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Nedsatt appetitt hos rotter
av Matmor 01.09.2012
Takk til Anita for kommentarer på manuskript.

Det er alltid en grunn til det, hvis rotta ikke spiser.
Start med å sjekke rottas munn – lukter det vondt av den, eller tygger rotta bare på den ene siden?
Er tennene skjeve?
Tenk på om forklaringen kan ligge i buret. Er det en eller flere rotter som hindrer adgangen til
matskålen, eller som lagrer maten i sovehuset og beskytter den? Er det alltid tomt i matskålen før du
fyller på? Klarer rotta å komme til matskålen hvis den ikke står helt nede på bunnen?
Klarer rotta å spise normalt? Hvis rotta ikke klarer å føre maten til munnen med forbena, eller prøver
å spise, men søler maten ut av munnen kan den ha en hypofysesvulst eller ha hatt en hjerneblødning.
Ta kontakt veterinær hvis appetittmangelen:
*er uten forklaring
*kan skyldes medisiner
*skyldes svelgeproblemer/koordinasjonsproblemer/betennelse/byll/skjeve tenner
*er langvarig og har ført til vekttap >10%
*du må tvangsfóre mer enn et døgn

Sorg kan få rotter til å miste appetitten. Hvis en burkamerat har dødd eller rotta er blitt omplassert
kan den ha behov for ekstra forpleining for å komme over tapet.

1.1 Appetittstimulerende
Veterinæren kan undersøke om rotta skulle ha helseproblemer du har oversett, og kanskje gi
medisiner som øker apetitten. (Kortisonpreparater, vitamin B12) Veterinæren kan også gi råd om
tilsetning av vitaminer og mineraler i maten.
Sjekk alltid om en rotte med nedsatt appetitt også er dehydrert. (se artikkelen Diarré hos rotter)
Som før skrevet: raskt vekttap fra en dag til den neste pleier å skyldes væsketap. Væsketap kan føre
til nedsatt appetitt så vekttapet aksellererer. Derfor spiller det ingen rolle om vekttapet egentlig
skyldes at rotta drikker for lite. Anta at rotta også får i seg for lite næring. Rotter som spiser lite
pleier å foretrekke myk mat. Hva den myke maten skal inneholde er en annen sak.
Fettrik diett
Til rotter som er blitt akutt syke, eller som har
hatt vekttap i < 2 uker
Fettinnhold ca. 10% eller mer av kosten

Karbohydratrik diett
Til rotter som har gått jevnt ned i vekt i >2 uker
Fettinnhold ca. 4% eller mindre av kosten

Alt som kan lokke en anorektisk rotte til å spise er selvsagt av det gode. Men ved langvarig sult lagres
fett i lever. Denne fettleveren er ubehagelig for rottene og bidrar til å senke appetitten enda mer.
Derfor skal man ikke presse en slik rotte til å spise fettrik mat.
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Forslag til fristelser1
Leverpostei

Hovedbidrag2
Fett

Babygrøt, ferdigkjøpt eller til utblanding

Hjemmelaget grøt

Karbohydrater , for noen typer grøt også fett,
sjekk innholdsfortegnelsen (ikke melkeholdig
grøt til rotter med løs mage/diarré)
Karbohydrater, du bestemmer fettinnhold

Potetmos

Karbohydrater (tilsett event. mer fett)

Avocadomos

Fett

Bananmos

Karbohydrater

Youghurt, rømme, fløte, melk*

Fett og karbohydrater – sjekk
innholdsfortegnelsen! (ikke til rotter med løs
mage/diarré)
Fett, alternativ til melkeprodukter ved løs
mage/diarré

Fløteerstatning basert på havre

Biola
Havredrikk, soyadrikk
Desserter av puddingtype, med og uten
vaniljesaus/bærsaus
Valg mellom vanlig vann og drikkevann tilsatt
frukt- eller bærjuice.
Vannmelon eller annen melon

Karbohydrater, kan brukes ved diarré selv om det
er melkeprodukt
Karbohydrater, alternativ til melkeprodukter v.
løs mage/diarré
Fett og karbohydrater - sjekk
innholdsfortegnelsen (ikke melkeholdig til rotter
med løs mage/diarré)
Ekstra karbohydrater

Ekstra karbohydrater (ikke til rotter med løs
mage/diarré)
Druer
Ekstra karbohydrater (ikke til rotter med løs
mage/diarré)
NB! Hvis rotta skal ha myk mat i mer enn noen få dager, prøv å la hovedfóret være knust,
kommersiellt rottefór blandet inn i en egnet væske. Dette våtfóret vil være bedre egnet for å hindre
mangelsykdommer.

