Sökes för forskningsstudie: Hundar med allergisk klåda och rodnad på huden
Vi söker just nu hundar för att ingå i en forskningsstudie för att försöka ta fram en ny
produkt mot allergisk klåda. Hundarna skall tas med i studien under maj månad, så vill du
delta måste du skicka en intresseanmälan omgående.
Allergiska hundar utvecklar en kliande inflammation i huden, som påtagligt kan påverka
livskvaliteten och leda till sekundära hudinfektioner. Behandling med kortison dämpar
effektivt allergisk inflammation, men kan orsaka oönskade biverkningar. Produkten som skall
studeras är en kräm med ett läkemedel som har visat sig minska klåda och allergisk
inflammation utan att ge kortisonets biverkningar. Syftet med studien är att studera hur
effektiv krämen är på allergiska hundar.
Studien innebär att:
• Din hund får en kostnadsfri dermatologisk undersökning av dermatolog på
Djursjukhuset vid tre tillfällen:
1. vid studiens start
2. efter 2v
3. efter ytterligare 3-4 v
• Din hund skall behandlas lokalt på huden på två områden med en kräm vid första
besöket och därefter 3 gånger till i hemmet (totalt 4 behandlingar).
• Du som ägare för en dagbok i hemmet över klådan och rodnaden.
För att delta i studien behöver vissa kriterier vara uppfyllda. T ex måste din hund vara minst
6 månader gammal samt uppvisa en viss grad klåda och rodnad på huden. Avseende
rodnaden behöver den uppvisa åtminstone två områden med rodnad som behöver vara
minst 4 cm2 stora vardera (ej insida öronlappar).
För att se ifall just din hund är lämpad för att delta i denna studie vill vi att du skickar ett mail
till forskninggbg@evidensia.se där du beskriver din hunds nuvarande besvär, i korthet hur den
är utredd avseende sina besvär, ifall den står på någon medicinering och hur länge, samt
gärna skickar med ett foto taget på huden där det ser som värst ut. Det skall bara vara en
mycket kort beskrivning. Märk mailet med ”Forskningsstudie” i ämnesraden. Ett första urval
kommer ske efter mailkontakt och därefter vid första besöket.
Tack för att du och din hund vill hjälpa oss att finna nya behandlingsmöjligheter för allergiska
hundar!
Vänliga hälsningar,
Ylva Sjöström
Leg vet, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi för hund och
katt.

