Smerter hos rotter
av Inger Hohler (Cand. Pharm), Anita Sjølie (dyrepleier) og Adrian Smith (Vennesla Dyreklinikk)
for Norsk Tamrotteforening april 2012
NB! sykehistoriene og bildene stammer fra Hohlers og Sjølies private arkiver. Rottene har ikke vært
behandlet ved Vennesla Dyreklinikk. Bildene ble tatt for å dokumentere smerteadferd i hjemmemiljø,
i påvente av veterinærtime. På veterinærkontoret forsøkte rottene å skjule problemene.
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3)
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Hvis rotta har smerter – behandle dem!
Hvis rotta har opplevd noe som er smertefullt for mennesker – anta at den har smerter.
Hvis rotta oppfører seg som om den har smerter – anta at den har smerter.
Hvis rotta oppfører seg uvanlig og du ikke har noen annen forklaring – sjekk om den har
smerter.

1 Smertetegn
Til forskjell fra oss (som har fjernet alle naturlige fiender fra hjemmemiljøet vårt) er rotter fortsatt
naturlige byttedyr og prøver i det lengste å skjule at de har smerter. Det er jo et tegn på svakhet!
Den tydelige rotta
Noen ganger gir rotter klare uttrykk for smerte. Det skjer oftere ved sterke, plutselige smerter som
etter skader enn ved moderate, langvarige. De vanligste klare tegnene er
piping, hyling
hissighet/aggresjon (ved berøring av smertefullt område eller etter en skade),
halting (ved smerter i føtter eller ben),
overdreven vasking, kløe eller selvskading (ved hodesmerter presser rottene ofte hodeskallen mot en
hylle eller en hånd hvis den er i riktig høyde rett over hodet deres).
Eks. 1 rotte som har fått klemt halen sin i en døråpning
setter i et hyl når døren lukkes, piper og kanskje angriper eller snapper etter en
undersøkende hånd, og etterpå slikker eller biter i halen for å avlede smertene.
Den utydelige rotta
Smerter som ikke kan provoseres fram ved berøring, og som ikke skyldes kjente/synlige skader er en
stor utfordring. Typiske eksempler vil være ved urinveisinfeksjon, kreft som ikke gir synlige kuler,
hjertesvikt, hypofysesvulster, mellomørebetennelse. Alle disse tilstandene er nokså vanlige hos
rotter. De mer diffuse tegnene på smerte er1,2 ,3,4
nedsatt aktivitet
smalere øyne/lukkede øyne
bruxing (skjære tenner)
hissighet/aggresjon
porfyrin fra øyne (”røde tårer”) og/eller nese
ståpels (piloereksjon)
anstrengt pust/suger inn magen
vridning og skutting med rygg http://www.nc3rs.org.uk/category.asp?catID=13

sammenkrøket el. uvanlig stiling (f. eks. krum rygg, hodet ned mot brystet eller under kroppen)
endring i appetitt og tørste (mengde og hva rotta spiser/tygger på. Vekttap eller vektøkning mulig.)
kramper, skjelving
hos albinorotter: blekere øyne og ører
Det er sjelden alle tegnene opptrer samtidig! Vanligvis oppfatter man kanskje bare ett eller to av
signalene. Ofte mistenker rotteeieren at ”noe er galt”, men det er vanskelig å sette fingeren på hva.
En rotte som har nedsatt aktivitet, porfyrin og anstrengt pust blir antagelig først mistenkt for å ha
luftveisproblemer. En rotte som går rundt med bustepels og smale øyne, tygger treverk/barberer seg
og flyr på burkameratene blir sannsynligvis mistenkt for å ha ”tørna”, dvs. fått et hormonellt eller
psykisk problem. Mange rotteeiere tror at det er normalt for eldre rotter å få porfyrin rundt øynene,
nedsatt aktivitet, ståpels og appetittendring. Sannsynligvis er det normalt i betydningen: det er
normalt å ha flere plager når man blir eldre. Det betyr ikke at eldre rotter ikke føler smerte...
Siden så mange av smertetegnene hos rotter er diffuse eller tvetydige bør alle vesentlige
adferdsendringer uten fornuftig forklaring (miljøskifte, hormonell psykose, kjent sykdom som er
under behandling) følges av en helsesjekk på rotta, og eventuelt en testdose med smertestillende .

