
Skabb og andre parasitter på hund
Tekst/foto: Lørenskog Dyreklinikk http://www.lorenskog-dyreklinikk.no

Den parasitten vi ser hyppigst er blodsugende-lus (Linognathus setosus). 
Typiske symptomer er plutselig kløe som er veldig sterk og ofte medfører at 
hunden klør seg om natten osv.

Pediculose
Lusen er liten, flat og grå-brun og legger egg som den limer fast til pelsen. 
Den overlever ikke mange dagene borte fra hunden, så smitte er gjennom 
direkte kontakt mellom hunder eller via børster, seng, ol. Lusen lever ikke på
mennesker. Lusen forårsaker først og fremst kløe, men ved sterkt befall av 
lus kan anemier (blodfattig) med slapphet og trøtthet oppstå.

Bildet viser en hund med massivt lusebe-
fall

Pelslus eller bitende lus (Trichodectes ca-
nis/felicola subrostratum) lever mest på 
pels og flass, men noen kan også bite og 
suge blod.
Begge typer finnes man lettest under mye 
pels, i armhuler, ved ører eller kroppsåp-
ninger. Skal man lete etter lus, bør man se 
der hunden klør seg mest. Finner man lus 
eller egg i pelsen, så skal den behandles.
Behandling er enkel: Det finnes flere typer 
spot-on preparater til å dryppe på huden 

som tar knekken på lusa.
 
MIDD
Midden er i familie med edderkoppene og kan likne av utseende. De 4 
viktigste middene er: Cheyletiella=pelsmidd, demodex=hårsekkmidd, 
Sarcoptes scabiei=skabb på hund og Notoedres cati=skabb på katt og 
otodectes=øremidd.

SKABB
Skabb på hund er forårsaket av Sarcoptes scabiei var. Canis. Denne midden 
kan overføres til andre arter. Skabb på katt er forårsaket av Notoedres cati. 
Denne går først og frems på katt, men også på rev, hund og kanin. Skabben 
lager ganger i hudoverflaten og kryper med hastighet på 2-3mm pr dag!! 
Bak seg på veien legger hun egg. Livssyklus er lik på begge typer. Eggene 
klekkes og i løpet av 3 uker utvikler de seg til adulte former. Gjennom sin 
vandring lager skabben ganger og dermed sår i hunden som gjerne blir 
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bakterielt infiserte. Sykdommen starter 
gjerne på buk og bein( hyppig kontakt 
sted) og sprer
Huden blir fortykket, rød med sår og gul-
røde skorper. Kløen er sterk og tiltar i var-
me. Hvis sykdommen går lenge ubehand-
let blir gjerne huden mørk. Parasitten 
kan overleve ca 3 uker borte fra verten. 
Skabb kan påvises ved hudskrap og ved 
blodprøve (tidligst 5 uker etter smitte).

Til behandling finnes både bad/vask, tabletter, spot-on og injeksjoner. 
Har man flere dyr i huset, bør alle behandles.

Otodectes cynotis - Øremidd 
lever på hudens overflate i øret og spiser flass og suger vevsvæske fra hu-
den. Slik forårsaker den kløe og betennelse i ørene. Typisk blir ørene røde 
og såre og den dannes en tørr brun utsondring av øret. Utvikling fra egg til 
voksen midd tar 3 uker. Selv om midden helst er i øret, så kan den finnes på 
resten av kroppen også. Dette betyr av hele dyret bør behandles, ikke bare 
ørene. Øremidd er veldig smittsomme og ikke vertspesifikke, og alle dyr som 
har vært i kontakt bør ansees som smittet. Midden kan forårsake et rødt klø-
ende utslett på mennesker. Parasitten påvises ved mikroskopi av ørevoksen. 
Finner man midd eller egg, er diagnosen sikker.

Da ørene som regel er såre og betente og fulle av midd og egg, vil grundig 
rens av ørene være første behandling. Antibiotika øredråper vil ta den sekun-
dære bakterielle infeksjonen. Midden kan behandles med spot-on dråper på 
huden.

Cheyletiella - Pelsmidd 
kalles også vandrende flass da midden er relativt stor (0,38mm) og kan se 
ut som et flass som beveger seg. Midden lever på huden og legger egg som 
de fester til hårene ved hjelp av fine tråder. Disse eggene er mye mindre 
enn egg fra lus (som lett kan sees). Det tar 3 uker fra egget er lagt til mid-
den er voksen. Men midden kan leve 10 dager og lengre utenfor vært og 
behandling bør derfor vare i min. 2 måneder. Pelsmidden er smittsom mellom 
hund og katt og kan forårsake utslett på mennesker. Hovedsymptomene er 
flass, mens kløe kan være variabel. Den typiske pasient er en ung hund/valp 
med tiltagende flass og kløe. Typisk får også eierne små røde kløende stikk. 
Parasitten kan være vanskelig å påvise. Katter er flinke å vaske seg, og kan 
dermed fjerne mange parasitter på den måten. Behandling med spot-on på 
alle dyr som har vært i kontakt og god rengjøring av omgivelsene er viktig. 
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Demodicose er en hudsykdom 
som er kjennetegnet av hårløse flekker og rød til grå hud. Demodex canis, 
hårsekkmidden finnes normalt på hunden (i hårfoliklene), men i et veldig lavt 
antall. De overføres fra tispen til valpene når de begynner å die moren. Ge-
nerell svekkelse av immunsystemet eller genetisk anlegg kan medføre sterk 
oppvekst av demodex. Symptomene er hårløse, røde hudområder som kan 
bli skifergrå i farge. Kløe og flass kan forekomme. Hyppigst finner vi demodi-
cose i ansiktet, på poter og frambein.

Når sykdommen oppstår i voksen alder, regner man at annen sykdom ligger 
bak som utløsende faktor. Parasitten påvises mikroskopisk fra preparat der 
parasitten er klemt ut av hårsekkene og ved hudskrap. Behandling er lang-
varig.

Demodex på katt er sjelden. Symptomer er flass, tørre skorper, hårløse flek-
ker, rød og irritert hud. Kløe er variabel. 

Ta alltid kontakt med veterinær 
om du lurer 

eller har misstanke om parasitter!
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vi har alt din portis trenger! 
www.buddy.no  

Følg med på kampanjene på:
http://www.facebook.com/pages/Zookjeden-Buddy-

as/220185897994422?sk=wall

tempurpute...... til og med 
fatter´n er misunnelig!
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