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Pinschern (mellanpinscher, German
Pinscher) är en gammal men globalt
sett ganska ovanlig hundras. I Fin-
land registreras i genomsnitt ca 50-
60 valpar årligen. Sedan 1980-talet
har det hos individer av denna ras
ofta rapporterats neurologiska sym-
tom efter valpsjukevaccinationer.
Liknande symtom har också spora-
diskt observerats hos valpar av
andra raser. 

I litteraturen har encefalit och
encefalomyelit beskrivits som ovanli-
ga men i allmänhet fatala komplika-
tioner efter valpsjuke- och rabiesvac-
cinationer. Typiska symtom har varit
aggressivt beteende, koordinations-
störningar, anfall och andra neurolo-
giska symtom. På basis av de klinis-
ka symtomen samt laboratorie- och
obduktionsfynd kan encefalit klassi-
ficeras som immunologisk (allergisk)
eller icke-immunologisk (infektiv). I
många fall är patogenesen emellertid
oklar (1, 2).

Som orsak till icke-immunologisk
encefalit har man misstänkt en ökad
virulens hos vaccinstammen, immu-
nosuppression eller subklinisk infek-
tion vid vaccinationstillfället (2, 3).
Levande valpsjukevaccin har rappor-
terats förorsaka encefalit. För valp-
sjuka typiska neurologiska symtom
inträder i allmänhet 7–14 dygn efter
vaccineringen. Symtomen varierar,
men i allmänhet konstateras epilep-
tiforma anfall, pares och ataxi.
Anfallen är typiskt progressiva och
svåra att kontrollera. Även ataxin är
i allmänhet progredierande, men i
vissa fall kan den också lindras.
Behandlingen är symtomatisk, och
prognosen är avvaktande (4).

Hos mopsar, malteserhundar och
yorkshireterriers har encefalit beskri-
vits som ett ovanligt, rasspecifikt
problem. Den exakta etiologin är
inte känd men såväl immunmediera-
de som infektiva orsaker har miss-

tänkts. De kliniska symtomen är
typiskt progressiva anfall som tillfäl-
ligt kan lindras med kortikosteroid-
behandling. Prognosen är i allmän-
het dålig (5, 6).

Vaccinationskomplikationer
som uppträder hos pinschrar

Historia och förekomst
Det första säkert identifierade fallet i
Finland konstaterades år 1984. Tik-
valpen i fråga fick enligt de då gäl-
lande vaccinationsrekommendatio-
nerna ett valpsjuke-parvovirus-kom-
binationsvaccin i 12 veckors ålder.
Ungefär 10 dygn efter vaccineringen
konstaterades ataxi och lindriga epi-
leptiforma anfall hos valpen. Ingen
klar orsak för symtomen kunde kon-
stateras och som symtomatisk
behandling gavs kortikosteroider,
antibiotika samt B-vitamin. Symto-
men upphörde inom 4–5 dagar
varefter valpen var normal igen. I
samband med senare boostervacci-
nationer uppträdde inga motsvaran-
de symtom. En tid efter vaccinering-
en konstaterades hos valpen en kraf-
tig spolmaskinfektion som också
misstänktes ha samband med vacci-
nationssymtomen.

Efter detta fall har det kommit in
många rapporter om motsvarande
symtom hos pinschervalpar. Rasföre-
ningen (Finska Schnauzer-Pinscher-
klubben r.y.) samlade i början av
1990-talet bland uppfödare och
hundägare in uppgifter om symtom
(7). Av de ägare som svarade berät-
tade 33,2 % om symtom deras val-
par hade uppvisat efter en valpsjuke-
vaccination. I författarens eget mate-
rial ligger symtomfrekvensen på
samma nivå. I hälsoenkäter som ras-
föreningen senare har genomfört har
frekvensen för vaccinationssymtom
varierat mellan cirka 20 och 30 %.
Enligt uppgifter från uppfödare och

andra intresserade har symtom kon-
staterats också i Nederländerna,
Sverige och Norge - i Britannien till
och med hos ungefär hälften av de
vaccinerade valparna (Kuisma I.,
Morrison D., Nilsson S., muntlig
information). I internetdiskussioner
för pinschervänner har motsvarande
symtom beskrivits också i Förenta
Staterna och Australien. Granskat i
retrospektiv har finska hundägare
vidare beskrivit typiska symtom hos
åtminstone två hundar som levde på
1970-talet.

