
Vad är SA och vad kan vi göra åt det? 
av Barbro Teglöf, avelskommittén  
 
Sa (Sebaceös Adenit= talgkörtelinflammation) är en hudsjukdom som 
uppträder hos många hundraser. Bland de drabbade raserna kan nämnas 
Akita, Collie, Dalmatiner, Schäfer, Weimaraner, Lhasa apso och pudel (alla 
storlekar). Den storlek på pudel som drabbas oftast är stor pudel. 
Tecken på SA hos pudel är bl.a. mjällig päls (ofta på nos och kinder), 
håravfall (framförallt längs ryggraden), det hår som växer ut är rakt och livlöst 
och färgen kan bli annorlunda, svarta kan bli grå, vita kan bli aprikosa. Det 
allmänna utseendet är ”malätet”. Tassarna kan bli känsliga för klippning. 
Sjukdomen beror på att talgkörtlarna i huden förstörs på grund av en 
autoimmun reaktion. När smörjningen av pälshren uteblir, bryts håren av. 
Ofta bryter sjukdomen ut hos unga vuxna hundar som blivit utsatta för stress 
av någon sort, t.ex. sjukdom. Hos flera av de hundar jag har hört talas om 
har SA debuterat efter en öroninflammation. 
 
De flesta hundar med SA kan leva ett ganska normalt liv om man bara sköter 
hunden enligt de anvisningar som finns.  
 
SA är en sjukdom som kan förväxlas med andra sjukdomar. Om du har en 
hund som du misstänker har denna sjukdom, tala om det för din veterinär 
och påpeka att laboratoriet som skall undersöka prover (biopsier) på hud 
måste informeras om att SA är en möjlig diagnos. Alla hudförändringar med 
håravfall är inte SA. Det är omöjligt att ställa en riktig diagnos utan 
hudbiopsier. Om du har en hund som du misstänker har SA, låt undersöka 
den och få en säker diagnos ställd!  
Tänk på att om ni träffar på någon som har en hund som kan tänkas ha SA, 
uppmana denna person att låta ta prov på sin hund. Hunden behöver oftast 
inte sövas, utan det sker under lokalbedövning. Tala också om att eventuella 
resultat skall skickas in till SPK (gäller bara konstaterade fall). 
 
SA nedärvs inte enkelt recessivt enligt den nuvarande forskningen, men man 
kan inte säkert säga hur, det troligaste är att det är ett polygent mönster. 
 
Det är viktigt att de säkra fall som finns rapporteras av ägaren eller 
uppfödaren till oss. Vi kan inte få information om enskilda hundar från 
veterinärerna eftersom de har tystnadsplikt. När du skall tala om att din hund 
lider av SA vill vi ha en kopia på laboratoriets rapport och några rader där du 
skriver att du medger publicering i PudelNytt av detta. Vill du ha ett bidrag till 
diagnoskostnaden (max 2000kr ) skicka också in ett kontonummer, dit vi kan 
skicka pengarna, skicka med en kopia på räkningen från veterinären. Skicka 
uppgifterna till Barbro Teglöf eller någon i SPKs styrelse. 
 
Om vi skall kunna göra något åt spridningen av SA så är det av största vikt 
att vi får reda på alla säkra fall som finns så att vi kan se hur stort problemet 
är.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att öppenhet inför detta problem 
mellan klubb/uppfödare/hundägare är det viktigaste av allt. 



 
Det finns inga ”säkra” linjer vad gäller SA, vad vi vet. Det är inte bara hundar 
från ett land som sprider sjukdomen, vi har ju en ganska global avel. 
1SA, alla hudsjukdomar är alltså inte SA bara för att hunden är en storpudel. 
 
Tänk på att hundar som inte är så nära släkt (utavel) har mindre risk att ge 
valpar med autoimmuna sjukdomar. Avla bara på hundar som är friska! Man 
kan ta prov på tilltänkta avelshundar, men problemet är kostnaden (varierar, 
minimum 2000-3000kr) och att provet inte är giltigt speciellt länge (½-1 år).  
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