De
uønskede
husdyr
Det er ikke noget kønt syn, når en hund bliver angrebet af skab.

Af Dyrlæge Charlotte Løwert, Dyreklinikken Centrum, Bygaden 24, 4070 Kr. Hyllinge.
I Danmark er det ikke unormalt at ens kat eller hund i løbet af året får lopper hvis den ikke
behandles forbyggende. Lopper er små vingeløse insekter som lever som en parasit på vores
kæledyr ved at suge blod. Loppen smittes til vores kæledyr via mus og fugle og når først de er
kommet indenfor i husholdningen, opholder de sig i møbler, tæpper og gulvsprækker hvor de
også lægger æg. En voksen loppe ligger ca. 30‑50 æg om dagen, disse bliver til larver som
forpupper sig og kan herefter ligge i omgivelserne i op til 6 måneder, før de klækker til en ny
voksen loppe. Derfor er det vigtigt, hvis man først har fået lopper inden for dørene, at man
behandler hunden eller katten i minimum 6 måneder for at blive lopperne kvit. Det er også
vigtigt, at omgivelserne rengøres så meget som det er muligt.

Lopper og bændelorm

Lopper kan, udover at være et irritationsmoment også være en udfordring, da de kan overføre
bændelorm. Lopper fungere nemlig som en naturlig mellemvært for bændelorm og når katten
eller hunden, som har lopper, rengøre og slikker sin pels, indtager den lopperne og på den
måde kan den selv få bændelorm. Det er oftest katte vi ser med bændelorm. Bændelorme er
porcelænshvide leddelte orme, som kan blive op til 50 cm lange. Den lever i tarmen af
tarmindhold. Bændelormens hoved sidder fast i tarmvæggen og herfra modnes leddene, som
bliver fyldt med æg og udskilles via afføringen. Det er ofte på denne måde, ved at man ser
bændelormeled i afføringen eller pelsen, at det opdages at katten har orm. Bændelorm giver
sjældent sygdom, men symptomerne kan være øget ædelyst, at katten taber sig eller at bugen
bliver udspilet. Bændelorm kan behandles med en ormekur, denne kan dog ikke forebygge
orm, derfor gives den kun ved symptomer på orm.

Efter 3 uger bliver 5
lopper til 6.000
efterkommere. Så
problemet griber
hurtigt om sig.
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Mange er ikke klar over, at lopper kan være med til at overføre bændelorm til hunden.

Skabmider

Der findes ud over lopper og bændelorm desværre rigtig mange andre uønskede ekstra
husdyr f.eks. spoleorm, flåter, hårsækmider, øremider, hjerte og lungeorm. Men noget som ofte
bekymrer folk er, når deres hund klør sig, kunne den så have skab??
Skabmiden er en lille parasit, som lever i huden. Miden forårsager intens kløe hos det smittede
dyr.
Hunden får miden fra sine omgivelser i områder hvor der færdes ræve. Derfor kaldes skab ofte
for ræveskab selvom hundene kan blive smittede uden at have direkte kontakt med ræven og
også kan smittes af andre hunde.
Katte kan også smittes, men det sker sjældent. Skab giver så voldsom en kløe, at hunden ofte
får kløet hul på huden og der opstår sår og knopper. Hudforandringerne ses mest omkring
ører og albuer. Mennesker som er i tæt kontakt med smittede hunde kan også få kløe, men det
forsvinder igen af sig selv, når hunden er behandlet. Diagnosen for skab kan ofte stilles ud fra
hundens historie, symptomer og ved i mikroskopet at se en mide. Diagnosen kan også stilles
ud fra en blodprøve.
Det er vigtigt hunden kommer i behandling så hurtigt som muligt, så den ikke får en
hudbetændelse oveni.
Skab behandles ved at dryppe hunden i nakken med et stof, som dræber skabsmider.

Skabmiden kan være et stort
problem for ræve, men
miden holder sig ikke tilbage
for at angribe både hunde,
katte og mennesker.
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