HELSE:

Kloløsning
Forekommer veldig sjelden hos Portisen!
Symptomer:
Det vanligste symptomet ved kloløsning er at hunden slikker på en klo og
halter. Ved nøyere undersøkelse ser man at flere klør er løse. Det er ofte sekundære bakterie og sopp infeksjoner til stede.
Behandling:
Behandlingen er å trekke alle de løse klørne og gi hundene antibiotika og
smertestillende. De aller fleste hunder vil bruke ca 4 uker før de er over den
akutte fasen og klørne tørker opp.
Det finnes flere forskjellige behandlingsalternativer for langvarig behandling:
• Tilskudd av omega tre i store doser vi a fiskeolje. Dette skal virke betennelsesdempende
• Tetrasykliner i høye doser sammen med Niacinamide. Denne kombinasjonen er også dempende på immunforsvaret
• Prednisolon (kortison)- sterkt immundempende med varierende grad av
bivirkninger
• Cyclosporin- strekt immundempende mindre bivirkninger enn prednisolon,
men mye dyrere
• Kirurgi der man fjerner alle klør
Effekten av behandling er varierende og det er enda ikke utfør noen gode
studier der effekten av behandling er undersøkt.
Hva betyr sykdommen for hundens videre liv:
Etter den akutte fasen vil de fleste hundene få dårlig kvalitet på de klørne
som kommer igjen. Noen får helt normale klør tilbake, men de fleste er misdannete og kan løsne igjen.
En del hunder fungerer bra som jakthunder selv om de har dårlig kvalitet på
klørne, mens en del hunder blir avlivet på grunn av stadig tilbakevendende
problemer. En del hunder blir også avlivet i akuttfasen på grunn av smerter
og langvarige behandlinger før hundene blir bra. Det tar ca ett halvt år fra
klørne faller av til de har vokst ut igjen, men smertene i forbindelsen med løsningen forsvinner ofte etter en måned. Det er store variasjoner på hvor mye
smerter og problemer hver hund får så det er vanskelig å si noe generelt om
prognosen.
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Årsaker til sykdommen:
Sykdommen gir betennelse i klofolden slik at kloen løsner. Årsaker til dette
kan være:
• Genetisk defekt hos hundene
• Autoimmune sykdommer (sykdommer der kroppen angriper seg selv)
• Fôrallergi
• Systemiske sykdommer som for lavt stoffskifte eller andre hormonlidelser
• Bakterielle infeksjoner
Det er beskrevet flere tilfeller i litteraturen der forallergi er en årsak til kloløsning hos en del raser. Hunder med kloløsning bør derfor utredes for forallergi, sjekke stoffskifte og sjekkes for andre systemiske sykdommer.
Ingen hunder med kloløsning skal avles på. De som får en hund med kloløsning må melde fra til avlsrådet og oppdretter.
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