DTK/KU informationsdag for
Bull – og miniature bull terrier
af Jane Juel Hansen, redaktør
For et par måneder siden modtog jeg fra Marianne Duchwaider
invitation til at deltage i mødet på KU-Live vedrørende screeningsaftale for bull - og miniature bull terrier. Formålet var selvfølgelig,
at der skulle komme en artikel ud af det. Jeg var meget glad for invitationen og satte straks dagen af. Det er altid utrolig spændende
at høre, hvad der rører sig i andre racer, man kan altid blive klogere,
og det var netop, hvad der skete denne lørdag eftermiddag.
Bull gruppen har med Marianne Duchwaider som primus motor
forhandlet sig frem til en screeningsaftale for begge racer omhandlende sygdomme der er ofte forekommende i begge racer. Invitationen blev bragt i TN nr 2 som en helsides annonce, og alle medlemmer under DTK kunne deltage gratis. Et af dagens emner var
Patellaluksation, en lidelse som rigtig mange af de små terrier racer
døjer med, derfor kunne man undre sig over, at opdrættere af disse
racer ikke var mødt talstærkt op på alle de ledige sæder i det store
auditorium….jeg undres i hvert fald.

Jeg vælger her i min sammenfatning at starte med dyrlæge, lektor Jakob Willesen. Hans del af screeningen handlede om nyrerne.
Jakob betonede i sin indledning vigtigheden af, at hundeejerne
forstår, hvad det er hundene udsættes for med screeningen, og at
vi som opdrættere og ejere forstår, hvad resultaterne kan/skal bruges til. Der er gennem de senere år kommet ekstremt meget fokus
på hundenes sundhed og sundhedstest, i hvert fald når vi taler om
racehunde med stambog. Tidligere var indstillingen ”nogen hunde
bliver bare ikke så gamle”, det er ikke længere sådan vi tænker. Der
er kommet nye muligheder for undersøgelser og behandlinger og
vores forhold til hundene har ændret sig, der efterspørges garantier, som alle jo ved vi ikke har mulighed for at give, men vi kan som
opdrættere gøre vores bedste, og det er netop det screeningsprogrammet her handler om.
Når en race sætter fokus på sundhed, så kræver det, at der i gruppen er nogle ildsjæle, der kan fremlægge problematikken på en sober måde, tale for hvad evidens af undersøgelser gør for fremtidens
individer, når man indgår i et samarbejde med fagfolk om at kortlægge sygdomme. Der kræves et dedikeret sundhedsudvalg. Flere
gange denne dag blev ulvehundene nævnt. For en del år tilbage
havde denne race store problemer med hjertesygdomme, det lykkedes gennem hårdt arbejde i racen, at få opdrætterne med på at
screene deres hunde, og i dag er man stort set fri af sygdommen. Så
målrettet seriøst avlsarbejde lønner sig på sigt.

De fremmeste dyrlæger og forskere havde afsat lørdag eftermiddag til ganske uden vederlag at orientere de to racegrupper om
screeningen og baggrunden for aftalen. De havde fremstillet et
fremragende materiale, de var velforberedte, veloplagte, modtagelige for spørgsmål, og deres svar var forståelige, også for lægpersoner. Det var helt klart at begge gruppers engagement smittede
af på fagfolkenes entusiasme, det er nu engang sjovere og mere
udbytterigt, hvis man kan dele viden og stille sin ekspertise til rådighed uden bagtanke for nogen, der gerne vil vide.
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Jeg skal ikke i denne artikel gå ind i det rent lægefaglige, det er jeg
ikke uddannet til og dele af stoffet, der blev fremlagt denne lørdag
eftermiddag var ganske vanskeligt. Noget af det, der denne dag
fik mig helt op ”at ringe” var dyrlægernes indstilling til screening,
gentest, arvelighed osv. Som Jørgen Kock sagde senere på dagen
om sine hjerteundersøgelser, årene og erfaringen har lært mig at
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blive mere pragmatisk, tingene er ikke helt så simple, som jeg troede i mine unge år, der er mange aspekter, der skal tags hensyn
til, og man kan ikke dele op i to bunker ”en der duer” og ”en der er
kasseret”.
Jeg vender lige tilbage til Jakob Willesen, der betonede, at man
kigger på helheden, funktionaliteten og filtreringen af affaldsstoffer, når vi taler nyrerundersøgelser. Han lagde vægt på at fortælle,
at generne ofte ikke kommer til udtryk på samme måde hos alle
individer. Der kom fra salen spørgsmål om forskningsresultater
fra udlandet, og det blev både af Jakob og senere også af Jørgen
præciseret, at der er stor forskel på gentest hos hunde på forskellige kontinenter, resultater fra Amerika kan som oftest ikke bruges
i Europa osv. Der er forskel på individerne også inden for samme
race, og der er stor forskel på screenings-materiale og –metode.
Når der f.eks udføres en nyrefunktionstest ved urinprøve og denne
kommer ud med et positivt resultat, så skal det ses som en advarselslampe, det betyder at der er noget, der ikke er som det skal
være, men hvad det er, ved vi ikke, dertil skal foregå en mere dybdegående undersøgelse, og således er det med enhver screening.
Blodprøver kan vise, at der er noget galt, men hvad det er, ja det må
man undersøge mere målrettet.

