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Epilepsi på hund 

 

Nervceller kommunicerar med varandra med hjälp av elektricitet och kemiska ämnen, ”budbärare”, 

(transmittorsubstanser). 

En nervcell kan ha flera tusen förbindelser med andra nervceller. 

Det finns hämmande (GABA) och stimulerande transmittorsubstanser (Glutamat). 

Epilepsi uppkommer när det blir en obalans mellan hämmande och stimulerande 

transmittorsubstanser i hjärnan. Epilepsi förekommer på 0.5-5% av alla hundar och 1-3% av 

alla människor. 

 

Epilepsi karaktäriseras av upprepade epileptiska anfall. Epileptiska anfall kännetecknas av: 

• Symptom kommer episodiskt, där i mellan är patienten normal 

• Stelhet under anfallet 

• Ofta ser anfallen ungefär likadana ut för just den individen 

• Symptomen går inte att bryta 

• Medvetandet behöver inte vara påverkat 

• Ofta autonoma symtom (kräkning, salivering, urinering, avföring) 

• Sker ofta i vila 

• Endast delar av kroppen kan vara involverat i anfallet (fokala anfall) 

 

Epilepsi kan vara primär- idiopatisk epilepsi 

Epilepsi kan vara sekundär Sjukdomar i kroppen som ger epilepsi genom att sänka 

kramptröskeln  

• Kan ses som ett symtom vid sjukdomar i hjärnan - symtomatisk epilepsi 

• Kan ses som ett symtom till följd av invärtes sjukdomar- reaktiv epilepsi 

 

Sekundär epilepsi- symtomatisk epilepsi 

• Tumörer förekommer framförallt på äldre individer 

• Inflammationer i hjärnan ses framför allt på unga -medelålders hundar av små 

raser 

• Ytterligare sjukdomar i hjärnan 

 

Sekundär epilepsi- reaktiv epilepsi 

• Toxisk påverkan 

• Hypoglykemi (lågt blodsocker) 

• Lever/njursjukdom 

• Ytterligare sjukdomar som kan påverka hjärnan 

 



Primär epilepsi- idiopatisk epilepsi ärftlig bakgrund 

• Den vanligaste orsaken till epilepsi på hundar 

• Uppstår oftast i vid 1-5 års ålder 

• Inga strukturella förändringar kan hittas i hjärnan eller i kroppen 

• Idiopatisk epilepsi är en uteslutningsdiagnos! 

 

Raser för vilka en ärftlig bakgrund misstänks eller fastställts: 

Beagel, Berner sennenhund, Engelsk springer spaniel, Finsk spets, Keeshound, Viszla, 

Lagotto Romagnolo, Australian shepherd, Dalmatier, Labrador, Golden retriever, Schäfer, 

Storpudel, Border collie, Belgisk vallhund, Irländsk varghund, Shetland sheepdog, Petit basset 

griffon vendeen 

 

Den genetiska avvikelsen har identifierats på Lagotto Romagnolo (LGI2) och Belgisk 

vallhund (a locus at CFA37) 

 

Clinical and genetic investigations of idiopathic epilepsy in the Bernese mountain dog,  

I Kathmann, JSAP, 1999, 40, 319-325 

 

Förekomst 1.25 % i en större Schweizisk population (4005 individer). 

Vanligare på hanar än tikar  

Genomsnittlig ålder vid första anfall 26.5 månader (drygt 2 år) 

49/50 hundar visade generaliserade anfall 

• 47 med påverkat medvetande 

• 2 utan påverkan på medvetandet 
1/50 hundar visade fokalt anfall 

Ungefär hälften av hundarna visade en tecken på att ett anfall var på gång genom att vara oroliga, 

rastlösa, timmar innan anfallet. 

2/3 av hundarna hade en tydlig postiktal fas (efter anfallet) då de var trötta, förvirrade och vandrade 

runt. Detta varade i några minuter till flera timmar. 

Anfallsfrekvensen varierade mellan 3 anfall per vecka till 1 per år. 

Individer med epilepsi debuterade med sina anfall vid i snitt 28.2 månaders ålder om båda 

föräldradjuren var fria från epilepsi. Om den ena föräldern hade epilepsi så debuterade avkomman med 

epilepsi i snitt vid 15.2 månaders ålder. 

Författarna konstaterar att epilepsi på Berner sennenhund har en stark genetisk komponent 

men en enkel recessiv nedärvning kunde uteslutas, sjukdomen kontrolleras sannolikt av flera 

gener, s.k. polygen nedärvning. 

 

 

 