1.2 Tvangsfóring av rotter
Hvis rotta ikke klarer å holde på vekten med tilgang på myk mat, kan det hende den må tvangsfóres i
en kort periode for å få appetitten tilbake. Maten må ha konsistens så den kan gis med sprøyte. Det
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Utprøvd og godkjent av smakspanel bestående av de friske rottene Matmors Elastan/Azlon/Hampus/Olefin
(18m), og RAR-MAM-N Skat og Wesen (3,5m), og de syke og anorektiske RAR-MAM-N Vega (3,5m), Sarah’s
Benue (21m) og Alucard (32m).
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http://www.næringsinnhold.no/
(i forhold til prosentvis innhold anbefalt av ILAR for friske rotter.)
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er naturlig for rotter å småspise, så ved sykdom er det best om de får mat i små porsjoner og ofte. En
voksen rotte bør ikke tvangsfóres med mer enn 2- 5 ml pr. gang av hensyn til at magesekken ikke bør
fylles mer enn 50%3. En unge på 100 g kan få 0,5 ml av gangen. God tid og små porsjoner i sprøyten
er vesentlig . Det nytter ikke å trykke inn alt på en gang. Til en stor rotte kan man ha nytte av
målesprøytene som hører med Metacam oppløsning. De har større åpning så det er lettere å presse
ut maten. Dette forutsetter at sprøyta ikke må langt inn i svelget på rotta.
Ved tvangsfóring er av dyr med svelgeproblemer (for eksempel etter en operasjon eller etter et slag)
er det økt fare for at rotta kveles av maten. For denne gruppen bør man først se om man kommer i
mål med å erstatte drikkevannet med sukkervann eller laktosefri melk eller killingmelk, og kanskje
byttet ut drikkeflasken med en skål. Noen ganger blir flasker med kule for vanskelig å drikke av. Disse
dyrene må ikke få maten presset langt bak i svelget, og konsistensen skal være rennende, ikke grøtaktig.
Tvangsforing bør ikke foregå over flere dager uten å rådspørre veterinær. Ta i betraktning utsikter til
bedring og livskvalitet. Husk å kose med rotta etter fóring, hvis den setter pris på kosen.

Utprøvning av kommersiellt spesialfór for syke dyr
Det finnes spesialfór beregnet på syke kjøttetere og på
syke planteetere, men ingen for syke altetere, og altså
ikke noe for rotter.

fotograf: Matmor

Oxbow har produktserien Critical care. Det er pulver til
å blande ut med vann. Herbivore-pulveret er beregnet
for kanin. Hvis rotta skal fóres bare på det utblandede
pulveret får man ikke gjort annet hele dagen enn å
trykke det ned i halsen på en motvillig rotte. (Det
anissmakende produktet for planteetere var i alle fall
lite populært her i huset.) Fettinnholdet i pulveret er
bare 3% og dermed for lavt selv for friske rotter.

T.h. ikke helt egnede fór ved støttemating av rotte
Royal canin har et våtfór til hund og katt. Proteininnholdet er høyt i forhold til vanlig hunde- og
kattefór, som allerede ligger langt over det vanlige til rottefór. Det er beregnet på dyr som skal
komme seg etter en operasjon. Hvis det skal brukes til rotte bør det fortynnes med fløte eller rømme
eller liknende for å få en bedre konsistens, og fetere men mindre proteinrik sammensetning. For å
kunne bruke det i sprøyte må fóret en tur gjennom matmølle først. Produktet ble raskt
smaksgodkjent av testpanelet med friske rotter, men fristet ikke en anorektisk rotte.
Sykemat av tørrfór
Vanlig tørrfór til rotter inneholder lite fett. Derfor er oppbløtt rottefór ikke den beste maten å gi en
akutt syk rotte. Vil du knuse tørrfór og bløte det i vann, så tilsett laktoseredusert fløte eller rømme,
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Gastric Capacity and Energy Absorption in the Force-fed Rat, Bull and Pitt, J. NUTRITION,101: 593-596.
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eller fløteerstatning basert på havre. (Rat Nature inneholder 9% fett og er det eneste hvor
laktoseredusert lettmelk, eller havredrikk, er fett nok.) Laktoseredusert lettmelk bidrar lite til
fettmengden. Det, eller vann, kan brukes til langvarig småspiste dyr.

Babymat til syke rotter
Gå for mat uten klumper hvis du kanskje må mate med sprøyte. Velg maten med høyest
kaloriinnhold pr. ml eller vektenhet4. Fettinnholdet bør være på minst 10% hvis du skal gi fettrik mat.