solut ikke let stof, men nogle forskere har sammen med deres store
faglige indsigt den guds benåede evne, at de kan gøre svært stof
tilgængeligt ved at danne billeder fra hverdagen uden at miste det
faglige indhold (f.eks. Susanne Freltofte og Peter Lund-Madsen). En
sådan person er Jørgen Koch, uden at jeg kender ham særlig grundigt, men det var sådan han optrådte denne eftermiddag, og jeg
har meget let ved at forestille mig ham foran et fyldt auditorium
med dyrlægestuderende. En sådan pædagogisk begavelse ser man
ikke ofte.
Når man taler om scanning, så er det ”real time”, man får billede af
organet her og nu. Ulempen kan være at der er forstyrrelser i form
af uro, hyperventilation eller f.eks. at lungerne skygger for hjertet.
I Tyskland foretager man scanningen stående, i Danmark skal hunden ligge ned, resultaterne er forskellige.
Ved scanningen får man indblik i:
t&OWJTVFM SVNMJHGPSTUÌFMTFBG IWPSEBOGFLTIKFSUFLMBQQFSOFTFS
ud
t)WPSEBOBSCFKEFSIKFSUFLMBQQFSOF
t)WPSIVSUJHUMCFSCMPEFU PHMCFSEFUTPNEFUTLBM

Ultralyd kan vise, at noget ikke er som det skal være, men hvad
ved vi ikke, der skal graves et spadestik dybere, og sådan er det
hele vejen rundt, ultralyd kan vise strukturelle forandringer, men
ikke noget om sygdommes årsag, det eneste man kan sige med
sikkerhed er, at hvis der er forandringer, så skal man gå videre med
undersøgelserne.
I forbindelse med disse nyreundersøgelser udspandt der sig nogen morskab over, at den urinprøve, der skal opsamles skal være
”midtstråleopsamling”, og hvad er så lige det, ja først skal hunden
tisse lidt og så placerer man skålen inde under hunden, så man kan
fange den midterste stråle, legende let, eller hva’, jeg ser mig selv
stå ude på vejen og forsøge at gennemføre denne opsamling, håber alle naboer er gået på arbejde.
Screeningen af nyrerne skal foretages inden avl for at forhindre at
sygdom bringes videre til afkommet. Nyretesten skal ikke kun ske
en gang i hundens liv, den skal foretages 1 x årligt og inden hver
avlsanvendelse, det er virkelig alvorlige sager, vi har med at gøre.
Nyrefunktion: urin og blodprøve er et øjebliksbillede. Nyrefunktionen skal være nedsat med 75 %, før det giver udslag. Dvs. at en
hund, der er testet rask i dag, kan være syg ”i morgen”.
Ved screeningsaftalen skal stamtavle medbringes, denne behandles anonymt, men skal på sigt bruges til at se på evt. arvelige tendenser, dermed kortlægge hvordan vi kan komme videre avlsmæssigt på en konstruktiv måde til gavn for racen.
Der tages en blodprøve af alle de hunde der bliver screenet. Prøven opsamles i en biobank. Disse opsamlede blodprøver skal gerne
indgå i et større samarbejde på verdensplan, som så gerne skulle
udmøntes i videnskabeligt arbejde og dokumenterede resultater
på den lange bane, igen til gavn for hundene og avlsarbejdet.
Den sidste der kom på talerstolen var Jørgen Koch, hvis speciale
er hjerter og sygdomme relateret til alt omkring hjertets funktion.
Allerførst fortalte Jørgen om afdelingen og den ”maskinpark” der
er knyttet til. Spændende og på mange måder et helt unikt indblik
i, hvad der skal til for at man får brugbare resultater ud af undersøgelserne. Jeg tager hans ord for at KU-Live er et af de ypperste
hospitaler i forhold til udstyr og uddannelse og dermed også til
validitet i undersøgelserne.
Jeg har læst rigtig meget om hjernen og hjernens funktioner i forbindelse med mit civile arbejde, jeg har taget kurser osv. Det er ab-
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Igen pointerede Jørgen Koch vigtigheden af at anlægge en holistisk vurdering, når vi taler om avlsarbejde. Man er nødt til at se på,
hvad man trækker ind i avlen og hvad man udelukker. Grænserne
for godkendelse til avl skal ikke være statiske, de skal være fleksible og mange parametre kan være årsag til at en fleksibilitet skal
anvendes.
Jeg vil afslutte med det første indlæg ved dyrlæge James Miles.
James forskede i Patellaluksation og havde en lang karriere bag sig
i England og USA og altså nu aktiv forsker i Danmark. Ikke mange
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bull terrier i Danmark har Patellaluksation, men hans erfaring fra
udlandet var en anden. Det er en diagnose der oftest stilles hos
mindre hunderacer. Man ser en lille stigning de senere år hos de
store, tunge racer.

