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Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir vedrørende neutralisation af hund
SvHKS, bestyrelsen 2013
Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) politikpapirer har til formål at danne grundlag for holdninger, der
udtrykkes af repræsentanter for DDD udadtil på foreningens vegne.
Baggrunden for dette politikpapir
Holdningen til neutralisation påvirkes både blandt dyreejere og dyrlæger af mange faktorer. I lande som USA
udføres rutinemæssig neutralisation i stort omfang, mens rutinemæssig neutralisation i Sverige frarådes af den
svenske dyrlægeforening.
Udover faglighed, kan holdningen til neutralisation påvirkes af følelser og sædvane samt personlige interesser og
erfaringer.
Dette politikpapir tilstræber at opsummere den tilgængelige faktuelle viden, og på den basis formulere DDDs
holdning til emnet.
Dette politikpapir forholder sig alene til neutralisation hvor indgrebet ikke er en del af en sygdomsbehandling.
Populationskontrol
I Danmark er der ikke problemer med vildtlevende herreløse hunde, men der kan være andre faktorer der gør
at neutralisation kan have betydning for hundepopulationen.
Fordele ved neutralisation
 Individer med uønskede arvelige egenskaber kan definitivt forhindres i at reproducere sig ved
neutralisation.
 Hundehold med både hanner og tæver kan kræve neutralisation for at undgå frustration og uønskede
drægtigheder.
Ulemper ved neutralisation
 Begrænsninger i genetisk materiale. Især for små racepopulationer kan neutralisation medføre, at den
genetiske variation i avlsarbejdet forringes.
Sygdomsprævention & sygdomsrisici
Det er kendt at neutralisation kan forebygge en række sygdomme. Det gælder primært sygdomme relateret til
kønsorganerne, men også ved andre sygdomme kan kønsstatus have betydning.
Fordele ved neutralisation for tæver:
 Steriliserede tæver har ingen eller væsentlig mindre risiko for udviklingen af:
o Pyometra
o Ovarietumores
o Vaginale tumores
 Sterilisation har en forebyggende effekt på mammatumores:
o Risikoen for at en tæve udvikler mammatumores er er 0,05% hvis den er neutraliseret inden
første østrus.
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Risikoen stiger til 8% hvis indgrebet foretages mellem første og anden østrus.
Efter anden østrus er risikoen 26%, hvilket ligger på linje med den generelle risiko for intakte
tæver.

Fordele ved kastration af hanhunde:
 Kastrerede hanhunde har ingen eller væsentlig mindre risiko for udviklingen af:
o Testikeltumor
o Orchitis
o Testikeltorsion.
o Perianale adenomer
o Benign prostatahyperplasi
o Prostatitis
o Perineal hernie.
Adfærdsmæssig betydning
Neutralisation er traditionelt blevet benyttet som forebyggende og som egentlig behandling af en lang række
adfærdsproblemer.
Det er især hanhunde, der behandles med neutralisation for adfærdsproblemer.
Fordele ved neutralisation:
 Kastration kan forventes at have effekt på adfærdsproblemer såsom strejfen, hyperseksualitet og
urinmarkering.
 Adfærdsmæssige ændringer som følge af falsk drægtighed undgås.
Ulemper ved neutralisation:
 Effekten af neutralisation på adfærdsproblemer såsom aggression over for andre hunde og/eller
mennesker er omdiskuteret. Det menes at i nogle tilfælde kan neutralisation forværre aggressiv
adfærd.
Bivirkninger og risici
Bivirkninger ved neutralisation:
 Neutraliserede hunde har øget risiko for udvikling af overvægt.
 Neutralisation udløser pelsforandringer ved visse pelstyper.
 Hunde neutralisede i meget ung alder risikerer underudvikling af eksterne genitalier, hvilket kan
disponere for udvikling af blandt andet perivulvær dematitis.
 Neutraliserede tæver har øget risiko for udvikling af urininkontinens.
Risici ved neutralisation:
 Anæstesi generelt
 Neutraliserede hunde har øget risiko for udvikling af visse former for cancer hvilket i nogle tilfælde
også er relateret til race, såsom:
o Øget risiko for overgangscelle karcinom hos neutraliserede skotske terriere.
o Øget risiko for osteosarkom hos neutraliserede rottweilere.
 Neutraliserede hanhunde har øget risiko for prostata adenocarcinom.
 Øget risiko for udvikling af Kognitiv Dysfunktion Syndrom hos kastrerede hanhunde
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Kirurgisk versus medicinsk neutralisation
Neutralisation fortages enten kirurgisk med ekstirpation af testes eller ovarier, eller medicinsk. Ved medicinsk
behandling vil de normale hormonelle mekanismer bremses enten ved hæmning af styrende hormoner i
hypofysen eller direkte i gonaderne.
Ovenstående punkter gør sig primært gældende ved kirurgisk kastration, men en del af effekterne kan også
opnås ved medicinsk behandling.
For medicinsk behandling gælder endvidere:
Medicinsk neutralisation af tævehunde:
Hertil er registreret medroxyprogesteron acetat injektionsvæske. Der angives risiko for følgende bivirkninger:
 Håraffald/misfarvning omkring injektionsstedet
 Cystisk endometriehyperplasi
 Udvikling af pyometra
 Hævelse af mammae/laktation
 Udvikling af mammatumores
 Udvikling af akromegali
 Udvikling af diabetes mellitus
Medicinsk neutralisation af hanhunde:
Hertil er registreret deslorelin implantat. Der angives risiko for følgende bivirkninger:
 Hævelse på injektionsstedet.
 I sjældne tilfælde er registreret utilstrækkelig effekt.
Fordele ved medicinsk neutralisation:
 Effekten er midlertidig
 Kæver ikke anæstesi
Konklusion
Som det fremgår af ovenstående er der en lang række faktorer, der påvirkes ved neutralisation.
Den Danske Dyrlægeforening mener, at dyrlægens rolle er at rådgive om de rent veterinærfaglige og
adfærdsmæssige fordele og ulemper.
Dyrlægen skal desuden med sit kendskab til den enkelte klient og patient, gøre opmærksom på hvis der er
forhold der i høj grad enten indicerer eller kontraindicerer neutralisation.
Ønskes det at benytte kastration som et led i adfærdsbehandling skal muligheden for reversibel medicinsk
kastration overvejes.
Neutralisation, hvad enten det er medicinsk eller kirurgisk, bør således ikke foretages uden dialog med
hundeejeren, således at vedkommende har mulighed for at træffe beslutningen på et sagligt grundlag.
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