
Norsk-svensk samarbeidsprosjekt om Demodex– 
Veterinærhøgskolen trenger kontakt med flere eiere for å finne årsaken

Demodex (hårsekkmidd) er en parasittsykdom som gir hårløse flekker hos hunden. Demodex finnes normalt i 
lavt antall hos de fleste hunder uten å gi symptomer. Noen ganger oppformeres antallet kraftig, antagelig pga 
en svikt i immunsystemet. Det kan se ut til at noen raser er disponert for 
sykdommen, blant annet kan det se ut til at sykdommen er forholdsvis vanlig hos Staffordshire bull terrier. 

Ulike former, lokalisert og generalisert
Sykdommen deles inn i ulike former avhengig av alder og utbredelse. Den finnes både i en ungdomsform 
(juvenil) og en voksen form (adult). Den juvenile formen opptrer oftest på hunder som er i 
aldersområdet 0,5 til 1,5 år. Sykdommen har også ulik utbredelse og har enten en 
begrenset/lokalisert form eller en mer generell utbredelse. Hvis hunden har mindre enn 5 hårløse flekker kalles 
den lokal form, men hvis den har flere flekker kalles det generell form.

Den juvenile lokaliserte formen er definert til maksimalt 5 hårløse flekker på et (fram)bein eller hode/ansikt. 
I den generaliserte formen er det flere enn fem flekker, og ofte se at en hel kroppsdel, som store deler av et 
frambein eller hele ansiktet kan være angrepet.

Den lokaliserte formen forsvinner ofte av seg selv etter noe tid, mens den generaliserte ofte kan gi komplikas-
joner og kreve langsiktig medisinering.

Veterinærhøgskolen har i samarbeid med forskere i Uppsala arbeidet med genetiske studier av sykdommen. 
Målet er å finne gener som gjør at noen hunder er disponert en utvikle sykdommen og så å utvikle en gentest 
som oppdrettere og hundeeiere kan ha nytte av. 

Lovende resultater, men trenger flere diagnoser

Foreløpig har vi lovende resultater, men vi har for lite prøver med sikre diagnoser til å få sikre resultater. Vi 
trenger derfor kontakt med eiere av Staffordshire bull terrier som har hatt sykdommen på sine hunder. Vi er 
først og fremst interessert i hunder som har hatt den generaliserte formen, men også hunder med lokalisert 
form kan være viktig.

Siden vi har hatt et samarbeid med Norsk Terrier Klub i mange år om blodprøvetaking på staffene, er det ikke 
nødvendig med ny prøvetaking. Vi trenger bare å vite hvem som har hatt sykdommen. Det vil si at vi er interes-
sert i alle hunder som er født de siste 10-15 år selv om de ikke er levende i dag. 
Og hvis noen skulle lure – selvsagt er det konfidensielt – all informasjon om hund/eier/diagnose blir en sak 
mellom oss og den enkelte eier.

Vi håper at de som har hatt staffer de siste årene som har hatt demodex på sine hunder vil ta kontakt med oss 
på hundoghelse@nmbu.no. Vi vil da ta kontakt tilbake for å finne ut mer om symptomene, hvilken veterinær 
som har stilt diagnosen og kanskje sende et kort elektronisk skjema som kan være til hjelp for oss for å 
klassifisere sykdommen. Fremover høsten vil vi også sende ut spørreskjema til et utvalg av eiere av 
Staffordshire bull terrier for å se om vi kan finne flere hunder som har hatt sykdommen de siste 10-15 år.

Vi håper på mange henvendelser og at vi i samarbeid kan utvikle en gentest som kan redusere forekomsten av 
demodex hos staffordshire bulterrier.
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