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Kan våra djur få epilepsi?
Vår hjärna liksom våra djurs, består av miljarder nervceller som skickar impulser för att vi ska fungera
och leva våra dagliga liv. Det är när dessa nervceller blir överaktiva eller skickar fel signaler som epilepsi,
eller krampanfall, uppstår. Detta drabbar även våra husdjur. TEXT: karin Szabó | foto: Värmdö Djurklinik
fokalt eller
generaliserat. Det kan alltså vara allt från
ryckningar i en muskel till ett anfall som
involverar hela kroppen.
Epilepsi kan bero på många olika saker
till exempel förgiftning, leversjukdom
eller trauma. I dessa fall talar man om
sekundär, eller förvärvad epilepsi. När
man uteslutit specifika orsaker till krampanfallen talar man om primär, eller idiopatisk epilepsi. Denna antas ha genetisk
bakgrund. Förekomsten av epilepsi hos
hund är cirka 1-2 procent men hos vissa
raser är det betydligt vanligare. Primär
epilepsi debuterar ofta i relativt ung ålder.
Ofta mellan 6 månader och fem års ålder.

Ett krampanfall kan vara

Beteendet kan förändras timmarna
innan anfallet. Djuret kan känna oro, vara
extra kontaktsökande, stå och stirra ut i
tomma luften eller bara bete sig underligt.
Under anfallet kan hunden falla på sidan
och kroppen blir
stel. Den kan
ha ryckningar,
”Om man
salivera, kissa och
misstänker
bajsa på sig. Ofta
ett krampkommer anfallen
anfall bör
under sömn eller
man kontakta
vila. Vanligen är
veterinär
anfallet över på
som får
ett par minuter.
undersöka
Efteråt kan de vara
djuret och
förvirrade, deppiga
ta prover.”
eller till och med
aggressiva. Tänk
på att ljus- och
ljudstimuli kan förvärra anfallet. Dämpa
belysningen och tala tyst och lugnande
med ditt djur.
Om man misstänker ett krampanfall bör
man kontakta veterinär som får undersöka
djuret och ta prover. Om anfallet håller i
sig flera minuter och inte vill upphöra ska
man ta kontakt akut. Faran med ett långt

Lilla Selma lever ett aktivt liv.

Tänk på att dämpa ljud- och ljusstimuli.

anfall är att kroppstemperaturen stiger
och i värsta fall kan bli så hög att djuret
får hjärnskador.
Om det rör sig om enstaka små anfall behöver man inte sätta behandling. Kommer
anfallen ofta (ett par gånger i månaden),
är större, eller kommer det flera små anfall
under samma dygn (sk cluster) bör man
sätta in medicin. Behandlingen är i regel
livslång och återbesök till veterinär för koll
och provtagning ska ske regelbundet.
Man behöver ofta höja medicindosen
med tiden eftersom kroppen lär sig
bryta ned den. Det är därför viktigt att ha
koll på nivåerna av medicin i blodet så
att man kan förebygga nya anfall innan
serumnivån sjunker. De flesta kan då leva
ett fullgott, aktivt liv med färre eller inga
kramper.
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Vi på Värmdö Djurklinik ber också
att få önska alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
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