Typiska pinschersymtom
Symtomen börjar ungefär 9–12
dagar efter valpsjukevaccinationen.
Författaren känner tillsvidare inte
till ett enda säkert fall där symto-
men har börjat efter någon annan
vaccination än en valpsjukevaccina-
tion. Symtomen har också typiskt
uppträtt efter den första valpsjuke-
vaccinationen (som ges i ca 12 veck-
ors ålder). Symtom har förekommit i
samband med alla valpsjukevaccin-
preparat som finns på marknaden i
Finland och med såväl kombina-
tionspreparat som då bara valpsju-
kevaccin har getts (7, eget material).
På basis av ett försök utfört på en
kull förefaller man inte undvika
symtomen genom att skjuta upp
vaccinationen. Hundarna i denna
kull fick inte vaccinet förrän i 4
månaders ålder - trots detta uppvisa-
de alla valpar symtom, de flesta
kraftiga symtom. 

De först synliga symtomen är
ofta letargi, feber, illamående och
rinnande ögon. I typiska fall inträ-
der de neurologiska symtomen 1–2
dagar senare. De neurologiska sym-
tomens allvar har varierat från lätta
skakningar till ataxi av varierande
grad och återkommande, kraftiga
epileptiforma anfall. I laboratorieun-
dersökningar har det hos vissa hun-
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dar konstaterats något förhöjt antal
vita blodkroppar, i övrigt har labo-
ratorieproven varit normala.

Man känner till några hundar
som har avlivats utan behandling,
med epilepsi som diagnos. Patologis-
ka undersökningar har inte utförts
på dessa hundar. Vidare känner jag
till en hund som avled tre dagar
efter att anfallen började, trots
behandling. Vid obduktion visade
sig den dominerande förändringen
vara kraftig, akut allergisk encefal-
omyelit. Valpsjukeinklusion eller
valpsjukevirus konstaterades inte i
post mortem-undersökningen. 

Behandling av symtom hos 
pinschrar samt prognos
Behandlingen har baserats på anta-
gandet att symtomen har allergisk
bakgrund och på erfarenhet av tidi-
gare fall. De flesta hundar med sym-
tom har behandlats med kortikoste-
roider och numera ger de flesta upp-
födarna valpköpare rådet att använ-
da orala kortikosteroidpreparat
(t.ex. Kyypakkaus eller motsvarande
preparat) så fort de första symtomen
kan skönjas. Vidare har man som
läkemedelsbehandling använt bl.a.
B-vitamininjektioner, antibiotika och
vid behov läkemedel som avbryter
anfallen (bl.a. diazepam och feno-
barbital) (7, eget material). I de all-
varligaste fallen som författaren har
behandlat eller känner till har åter-
kommande, kraftiga epileptiska
anfall fortsatt i upp till en vecka. I
de lindrigaste fallen har ägaren
observerat tidvisa skakningar i unge-
fär ett dygn. Utöver de ovan nämn-
da fallen har alla hundar med sym-
tom som författaren känner till åter-
hämtat sig helt. Nya symtom har
inte uppträtt efter senare vaccine-
ringar. 

Diskussion

Pinscherpopulationen i världen är
mycket liten och följaktligen tvingas
man i uppfödningen till mycket snäv
inavel. Därför har man antagit att
symtomen bland pinschrar till en del
beror på en ärftlig, immunologisk
anomali som förekommer hos rasen
och som än så länge inte exakt har
identifierats. Misstanken om ärftlig-
het stärks av observationen att hun-
dar som själv har haft symtom får
flera valpar med symtom än “fris-
ka” hundar får. Då två hundar som
har haft symtom har parats har val-
parna uppvisat symtom med högre
frekvens än valpar av symtomfria
föräldrar. 

Tillsvidare finns inga kontrollera-
de undersökningar kring effekten av
olika behandlings- och läkemedelsal-
ternativ och därför är behandlingen
närmast symtomatisk och bygger på
tidigare erfarenheter. Det har disku-
terats om kortikosteroider som ges
hundar som redan har haft lindriga
symtom kan förebygga svårare sym-
tom. Å andra sidan känner jag till
hundar som har haft lindriga sym-
tom som har försvunnit utan
behandling. Genom att ändra vacci-
nationsåldern eller vaccinationskom-
binationen har man inte kunnat
förebygga symtomen.

Symtom som liknar de typiska
pinschersymtomen har observerats
sporadiskt också hos andra hundra-
ser. Författaren känner till några fall
hos dvärgpinschrar, en nära besläk-
tad ras. Vidare har jag konstaterat
motsvarande symtom hos en mops
och en Cavalier King Charles Spani-
el. Till skillnad från den i litteratu-
ren beskrivna, rasspecifika encefali-
ten (5, 6) är prognosen vid pinscher-
symtom mycket god och en fullstän-
dig återhämtning är att vänta också
efter mycket svåra symtom.
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