
Avelsstrategier formulerade av Veterinar Christer Nalser, husdjursgenetiker Per-Erik Sundgren samt
professor iveterinarmedicin vid SLU Ake Hedhammar:

SVAK:s avelsstrategi for epilepsi

Anvand ALDRIG sjuk hund i aye!.
Avelsdjur som har gett ETT fall av misstankt epilepsi kan mojligtvis anvandas med storsta forsiktighet i
nagon annan kombination. Sku lie nagot mer fall uppsta maste hunden omedelbart tas ur aye!.
Vanta ALL TID med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de ar 3-4 ar. Antalet kullar bOr ocksa
hallas nere. I kullar dar fler an en valp drabbats ska syskonen inte anvandas ails.
AVkommor till hundar som givit flera epilepsifall i olika kombinationer bor anvandas forsiktigt i avel,
aven da de endast ar halvsyskon till drabbade. Det innebar: vanta med avelsdebuten tills de ar 3~4 ar
och hall nere antalet kullar, inga avelsmatadorer!

Akomma sam oftast betraktas som arftlig. Till foljd av centralnervosa mekanismer, som vi idag inte
kanner fullt ut, utvecklar drabbade hundar tvangsmassiga rorelser. Problem finns med diagnostiken,
da flera sjukdemar kan ge krampanfall. Om utlosande sjukdom finns kommer anfallen att forsvinna om
underliggande sjukdom behandlas.Rasklubben har tillsammans med rasklubben i Norge en ratt god
oversikt over sjukdomens utbredning. I en undersOkning i Norge 1999 slog man fast aU ca 5-7 % av
den norska bretonpopulationen hade sjukdomen.FOrsiktighetsatQ8rder:

• Vid import av hundar ar det ett onskemal att hundarnas alder bar Overstiga 4 ar
innan de med forsiktighet lanseras i aye\' FOraldrar och kullsyskon bOr vara fria fran
epilepsi.

• Ur kombinationer dar akomman ar pavisad ar det av storsta vikt att man avvaktar
vidare anvandning av foraldradjur/kullsyskon och fOljer avelsradets anvisningar i
varje enskilt fall

• Det norska indexet for berakning av genotyptal (genetisk disposition) for epilepsi
utgOr en resurs som ivissa fall kan underlatta bedomningen av risken for epilepsi i
vissa kombinationer.

Epilepsi

Epilepsi ar kortvariga och plOtsligt insattande onormala urladdningar i hjarnan.
Epilepsi kan vara primar = idiopatisk, med bakomliggande arftliga faktorer eller sekundar =



forvarvad, beroende pa andra sjukdomar, forgiftningar etc.
Anfallen kan yttrasig som kramper i hela eller bara vissa delar av kroppen och olika grad av
forandrat medvetande samt som olika beteende rubbningar eller icke andamalsenliga rorelser.

Vid analys av det for dagen kanda epilepsi materialet kunde genetikem Per-Erik Sundgren
konstatera att en arftlig bakgrund finnes till observerade kramper. Anlagen ar idag vida
utbredda inom stora delar av rasen och gar att spara till hundar som anvandes i avel strax efter
rasens godkannande.
Vi behover en stOrre oppenhet runt epilepsi for att kunna utrona arvsgangen.

Avelsrekommendation: Vanta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de ar 312-4
lir.
Avelsdjur som har gett fall av misstankt epilepsi kan mojligtvis anvandas med stOrsta
forsiktighet i nagon annan kombination. Skulle nagot mer fall uppsta maste hunden
omedelbart tas ur avel.
Anvand enskilt avelsdjur med begransning. Det vill saga ej fOr manga avkommor efter enskilt
avelsdjur.
Fortsatt att kartlagga forekomsten av krampanfall.


