug opp væske og voks som kommer til synet
i øret med en myk bomullsbit. Gjenta dette
inntil det ikke kommer ut mer voks.
	
Camilla Lilleholt

HUND MED HEMOROIDER? Jeg lurer på om hunder kan ha hemoroider. Jeg har en gang
blitt vist hvordan jeg selv kunne fjerne disse hemoroidene ved å klemme rundt anus. Problemet er at hunden min stadig får tilbake disse hemoroidene. Kan det være noe annet?

Knagenhjelm.

forsøker å sette ned oksygenbehovet sitt ved å trekke mot kalde
omgivelser. Dette er imidlertid
ikke bare bra, siden også slangens
immunforsvar blir dårligere når
slangen blir kald.
– Det er første gangen vi har
slange her, så vi fikk råd fra Dyreparken i Kristiansand, sier Solvejg
og tar en neseprøve av slangen.
Siden den ikke har flimmerhår
som skal transportere bort støv og
skitt bort fra luftveiene, er slagene
mer utsatt for infeksjoner.

SVAR: Symptomene du forklarer kan stemme med symptomer på en ørebetennelse.
Vanlige symptomer er lukt fra ørene, kløe,
mye voks i øregangen, rødme og hevelse,
risting på hodet, hodet holdes på skakke,
smerte i området.
Årsakene til slik ørebetennelse er ofte
sammensatt og deles inn i:
1) Predisponerende årsaker.
Disse er ikke i seg selv nok til å forårsake
en ørebetennelse, men når de er til stede vil
de medvirke til at sykdommen oppstår. Bygningstrekk som mye hår i ørekanalen, en
lang og trang ørekanal eller lange hengende ører er eksempler på predisponerende
årsaker. Enkelte raser er mer utsatte for
ørebetennelse nettopp på grunn av slike
bygningstrekk. Din hunderase har for eksempel slike lange hengende ører.
2) Primær årsaker er selve årsaken til ørebetennelsen:
l Atopi
l Øremidd
l Fremmedlegeme i øret
l Skabb
l Fôrintoleranse eller fôrallergi
l Hormonforstyrrelser
l Traume
3) Forverrende årsaker. Etter at ørebetennelsen har oppstått vil disse holde betennelsen ved like og forverre den.
l Bakterier (sekundærinfeksjon nesten
uten unntak)
l Sopp

FAKTA

Syke husdyr

l Hunder blir sjeldent forkjølet på
samme måte som oss mennesker (eller katter), men kan få kennelhoste
og betennelser i nesehulene forårsaket av virus, bakterier og sopp. Feber
om temperaturen stiger over 39°.
l En hest med influensa, har høy feber (40-41°). Den virker stiv på grunn
av muskelømhet. Tyntflytende og klar
utflod fra nesen som senere blir tykk
og gulfarget. Etter et par dager vil
hesten få en tørr, ru hoste som lett
smitter andre hester.
l Kaniner blir ikke ofte syke dersom
de får godt stell og ungår trekk. De
kan få en mild form for snue eller
mer sjelden langvarig hoste og nysing som kan være alvorlig.
l Hamstere kan bli forkjølte akkurat
som oss og vi kan faktisk smitte dem,
hvis vi omgås dem for mye når vi er
forkjølte selv. Symptomene er snøfting, nysing, rennende nese og hovne, røde øyne.

SVAR: Hemoroider er utvidede blodårer i eller nær endetarmsåpningen noe som ofte
gir smerte, svie eller kløe. Det kan komme
blod ved avføring, og dette er som regel lyst
og friskt rødt. Hos mennesker forekommer
dette hos ca. 30 prosent av befolkningen,
mens hos hund er dette mye sjeldnere. Generelt kan man si at det som ofte oppfattes
som hemoroider av eier som oftest dreier
seg om andre lidelser når de forekommer
hos hund.
Du beskriver at du lærte å klemme disse
«hemoroidene». Det høres derfor av meg ut
som dette kan dreie seg om fylte analkjertler.
Hunden har to slike kjertler i endetarmen,
en til hver side for endetarmsåpningen ca.
klokken fire og åtte hvis man forestiller seg
anus/åpningen som en klokke. Normalt skal
kjertlene tømme seg når det passerer avføring, gjør de ikke det blir de fulle, ubehagelige og enkelte ganger betente. Vanlige
symptomer i tillegg til aking er at hunden
slikker og biter seg bak, sitter rart, «løper
etter» halen, kan ha vondt for å stå eller gå
eller går med rumpa ned og halen mellom
beina.
Analkjertlene kan tømmes ved å trykke
på dem hvis man vet hvordan man skal
gjøre det. Er kjertlene betente kan annen

behandling som skylling og antibiotikabehandling bli aktuelt. I kroniske tilfeller kan
det bli nødvendig å operere.
Siden hemoroider er såpass sjeldent hos
hund, og da krever medisinsk behandling,
vil det være lurt å ta en tur til dyrlegen og få
en skikkelig diagnose på dette. Dersom det
er hemoroider krever det behandling. Er det
problemer med analkjertlene og du klarer å
tømme dem selv, men problemet dukker
opp igjen så raskt som du beskriver, er problemet sannsynligvis blitt kronisk og vil
kreve annen behandling i tillegg.
Hunder får også relativt vanlig andre lidelser i dette området som kan likne på hemoroider. Blant annet svulstvev.
		Camilla Lilleholt

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!

Magnus Jakobsen har med seg den forkjølte og irriterte nettpytonslangen «Netty» til dyrlegene

Camilla Lilleholt og Solvejg Knagenhjelm. 	

