ADVARSEL
Smitsom diarre hos hunde
af Torben Møller‑Nielsen

Der har på det seneste været en hel del tilfælde af hunde, som har være smittet med Giardia
lamblia, der er en encellet parasit. Især hunde i Nordsjælland og Københavnsområdet har
været ramt. Parasitten kan leve i tarmen hos hunde, men også mennesker, og medfører
sygdommen giardiasis, der giver en voldsom diarre. Hos smittede hunde er afføringen ofte
gullig og ildelugtende. Nogle hunde får også opkastninger.
Smitter også mennesker
Giardiasis er ekstremt smitsomt, så det er vigtigt at få hunden undersøgt, hvis man har
mistanke om, at den er blevet smittet. Den vil nemlig meget hurtig gøre omgivelserne
smittefarlige, dvs. vand‑ og madskåle, tæpper, legetøj osv., og giardiasis er tilmed en zoonose,
hvilket betyder, at den også kan smitte mennesker.
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Sådan kan det se ud, når den encellede parasit
Giardia lamblia har inficeret en tarm.

Risiko for epidemi
Hver år indberettes der ca. 150 tilfælde af smittede mennesker i Danmark. De fleste er dog
blevet smittet i udlandet, men med en epidemi blandt hunde i Danmark, er risikoen for smitte
langt større.
På verdensplan bliver ca. en halv million mennesker smittet årligt, og det er en af de hyppigste
årsager til vandbårne diarre‑epidemier i de industrialiserede lande,
Symptomer
Hos både mennesker og hunde går der 7‑10 dage, fra man er smittet til man udviser
symptomer. Symptomerne er periodevis diarre, luftgener og vægttab. Man kan godt være
bærer af sygdommen, selvom man ikke har symptomer, og så er det ekstra vigtigt at få
undersøgt hos dyrlæge og læge, så man ikke smitter andre mennesker og dyr.
Gør rent!
Mens man behandles, er det meget vigtigt at foretage daglig rengøring og have en god
hygiejne, så man undgår, at hunden bliver smittet igen. Parasitten kan overleve flere måneder i
omgivelserne, så en grundig og gentagen rengøring er nødvendig.
Giardiasis behandles medicinsk, og behandlingen er som regel ganske effektiv.

Parasitten ser ikke ud af meget, men den kan give
store problemer, især i kenneler, og være virkelig
svær at få has på.
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