1.3 Den siste tjenesten
Det er ikke til å komme fra at mange rotter som har behov for myk mat eller tvangsmating får
dårligere og dårligere helse. De er ikke friske i utgangspunktet. Spesialforpleining kan holde dem
friskere enn de ellers ville ha vært, men kurerer ikke sykdommen. Dermed kan det komme til et
punkt at man ønsker avlivning. Da er det viktig at veterinæren får vite om spesialfóringen og
eventuelt tvangsmating. De fleste rotter som har vært langvarig syke vil være avmagret. En langvarig
syk rotte som har fått myk mat og er blitt stelt på alle måter viser kanskje ikke de samme tegnene.
Det er høy sannsynlighet for at den har mistet muskelmasse men har stor mage og mye magefett.
Bakfra har rotta dråpeform: en skarp rygg og en bred buk. Uten informasjon om spesialforpleiningen
vil veterinæren vurdere rotta som friskere enn den er, på grunn av fettlaget.

1.4 Sykehistorier
Sorgreaksjon hos rotte
To brødre sluttet å spise da den tredje broren døde. Myk mat og kos holdt livet i dem til de fikk nye,
små burkamerater som gjorde livet verdt å leve.
Ung rotte med dårlig appetitt etter operasjon
Rotta var nokså tynn da han ble(re-)operert, og tok ikke til seg vann og næring etter at han kom seg
av narkosen. Smertestillende og antibiotika (Metacam, Flagyl, Imacillin) gitt i majones pr. sprøyte for
å få det i ham . Tilgang på vann, leverpostei, grøt, youghurt og tørrfór.
1 døgn etter operasjonen: vekttap 4%. Tvangsfóret med 1 ml velling eller eplemost, 5 ganger i løpet
av dagen.
2 døgn etter operasjonen: vekttap 6% (i forhold til før operasjonen). Dehydrert i følge
nakkeskinnprøve, varm å ta i. Mistanke om at medisinene bidro til tap av matlyst, men medisinene
var livsviktige. Tvangsfóret hver time 16 timer i døgnet med 1-2 ml grøt på laktosefri fløte, potetmos
med laktoseredusert melk og kjøttkraft og rikelig smør, grøt av eplemos med rismel. Halvvegs utpå
dagen ikke lenger dehydrert i følge nakkeprøve.
3 døgn etter operasjonen: vekttap 4,9% (i forhold til før operasjonen), ikke lenger dehydrert i følge
nakkeprøve. Tvangsfóret hver time 16 timer i døgnet med Critical care blandet ut i laktoseredusert
melk, grøt på rømme og youghurt, druejuice.
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4 døgn etter operasjonen: vekttap ca. 4% (i forhold til før operasjonen), begynte så vidt å spise
youghurt og frukt selv. Tvangsfóret 12 ganger med grøt, potetmos og youghurt med bananmos .
5 døgn etter operasjonen: stabil vekt, spisteselv grøt, pudding med vaniljesaus, youghurt med frukt,
avocado, og noe tørrmat.
Fortsatte med servering av myk mat 3 x daglig i tillegg til fri tilgang på tørrfór.
8 døgn etter operasjonen: oppe i 99% av vekten før operasjonen. Fortsatt servering av myk mat 2
ganger i døgnet.
(Operasjon tvangsforing vellykket, men pasienten måtte avlives på grunn av tilbakevendende byller.)
Eldre rotte med hypofysesvulst
Eldre hanrotte til omplassering hadde god appetitt på ferskt brød uten skorpe, men liten interesse
for vanlig rottefór. I første omgang ble det antatt at omplasseringen gav ham en depresjon så han
trengte spesialforpleining. Han spiste mer hvis han fikk slikke grøt av fingre. Svake bakben gjorde at
han lå mens han spiste, eller støttet seg på ett forben. Etter 5 døgn med myk mat ble det synlig at
han bare kunne bruke den ene forlabben til spising, og strevde med å bruke den andre. 9. døgnet
etter omplassering kunne han ikke lenger tygge agurk uten skall, og strevde med å svelge tynn grøt.
Avlivet.
Eldre rotte med dårlig apetitt
Eldre hanrotte gikk ned ca. 5% i vekt over 2 uker. Fórendring til myk mat med høyt fettinnhold,
vanninntak hovedsaklig via mat og vannmelon. Rotta trengte vannskål i stedet for drikkeflaske for å
få i seg nok væske. Fóring hovedsaklig på fullkornsgrøt, nøtter og frukt forlenget trolig livet hans
med noen måneder, etter alt å dømme med brukbar livskvalitet. Uten våtfór ville han ha blitt avlivet
tidligere på grunn av vekttap.

