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Livmoderinflammation hos hund
– vanligare än de flesta tror
Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna hos tik. I Sverige drabbas i genomsnitt var fjärde tik av sjukdomen och det är den i särklass vanligaste orsaken till buk-kirurgi hos
hund. Inflammationen i livmodern kan vara utav olika grad. Till
exempel talar vi om endometrit när bara slemhinnan i livmodern är
inflammerad och pyometra när livmodern har blivit fylld med var.
Sjukdomsnamnet pyometra härstammar från det grekiska ordet
pus som betyder var och metra från metrus som betyder livmoder.
Det är viktigt för hundägare att vara medvetna om denna
vanliga sjukdom eftersom den kan komma relativt plötsligt och i
värsta fall orsaka dödsfall om den inte upptäcks och behandlas i tid.
Livmoderinflammation uppträder framför allt hos medelålders och äldre tikar, men kan ibland ses även hos unga tikar. Man
ser sjukdomen både hos tikar som valpat och de som inte har valpat. Tikar som hormonbehandlats för att skjuta upp löp eller de
som fått abortsprutor löper ökad risk att utveckla livmoderinflammation. Man har också sett att vissa raser oftare drabbas. Detta tyder på att det även kan finnas en ärftlig faktor som kan påverka utvecklingen av sjukdomen.
En bidragande faktor till livmoderinflammation är de
hormonella och strukturella förändringar som uppstår i livmodern
efter att tiken har löpt. Dessa förändringar gör livmodern mer
mottaglig för infektion med bakterier. Den vanligaste bakterien vid
pyometra är Escherichia coli (E.coli).
Typiska symptom på livmoderinflammation är att tiken
dricker mer än normalt och att hon måste gå ut oftare för att kissa. Om livmoderhalsen är öppen (”öppen pyometra”) kommer det
flytningar från vulva som ofta är variga eller blodblandade och illa-

Här utför vi en ovariehysterektomi, dvs, livmoder och äggstockar
avlägsnas på en tik som drabbats av pyometra.
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luktande. Om livmoderhalsen är stängd rinner inte varet ut och livmodern fylls med var. Den kan då bli kraftigt förstorad. I värsta
fall kan livmodern brista och var komma ut i buken. Detta leder då
till bukhinneinflammation, ett livshotande tillstånd. Andra symptom på livmoderinflammation kan vara feber, sänkt allmäntillstånd, slöhet, minskad aptit, ont i buken, svaghet i bakdelen, kräkningar samt diarré. Vissa tikar kan ha gått med sjukdomen en längre tid utan att den upptäckts och symptomen kan ibland vara svårtolkade.
Om man misstänker att tiken drabbats av livmoderinflammation kan man efter en första veterinärundersökning bekräfta diagnosen livmoderinflammation med röntgen eller ultraljud. Ultraljud är att föredra då man här kan upptäcka även mindre förändringar. Ett blodprov bör också tas för att kontrollera hur kroppens
övriga organ fungerar och om de är påverkade av sjukdomen.
Det bästa sättet att behandla pyometra är med ett kirurgisk
ingrepp. Man opererar då bort den sjuka livmodern samt äggstockarna och tiken kan inte löpa igen. Om livmodern inte är kraftigt
förstorad och livmoderhalsen är öppen så kan man försöka med
medicinsk behandling. Man ger då antibiotika och i de flesta fall
även en hormonbehandling som gör att livmodern drar ihop sig
och tömmer sig på var. Medicinsk behandling fungerar inte alltid
och risken är stor för återfall. Oftast kommer återfallen i samband
med löp.
Förutom kastrering, finns inga sätt att förebygga livmoderinflammation. På Värmdö Djurklinik har vi möjlighet och utrustning både för att diagnostisera och behandla livmoderinflammation.
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