Problem med Urinvägsinfektioner hos unga tikar.
Avelskommittén har uppmärksammat en problematik med urinvägsinfektioner hos unga tikar
av vår ras. Urinvägsinfektioner eller UVI som det brukar förkortas är inte ovanlig hos tikar
som inte har löpt någon gång. Vad som är oroväckande är att vi nu har noterat att allt yngre
tikvalpar drabbas och måste antibiotikabehandlas. En del står på behandling redan vid
leverans! Detta kan i förlängningen göra att vi får problem med antibiotikaresistens som man
har börjat se hos folk med MRSA (Multiresistenta bakterier) och göra att vi inte har någon
antibiotika att ta till när det verkligen behövs! För att inte tala om lidandet för valparna och
deras nya ägare.
När vi talat med uppfödare så är det inte helt ovanligt att deras avelstikar har haft detta
problem innan första löp. Men eftersom att det sedan försvunnit så har man inte reflekterat
över att det skulle vara ett problem. Detta får oss att undra om det kan vara genetiskt och
nedärvas till tikvalparna? Och om det är så, varför bara till tikvalparna?
Problematiken som vi sett i vår ras innebär att så unga tikvalpar som 6-8 veckor drabbas och
ibland står de på antibiotika ett flertal gånger under sin uppväxt för just UVI. När de sedan
löper första gången så försvinner problemen men återkommer om tiken måste kastreras av en
eller annan anledning. De har sen problem av och till under hela livet och måste behandlas
med antibiotika och surgörare (C-vitamin) för att hålla nere PH i urinen, vilket gör att
bakterierna inte vill ta fäste.
Detta gör att vi känner att vi vill gå in djupare i dessa frågeställningar och kommer att försöka
ta hjälp av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för att se om vi kan komma fram till varför
våra unga tikvalpar drabbas av detta och i förlängningen även försöka få reda på om det går
att komma åt detta problem avelsmässigt. Är det så att det är ett dåligt immunförsvar i
urinvägarna? eller är det hormonrelaterat? då problemen tycks försvinna efter att tiken blivit
könsmogen och återkomma när hormonerna försvinner (vid kastration).
Om någon haft detta problem med sin tikvalp eller har frågor går det bra att kontakta mig på
nedanstående alternativ 
Vid pennan!
Linda Sträng, SK i AfRS Avelskommitté
070-630 40 05
linda_strang77@hotmail.com

