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Skilpadden Eddie p
Det er ikke
fordi hunnskillpadden
Eddie (7) skal
pumpe jern, at
hun skal begynne på anabole steroider.
Nyreproblemer og fedme
har gjort hverdagen tung å
bære.

DYRA
våre

J

a, nå blir det bare lettsalat, sier dyrlege Camilla Lilleholt og ler.
Dyrlegene ved Agder
dyreklinikk måtte både
hente frem lærebøkene
og ringe Dyreparken i
Kristiansand for å finne ut hva de skulle gjøre med den syv år gamle rødørede
skliskilpadden, som både hadde problemer med indre organer og hadde vanskeligheter med å gå.
På diett. Etter noen dager hos dyrlegene, på streng diett, viser vekten at det
går riktig vei for den drøye en kilos
tunge skilpadden, som i tillegg hadde et
egg som ikke kom ut.
– Vi skal ha den her til egget er lagt,
sier Solvejg Knagenhjelm, og studerer
røntgenbildet som viser hvor egget ligger.
Det er en slags eggløsning som har

Skilpadden Eddie slipper ikke unna vekten når dyrlegene ved Agder dyreklinikk, Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt, skal behandle den.

blitt trøblete for Eddie. Noe befruktet
egg, kan det umulig være, for Eddie
skal aldri ha vært i kontakt med det annet kjønn.
– Sånn, nå får den en oxytocinsprøyte, sier Solvejg, og setter sprøyten i bakkroppen til skilpadden.
Sprøyten, som er samme middelet
som blir brukt på fødende kvinner for å
sette i gang riene, skal stimulere til eggløsning hos skilpadden. Men Eddie er
kanskje litt usikker på hvor hun skal
legge egget, undrer Camilla, og finner

frem en boks med vann og en kasse
med jord ved siden av.
– Den trenger jord for å legge egg,
forklarer hun.
Hjemme hos Eddie har den ikke hatt
noe jord. Bare vann. Det kan være årsaken til eggløsningsvegringen, tror
dyrlegene, som er spente på når og om
egget kommer ut.
Forsinket eggløsning. Etter tre timer, og
mens Eddie var ubevoktet, lå plutselig
egget der.

«Alt går litt treigt med
reptiler»
– Den trengte bare litt tid for seg
selv, sier Solvejg og ler, lettet over
at første del av behandlingen er vellykket.
Nå gjenstår bare «bolekuren» for å
få den på rett vei mot en riktig kropp
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å bolekur
Oxytocinsprøyte skal få fortgang i eggløsningen for Eddie.

Egget ble lagt da Eddie fikk litt alenetid.

Solvejg
Knagenhjelm
Camilla Lilleholt

Spør dyrlegene

slik at den lettere kan bære sin egen
vekt. Og bli kvitt nyreproblemene.
– Vi gir den anabole steroider om en
uke for å øke appetitten og hjelpe den
på vei til å få i seg nok næring til å lege
nyreproblemene. Og i tillegg får den vitamin D for opptak av kalk.
Men dyrlegene må være tålmodige.
– Alt går litt treigt med reptiler, sier
Solvejg og møter blikket til den nysgjerrige pasienten.
– Det er utrolig at de ikke har utviklet seg fra dinosaurtiden.

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!

Røntgenbildet av egget inni magen til
Eddie.

Hei, vi har en valp på 10 måneder som ennå
ikke har fått ned ballesteinene? Dyrlegen vår
sier de da ikke kommer til å komme ned og
anbefaler oss å operere dem ut da de kan gi
kreft. Hva er ditt syn på dette? Jeg føler kastrering er litt unødvendig og skummelt. Hunden vår er perfekt med tanke på at han nesten ikke bjeffer, og ikke er stresset eller redd.
Svar: Testikler som finnes i buken bør man
fjerne da det er en reell risiko for kreftutvikling og enkelte andre lidelser som testikkeltorsjon. I tillegg er det viktig at slike
hannhunder ikke får forplante seg da tilstanden er arvelig. Dersom hunden din ikke allerede har angstrelaterte lidelser vil ikke
kastrering føre til noen forverring av dette.
Mitt råd ville derfor også være å kastrere.
Håper dette var til hjelp!
Hilsen Camilla

