Diarre og afføringsprøver
En ofte overset årsag til diarre er snylte amøben Giardia, som let afsløres
ved en afføringsprøve.
Da ormekur er et receptpligtig middel
og mange dyrlæge ikke udskriver ormekur uden påvist orm i afføringen, er
det en god indfaldsvinkel, hvis der
pludselig opstår diarre hos din kat.
Giardia amøben er nemlig drilsk, da
antibiotika ikke har nogen effekt på
den. Kommer du til dyrlæge med en
kat med diarre er dyrlægens første
behandlingsvalg oftest og ganske korrekt antibiotika, da diarreen ofte skyldes en infektion.
Er det amøben kan en ormekur klare
problemet. Det er dog vigtigt at bemærke, at behandlingstiden er anderledes og at behandlingen bør fortages
i samråd med dyrlægen, når diagnosen Giardia er stillet.
Skulle din kat få diarre, er det en god
ide at få undersøgt en afføringsprøve
som standard.

22

Dyrlæge Hanne Hallsson skriver følgende om denne tarm infektion i bogen ”Hunden, Katten og Dig”:
Giardiasis tarminfektion
forårsaget af det encellede snyltedyr
(flagellaten) Giardia
Giardiasis forekommer i tarm kanalen
hos mennesker og adskillige andre
dyr, hvor de virker forstyrrende på
tarmkanalens optagelse og nedbrydning af føden ved at lægge sig som
”sugekopper” hen over tarmtrevlerne.
Dette medfører diarre, evt. fedtdiarre
(dvs. lys, gullig, fedtet afføring).
Giardia overføres i form af cyster (dvs.
hvilestadier), der udskilles med afføringen. Cysterne kan holde sig længe i
miljøet, men er følsomme overfor
skoldning, de fleste detergenter (dvs.
overfladeaktive vaskemidler) samt blegemidler (klorholdige forbindelser, blege-essens). Desuden tåler de ikke
udtørring.
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Problemet opstår oftest i kenneler/
katterier og andre steder, hvor der er
mange dyr på et lille areal og hygiejniske problemer.
Diagnosen stilles ved at dyrlægen
finder cysterne ved mikroskopi af afføringsprøver.
Behandling: Almindelig ormemidler
som mebendazol (Vermox) samt fenbendazol (Panacur) har en effekt overfor Giardia flagellater.