Eks. 2: 16 mnd. gammel hanrotte fikk ”røde tårer” fra øyne og virket tuslete uten andre tegn til
sykdom. Ved 18 måneder plutselig ståpels, jaget og kløp burkamerater, og la seg alene i stedet for i
klynge – tidligere eksemplarisk oppførsel. Testdose med smertestillende fjernet porfyrin, piggpels,
jaging og klyping i 18 timer før de kom tilbake. Ny testdose gav samme resultat. Avlivet pga. stadig
behov for store doser smertestillende for å kunne fungere normalt. Rotta viste seg å ha hypertrofisk
kardiomyopati (hjertesykdom).
Eks. 3: hunrotte med adferdsproblemer ved løpetid i alle fall fra overtagelse ved 4 mnd., pipelyder
ved pusting og periodevis slapphet fra 6-7 måneders alder – gjentatte veterinærbesøk før tentativ
diagnose på emfysem. Ved 17 måneder, blødning fra underlivet, økt irritabilitet og slapphet.
Røntgen støttet diagnose på emfysem, og viste mistenkelig klump i magen. Ultralyd viste at klumpen
var cyster på eggestokkene. Sterilisert for å fjerne eggstokkcyster, men overlevde ikke operasjonen

pga. emfysemet. Adferdsproblemene ved løpetid trolig knyttet til smerter og eggstokkcyster.
Slappheten skyldtes trolig hovedsaklig emfysemet før akutt forverring av smertene.
Bilder og beskrivelser av noen utydelige symptomer
Eks. 4: Rotta under har antagelig konstante smerter. Han kniper øynene sammen, og har ståpels.
Hodet holdes lavt og rotta sitter lett sammenkrøpet. Film i stedet for fotografi ville ha vist at han
beveget seg lite. (Fotograf: Anita Sjølie)

Grunnen til smertene er svulsten i øret (sees som sort masse i øregangen.)
Eks. 5: Rotta under hadde symptomer på hypofysesvulst (eller andre hjernesvulster, eller en abscess
på hjernen), kort tid før han ble avlivet. Han hadde nesten ikke porfyrin, men lå mye med lukkede
øyne og ståpels (piloereksjon) og hadde vekttap til tross for spesialdiett. (Fotograf: Inger Hohler)

Eks. 6: nok et tilfelle av hypofysesvulst. Denne rotta hadde ikke ståpels, men nedsatt aktivitet,
porfyrin rund øyne , smale øyne og hang med hodet. I tillegg hadde han problemer med å spise, men
det siste skyldes lammelser og ikke nødvendigvis smerter. (Fotograf: Inger Hohler)

Eks. 7: Baytrilburn (vevsødeleggelse på injeksjonssted på grunn av manglende fortynning av
injeksjonsvæske). Legg merke til unormal liggestilling på rotta, som ikke har porfyrin rundt nese eller
noe særlig bustepels. Øynene er heller ikke spesielt smale. Her er det likevel åpenbart at rotta ligger
slik fordi han har det vondt. Han hadde også ballebyller etter kastrering og en byll på brystet.
(Fotograf: Anita Sjølie)

2 Vurdering av smertestyrke
For enkelthets skyld kan man dele inn smerter i svake, moderate og sterke. De kan også deles inn i
konstante, tilbakevendende eller provoserbare, akutte og kroniske, og på en rekke andre måter,
men det er ikke så viktig for fortsettelsen .
Hos mennesker er det slik at svake smerter finner vi det lett å ignorere. Moderate smerter er
vanskelige å undertrykke. Hvis de er provoserbare hindrer de deg ikke nødvendigvis i å gjennomføre
ting, men du tenker deg om før du gjør noe som provoserer smertene. Moderate smerter som varer
fører til nedsatt aktivitetsnivå og konsentrasjonsevne. Sterke smerter gjør det vanskelig å tenke på så
mye annet enn smertene.
Smertefullt for mennesker = like smertefullt for rotter
Å la være å behandle smerter er dyreplageri.

Mennesker og rotter har såpass like nervesystem at vi må anta de kjenner smerte på samme måte
som oss – de er bare flinkere til å skjule den. Forsøk med medisiner viser også at samme type
medisiner må til for å dempe samme type smerter. Det holder ikke å bruke ”hodepinetabletter” etter
en bukoperasjon hverken for mennesker eller rotter.
Svake smerter er det sjelden mulig å oppdage hos rotter. I mange tilfeller vil du ikke en gang klare å
se at den har moderate smerter, i alle fall hvis smertene går i bølger. Men etter skader, sykdommer
og operasjoner tar man utgangspunkt i hvor smertefull tilstanden ville være hos et menneske!
Eksempel på tilstander som skal smertebehandles
Operasjoner i muskler og hud –etter operasjonen
Alvorlig utslett/kraftig angrep av lus eller midd
Mellomørebetennelse
Tannbyll
Forstuvninger og benbrudd
Svulst på hjernen
Alvorlig forstoppelse/luftsmerter
Flådd hale
Operasjoner i buk eller benstruktur/ledd
Jurbetennelse hos hunrotter
Langvarig oppsvulmet penis hos hanrotter (priapisme)
Tilstander som kan forveksles med smerte
Rotter kan bli deprimerte (gjerne i forbindelse med tap av burkamerat eller flytting), de kan ha
problemer med kvalme (OBS! ved annen medisinering, spesielt antibiotikakurer) eller ha sykdommer
som gjør dem slappe.

