Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)
är en svår diagnos. Underliggande orsaker
kan vara flera. Mycket påverkar bukspottskörteln, förklarar Jeanette Hansson, veterinär och specialist i invärtesmedicin – även
europeisk diplomate i invärtesmedicin – på
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Pankreatit kan uppträda sporadiskt, men
börjar det uppträda många fall inom en ras
är det bra att kontakta avelsrådet. Avelsrådet i en rasklubb är den som vid behov – om
det verkar finnas en tendens i rasen - kan ta
tag i detta. Det handlar främst om att först
undersöka om det finns en gemensam nämnare för de drabbade hundarna och om det
Hon varnar dock för att stigmatisera fettet
verkar ärftligt. Om så är fallet så kan en försom födoämne.
sta åtgärd, tills man vet mer, vara att undvika att kombinera föräldradjur som visat sig
Undvik klumpvisa fettintag, det är det som
oftare ge bukspottkörtelinflammation. När
är det viktiga! Hundar behöver och kan ta
hand om fett, men rasfaktorn spelar stor roll man överväger avelsmässiga åtgärder bör
- man måste ta hänsyn till ras och aktivitet. det alltid ställas emot att andra sjukdomar i
stället kan komma upp, betonar Jeanette.
Slädhundar till exempel kan få talgbollar för
Om den drabbade hunden måste avlivas är
att orka med sitt hårda jobb, förklarar hon,
medan en talgboll skulle kunna bidra till en obduktion viktig, för att kunna se vilken process som pågår i bukspottskörteln, menar
bukspottkörtelinflammation hos en annan
Jeanette Hansson.
hund.
-Intag av ovanliga födoämnen till exempel
genom att äta matrester, eller i ännu större
utsträckning att äta av soporna har man i en
vetenskaplig artikel* visat vara riskfaktorer
för pankreatit. En annan riskfaktor är rastillhörighet, där terrierraser var överrepresenterade.
-Låt inte soppåsen stå framme, släng den
med en gång - och låt inte hunden slicka
tallriken efter middagen, råder Jeanette.
En hund som en gång drabbats av akut
pankreatit bör man hålla på lågfettfoder för
det finns risk för återfall. Hunden lider inte
av att äta lågfettfoder - ett återfall däremot
innebär ett stort lidande för hunden.
Jeanette beskriver bukspottskörteln som en
boomerang och den är otymplig att ta biopsier på (prov), en del av bukspottskörteln
kan vara inflammerad medan en annan är
frisk.

Jeanettes råd -Ge inte hunden ovanliga födokomponenter – låt den till exempel inte
slicka din tallrik.
-Låt inte soppåsen stå framme – släng den
med en gång.
-Ge inte hunden sånt den inte behöver –
chips, ostbågar med mera.
-Ge inte märgben – borsta tänderna på hunden i stället. (många hundar spräcker sina
P4-or i överkäken, dessutom väldigt fett)
*Artikel: Lem et al (2008) Associations between dietary factors and pancreatitis in
dogs. J Am Vet Med Ass, 233(9), 1425-143
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Akut pankteatit – typiska symtom
- Buksmärta
- Kräkningar - Aptitlöshet
Symtomen kan komma smygande men även akut, där hunden oftast blir mycket dålig.