James understregede at Patellaluksation er et symptom på, at der
er noget galt i kropsbygningen. Der er ikke noget galt med knæskallen, det kan f.eks være lårbensknoglen, der ligger forkert. Han
har endnu aldrig set nyfødte hvalpe med Patellaluksation, så at påstå at det er en medfødt lidelse er ikke noget særlig godt ordvalg.

Hunde fødes ikke med Pt, de fødes med en kropsbygningen der
ikke er helt korrekt, og har dermed tendens til at udvikle Pt. Patellaluksation viser sig som regel meget tidligt i en alder af 6 – 7 mdr.,
symptomer kan være: hinken, chassé, gadedrengeløb, disse symptomer er de mest klassiske.

Patellaluksation ses også hos mennesker, oftest hos atleter, hvor
der kommer skader på de støttende sener og væv rundt om knæet.
Mennesker kan blive opereret, men Pt vil aldrig helt forsvinde, resultatet af operation kan være, at knæskallen ikke så ofte glider ud
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til siderne. Bagbenene er utrolig kompleks opbygget og ofte er der
op til 7 forskellige underliggende abnormiteter sammen med forkert benstilling.
James gennemgik også de forskellige gradueringer indenfor Patellaluksation, i nogle lande har man en 3 trins graduering (f.eks. Danmark) og i andre lande en 4 trins. James gik ikke ind for denne graduering, han mente at det avlsmæssigt ville række med et ja eller
nej. Der er en moderat arvelighed, ikke for Pt men for den forkerte
knoglebygning, men man kender ikke arvegangen. Der er flere gener med i dette, og såvel moderen som faderen skal have anlæg for
den uhensigtsmæssige bygning.

Efter kurset blev der tilsendt alle deltagerne et kursusbevis, hvilket
jeg gerne vil rose rigtig meget. Det betyder noget, at man får bevis
på, at man er blevet oplyst om, hvilke alvorlige sygdomme man har
i en race, men ikke mindst at man har vist interesse for, hvad man
som hundeejer og opdrætter kan gøre for at eliminere sygdomme
i avlen.

Fra salen blev der selvfølgelig stillet spørgsmål til, om man ved for
megen fysisk aktivitet kunne fremprovokere Pt, dette mente James
ikke var tilfældet, da det som sagt er medfødte ”abnormiteter” i
knoglebygningen, der er skyld i lidelsen.
Det var et meget meget spændende indlæg.
Jeg tilbragte 3 intense timer i selskab med dygtige, engagerede og
dedikerede fagdyrlæger. De viderebragte forskningsresultater, de
viderebragte deres evidensbaserede holdninger til såvel undersøgelser/screeninger som resultater. Det var og er stadig en fantastisk
oplevelse, så langt fra alle de indlæg på facebook og andre sociale
medier, hvor folk gi’r sig ud for at vide alt på baggrund af skriverier
på nettet og læsning af et par artikler. Her var det face to face og
på trods af den enorme faglige ballast alle oplægsholderne havde,
foregav ingen at være alvidende. Hele tiden betonedes vigtigheden af at undersøge et lag dybere, så man var sikker på, at de resultater man fik, var de rigtige og der var evidens bag. At nå de rigtige
diagnoser er et langt sejt arbejdstræk.
KU-Live er særdeles interesserede i at samarbejde med andre terriergrupper, såfremt man har alvorlige sundhedsmæssige problematikker, man gerne vil afdække, og de har personalet med viden og
interesse inden for feltet. Man skal ville det og være dedikeret, for
hverken screeninger eller resultater fremkommer over night, det er
et langt sejt træk, der måske først gavner racen/racerne om flere år.
Bull terriernes aftale kan ses i tilknytning til denne artikel. Der er
givet et meget favorabelt tilbud og så har man i racen sikkerhed for
at alle hundene undersøges ens.

Stor tak for invitationen, og her til sidst vil redaktionen gøre opmærksom på, at vi gerne deltager i andre arrangementer, hvor man
ønsker en uvildig reportage til Terrier Nyt. Vi var også inviteret til seminar for Staff Bull i forbindelse med deres skue, men vi vurderede
at omkostningerne ville blive for dyre. Også her var der tale om et
rigtig godt initiativ, og desværre er der så ikke kommet nogen artikel ud af det, så i skrivende stund fortryder vi i redaktionen, at vi
ikke tog afsted.

Der var fra forskerne en meget stor tak til Marianne Duchwaider,
der er ildsjælen og den der igennem mange år har udfordret KULive. Screening, behandling og hele avlsarbejdet for Bull terrierne
i Danmark er rost og anerkendt over hele verden. Danmark er et
foregangsland på dette område.
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