Testdose av smertestillende ved adferdsendring
0,5 mg/kg meloksikam som engangsdose.
Hvis rotta får normalisert eller mer normal adferd etter dosering, anta at smerter er årsak til
adferdsendringen.
Siden mange tilstander kan gi både moderate og sterke smerter er det også greit å vite at noen av
rottenes smertetegn er graderte. Akkurat hvor grensen går mellom moderate og sterke smerter er
ikke godt å si, men tegn i kategorien ”sterkere” ligger definitivt i området sterke smerter.
Moderate tegn
Smale øyne
Overdreven slikking
Overspising (kroniske smerter)
Halting

Sterkere tegn
Lukkede øyne
Selvskading
Tap av appetitt eller spising/gnaging på ting som
ikke er mat
Inaktivitet

En annen måte å vurdere hvor sterke smertene er på, er å se hvor mye/lite smertestillende som skal
til før rotta oppfører seg normalt igjen. Hvis det holder med 0,2 mg/kg meloksikam er smertene
anatagelig moderate.
Rotter som har fått sterke smertestillende hos veterinær (f.eks. i forbindelse med operasjon) vil av og
til begynne å bite på operasjonssåret eller gjenstander i nærheten. Det betyr ikke alltid at de har fått
for lite smertestillende og har vondt. Noen sterke smertestillende medikamenter kan utløse
biteadferd uten at smerter er involvert: hvis man gir rotta medisiner som fjerner effekten av de
sterke smertestillende, slutter rotta å bite på seg selv.

3 Behandling av smerter hos rotte
Det finnes bare én grunn til å ikke behandle sterke smerter, og det er at rotta avlives i stedet!
Tidligere har det vært hevdet at ved brudd og forstuvninger har rotta godt av smerter, fordi det får
dyret til å ligge stille og ikke belaste det skadede området. Når det gjelder forstuede og brukne ben
som skal skånes er det mye bedre å gi smertestillende men sette rotta i et lite sykebur uten
klatremuligheter, enn å ikke smertebehandle. For det første er det mange rotter som vil forsøke å gå
og klatre normalt selv om de ikke får smertestillende. For det andre har et brukket/forstuet ben godt
av et middel som reduserer hevelse. Smerter er ikke ”bra for” dyr. Det fører til stress, som nedsetter
immunforsvaret, går ut over hjertet, og for noen dyr fører ubehandlede smerter til kroniske smerter.5
Det finnes mange forskjellige smertetillende midler som har vært utprøvd på rotter. Hvis du er
interessert kan du lese om smertestillende til rotte i Veterinærkatalogen, under Spesialtema
Medikamentell smertebehandling til dyr. (NSAIDs og anbefalte doser
Mus/Rotte/Marsvin/Kanin/Ilder, Opioider og anbefalte doser Mus/Rotter/Marsvin/Kanin/Ilder) Du
finner den på http://www.felleskatalogen.no/medisin-vet
En rotte med sterke smerter som kommer til veterinær vil ofte få injeksjonsmedisin som varer en
stund. Midlene varer imidlertid sjelden til rotta er smertefri. Hjemme hos eier er det nesten bare ett

veterinærmiddel som er aktuelt mot smerter, og det er meloksikam (Metacam, Flexicam, Loxicom).
Meloksikam har doseavhengig effekt. Ved lave doser virker det smertestillende på milde og
moderate smerter. I høye doser virker det smertestillende/dempende på moderate til sterke
smerter, og dessuten reduserer det hevelser, minker opphopning av betennelsesceller og demper
skjelettødeleggelse ved revmatiske tilstander.
Ubehag og svake smerter
Nyoppdagede eller nyoppståtte
Vedvarende smerter

- behandles normalt ikke
meloksikam 1 mg/kg 1 g, event. tilleggsdose på 0,5 mg/kg
etter 12 t for hanrotter og pigmenterte rotter6
meloksikam 0,1-0,5 mg/kg 1-2 x daglig, helst maks. 1 uke

