CNM, muskelsjukdom hos labrador retriever
Sjukdomen, som också ibland kallas hereditary myopathy of the Labrador Retriever eller Labrador
Retriever Myopathy, finns i en liknande form hos människor.
De klassiska symptomen är att valpen vid cirka 2-5 månaders ålder tappar i vikt och att den får en stel
gång, tål motion sämre, och blir muskelsvag. Musklerna utvecklas inte normalt. Hunden får också
tillväxtproblem. Vid ett års ålder stabiliseras sjukdomen oftast.
Hos vuxna hundar märks sjukdomen genom onormal hukande kroppsställning och onormala rörelser.
Med tiden får hunden även problem med luftvägarna och synen.

Renal dysplasi
Fall av renal dysplasi, tidigare kallat PNP, registreras från och med 2014 av SKK för samtliga raser.
Registreringen baseras på resultatet från en histopatologisk undersökning av njurvävnad.
Njurvävnadsprov från misstänkta fall av renal dysplasi från unga hundar (under 3 år) av samtliga raser
bör skickas in av veterinär till laboratorium för undersökning. En särskild remiss utgör underlag för
central registrering och ska bifogas den ordinarie laboratorieremissen.
Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning som definieras av en onormal utveckling av njurvävnaden. I
Sverige användes tidigare begreppet ”juvenil progressiv nefropati” (PNP) för denna sjukdom hos hund.
Med PNP avses en kronisk, fortskridande njursjukdom som drabbar unga individer, men internationellt
används dock begreppet PNP mer övergripande och omfattar ett flertal olika kroniska, fortskridande
njursjukdomar, inte enbart renal dysplasi. Sjukdomen kallas nu därför inte PNP utan renal dysplasi, vilket
är en mer beskrivande och specifik benämning.
Den onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) sker redan hos
fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen. När njurarna är färdigutvecklade cirka 1–2 månader
efter födelsen, kan denna utvecklingsrubbning inte uppkomma. De sekundära förändringarna fortsätter
dock att fortskrida, varvid njurarnas funktion successivt minskar. Sjukdomen utvecklas i olika takt hos
olika individer, men det vanliga är att hunden drabbas av kronisk njursvikt och dör (eller avlivas) mellan 4
månaders och 2 års ålder.
Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en
ras och hundar som är släkt med varandra, kan man dra slutsatsen att det sannolikt är en genetisk
förändring som ligger bakom. Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom sjukdomen är
allvarlig kan följande rekommendation tillämpas i avelsarbetet: Den affekterade individen är självfallet
inte aktuell för avel. Båda föräldradjuren till den affekterade individen nedärver sannolikt en ökad risk
för att utveckla njursjukdomen och ska därför fortsättningsvis inte heller användas i avel.
Flera raser är drabbade av RD, däribland våra "kusinraser" flat coated retriever och golden retriever.
Inom labradorrasen har vi, förutom de fall som vi har fått information om, hittat några fall av PNP i Agrias
hälsostatistik. Eftersom inte alla hundar som avlivas på grund av njurproblem obduceras, är det
emellertid svårt att veta hur stort problemet i vår ras är. Vi behöver också mer information om vilka
hundar som kan tänkas bära på anlaget för att få någon uppfattning om ifall det är några få individer som
bär på anlaget och som har givit upphov till de fall som finns, eller om det är många skilda individer det
handlar om. Vi vill därför be er som äger eller fött upp en hund med PNP att kontakta avelsgruppen.
Självklart är informationen om enskilda hundar anonym om ni så önskar och kommer inte utan ert
medgivande att publiceras vare sig i Labradoren eller på någon annan plats.

