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Hos Lundehund har konstaterats en speciell typ av hårlöshet 

(”Pseudopelade”), orsakad av att immunförsvaret angriper och stör 
hårsäckar på för övrigt helt friska hundar. Tillståndet är ofarligt, men 

eftersom just denna form av hårlöshet är ovanlig hos hund, är vi 
intresserade av att veta hur vanligt/ovanligt det kan tänkas vara på just 

rasen Lundehund. Även enstaka hundar av annan ras kan ha denna form 
av hårlöshet. 

Orsaker till hårlöshet 
Hårlöshet hos hund kan uppstå av många olika anledningar. Hundar som 

får hårlösa områden trots att de inte kliar, biter eller på annat sätt nöter 
bort päls har vad vi kallar spontan hårlöshet. Infektioner (bakterier eller 

svamp) och parasiter (Demodex, hårsäckskvalster) är de vanligaste 

orsakerna till spontan hårlöshet. Tunnhårigheten kan då bli diffus eller 
uttalad och förekomma på mindre eller mer utbredda områden.  

På Lundehund förekommer en fläckvis hårlöshet som orsakas av att 
immunförsvaret angriper en del av hårsäcken. Närmast kan tillståndet 

liknas vid något som kallas Pseudopelade de Broque hos människa. Hos 
våra hundar är dock inte förändringarna helt identiska med sjukdomen 

hos människa.  
Hur yttrar sig ”Pseudopelade”? 

 Endast huden påverkas av sjukdomen, hundarna är på alla andra sätt 
friska. Hårlösa fläckar, ofta ringformade, i varierande storlek uppstår. 

Huden på de hårlösa fläckarna kan bli lite torr och lätt fjällande och 
hunden kan klia lite. Torrheten i huden beror på att även talgkörtlarna blir 

lite skadade. Hårsäckarna är inte permanent förstörda, utan kan börja 
fungera igen när immunangreppet upphör. 

Hur ställs diagnosen? 

Diagnos ställs med hjälp av den kliniska bilden med de hårlösa fläckarna 
som kan finnas var som helst (ansikte, ben, kropp). Som regel finns ett 

flertal fläckar spridda på kropp och ben. Viktigt är att först utesluta 
demodexangrepp, svampinfektion och bakteriell hårsäcksinfektion med 

lämplig provtagning, eftersom dessa sjukdomar är mycket vanligare som 
orsak till hårlöshet än ”Pseudopelade”. Definitiv diagnos ställs med hjälp 

av hudbiopsier. Det innebär att små bitar hud (4-6mm i diameter) stansas 
ut och sänds för analys.  

Hur behandlas det? 
Behandling är inte helt nödvändig, om inte hunden själv är för besvärad 

av klåda. Det finns dock möjligheter att behandla med medel som minskar 
aktiviteten hos de celler som angriper hårsäckarna. Mjukgörande och 

återfuktande medel mot den torra huden är också lämpligt.  
 



Bön om hjälp! 

Vi arbetar just nu med att förbättra vår kunskap om sjukdomen. Ett led i 
detta arbete är att samla in information från hundägare. Eftersom 

Lundehundar inte är så vanliga, men ändå står för flera fall av denna 

väldigt sällsynta hudsjukdom är Ni som ägare till Lundehundar en 
ovärderlig källa till information.  Jag skulle därför vara mycket tacksam för 

hjälp med bifogad enkät. Informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
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