Forsiktighetsregler
Som alle andre legemidler har meloksikam bivirkninger. Det kan gi magesår og nyreskader – men
hovedsaklig brukt i store doser over lang tid.7 Leverskader er også sett etter høye doser med
meloksikam. Middelet anbefales ikke til rotter med alvorlig leversvikt eller alvorlig nyresvikt.
Meloksikam øker blødningstid, så rotter som allerede har tendenser til blødersykdom bør få andre
medisiner. Det er heller ikke å anbefale til rotter som nylig har hatt hjerneblødning.8 Dessuten vil
dehydrerte rotter være mer utsatt for bivirkninger en rotter som har alminnelig væskebalanse. Hvis
rotta ikke spiser og drikker normalt, bør den få væsketilførsel før den får meloksikam.
Mange rotter som har behov for smertelindring har også behov for steroider (glukokortikoider som
prednisolon eller depo-medrol). Dessverre er det slik at samtidig bruk av steroider øker
sannsynligheten for magebivirkninger av meloksikam. Derfor anbefales ikke meloksikam brukt
samtidig med steroider gitt via munnen eller injeksjon.9 Rotta regnes som fri for prednisolon 3 døgn
etter siste prednisolondose, og 3-5 uker etter Depo-medrol injeksjon. Dersom rotta har behov for
smertestillende i dette tidsrommet hender det veterinæren velger å gi meloksikam sammen med
steroidene likevel. Meloksikam er tross alt et av de minst magesårdannende smertestillende midlene
som kan gis ved hjemmebehandling av rotter. Ved kortvarig behandling og lave doser er
bivirkningsfaren liten, så det er vanlig å redusere medisindosen. Medisineringen trappes ned så raskt
som mulig.
Ved bruk av meloksikam til rotte, vær OBS! på om rotta begynner å vegre seg for å ta medisinen. Det
betyr antagelig at rotta reagerer med magesmerter eller kvalme på meloksikam. De fleste rotter med
smerter synes nemlig meloksikam i dråpeform smaker godt og gjør godt. Ta straks kontakt med
veterinær hvis rotta plutselig ikke vil ha medisinene lenger. I sjeldne tilfeller kan meloksikam også
utløse allergi eller astma. Vær på vakt mot kløe, utslett eller pusteproblemer og kontakt veterinær
hvis det skulle oppstå.
Drektige og diegivende hunrotter
Meloksikam er reproduksjonsskadelig. Det reduserer antall foster som implanteres, og øker
fosterdødelighet, hvor lenge rottemoren går drektig, og antall unger som dør kort tid etter fødsel.10
Derfor anbefales ikke middelet til drektige rotter . Anbefalingene gjelder hele graviditeten.
Meloksikam oppkonsentreres i melk og anbefales derfor ikke til diegivende rotter.11 På den annen
side er det ingen andre sterke smertestillende medikamenter som anbefales under drektighet. Noen

morfin-lignende preparater anses som akseptable under ammeperioden.12, 13, 14 Veterinæren vil
vurdere hva som er best.
Eks. 8: Rotte med benbrudd. Det burde ikke
være noen tvil om at denne rotta har
smerter selv om piloereksjon ikke er synlig
på magen. Bruddet befinner seg i phalanx
(tå-ben), men hevelsen går opp i låret.
Hevelsen i foten er så stor at væsken pipler
ut. (Fotograf: Anita Sjølie)

Under: samme rotta 1 døgn etter oppstart
med behandling med meloksikam. Hevelsen
er betydelig mindre. Rotta har fortsatt
porfyrin fra nese, lett ståpels og belaster ikke
foten. (Fotograf: Anita Sjølie)

Reseptpliktig medisin
Ofte er smerter tegn på sykdom eller skade som kan kreve veterinærbehandling. Alle smertestillende
midler som anbefales til rotte er reseptbelagt. Til hjemmebehandling er det vanligvis bare aktuelt
med meloksikam. Selv om meloksikam kommer i flasker som inneholder nok til å behandle mange
rotter, husk at alle legemidler har bivirkninger, og at det er en grunn til at meloksikam er på resept.
Hvis rotta di viser tegn på smerte uten at det er en klar, forbigående årsak skal du alltid kontakte
veterinær. Det samme gjelder ved smertetegn etter klem- og fallskader. Skader kan være mer
omfattende enn du tror og kreve annen behandling enn bare smertestillende, eller andre
smertestillende midler enn meloksikam.
Reseptfri medisin
Virker reseptfrie smertestillende midler på rotter? Ja, men du bør ikke bruke dem. For det første er
det ingen av midlene som har noen særlig effekt på sterke smerter. De kan dempe moderate
smerter, men hvis du plutselig oppdager at rotta har smerter er de sannsynligvis sterke! Paracetamol
har dessuten minimal effekt på hevelser siden det ikke er anti-inflammatorisk. For det andre er de
reseptfrie midlene mye vanskeligere å dosere enn meloksikam. Sjansen for feildosering blir stor. Når
det gjelder bivirkninger er det større sannsynlighet for at rotta skal få magesår av ibuprofen enn av
meloksikam. 15 Ibuprofen er også antagelig farligere for dehydrerte rotter enn meloksikam er.16
Paracetamol har samme advarsler mot bruk ved alvorlig nyre- eller leversvikt som meloksikam har.
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