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Borgen, Vibeke
Kuventrævegen 85

5210 Os

Fra veterinær: Os Dyreklinikk As (Osøyro)
Borgavegen 155
5211 Os

20.06.2016
24.06.2016
14.07.2016

Staffordshire Bull Terrier, Hannhund
Easy Going Av Cirkusborgen
NO37764/14

Danny The Dog Av Cirkusborgen
Countin'ona Miracle Av Cirkusborgen

07.04.2014
Ja

578098100458872

Svak grad hofteleddsdysplasi.
Røntgenbildene viser:
Ingen forkalkninger i venstre ledd. Små forkalkninger i høyre ledd.
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Normalt vil ikke en hund med denne diagnosen få praktiske problemer av betydning. Den
kan brukes til alle hundeaktiviteter, også trekk, kløv, agility o.l. Det er viktig at den får
jevnlig mosjon og at den ikke blir for tykk.

Se forøvrig generell informasjon om HD på baksiden.

Kommentar: Det kan se ut som din hund har en "transitional vertebra" i overgangen
lumbal-sacrum, også kalt overgangsvirvel. Dette er en medfødt misdannelse.
Kontakt din veterinær dersom du ønsker mere informasjon om dette Venstre / left Høyre / right
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Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub

Marte Ottesen
veterinær



HOFTELEDDSDYSPLASI HOS HUND
Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund er lidelse i hofteleddene. Lidelsen arter seg
på den måten at hofteleddene blir grunne og mer åpne enn det vi finner hos
normale dyr. Dette vil i praksis si at lårhodet og hofteskålene ikke passer
fullkomment til hverandre, og dette vil kunne gi unormale slitasjeforhold i
hofteleddet - noe som igjen kan føre til sekundærforandringer i form av f.eks.
forkalkninger i leddet.

Avhengig av hvor uttalt lidelsen arter seg røntgenologisk hos den enkelte hund,
gir man hunden en av følgende betegnelser for dens hofteleddsstatus: Fri for
HD, svak HD, middels HD og sterk HD.

De aller fleste hunder som har HD vil kunne fungere normalt som bruks- og
familiehunder og leve et fullverdig liv.

Fordi arveanleggene for HD nedarves fra foreldre til avkom, anbefales det i
utgangspunktet at bare hunder som er "fri for HD" brukes i avl. Hvorvidt det er
tilrådelig å avle på hunder med mild grad av HD (C), vil avhenge av rasen og
hundens øvrige egenskaper. Hunder med svak (C) eller medium (D) grad av
HD kan vanligvis mosjoneres og brukes helt normalt så lenge de får god fôring
og holdes slanke.

Eier av hund med HD-diagnose "sterk HD" (E) bør rådføre seg med veterinær
og raseklubb for informasjon om hvilke forholdsregler som bør tas med hensyn
til mosjon, fôring, miljø og forebyggende behandling. Man bør være forberedt
på at symptomer som stivhet i bakparten eller halthet på bakbena kan inntreffe.
Det er i denne sammenheng viktig å understreke at heller ikke hunder med
"sterk HD" nødvendigvis får plager eller problemer med hoftene.

Man kjenner i dag ikke til den eksakte nedarvingsmekanisme for HD, men man
vet at arvbarheten er 20 - 30%. Dette vil si at det er stor risiko for at et dyr med
HD vil nedarve disposisjonen for utvikling av lidelsen til sine avkom.

Man vet at disposisjonene for utvikling av HD styres av mange gener
(polygenetisk nedarving). Miljøfaktorene som fôring, overvekt, mosjon osv. har
også stor betydning for om det enkelte individ utvikler HD eller ikke.

Avkom etter individer med HD har større risiko for å utvikle HD enn avkom
etter fridiagnostiserte hunder.


