




Sammanställning av enkät rörande skakningar hos barbet

Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export)

Totalt inkommande enkäter: 21

Mörkertal: 3 obesvarade enkäter

Av 21 besvarade enkäter uppger 9 av dem att hunden har skakningar

5 av dessa är hanar, 4 är tikar

Ålder på hundar med symptom

- 1 hund är född 2007 (avelstik)

- 5 hundar är födda 201 0 (födda i en kul l om 9 st)

- 3 hundar är födda 201 2 (födda i två kul lar om totalt 1 3 st)

I vilka situationer har ägarna noterat skakningar/darrningar? (flera alternativ kunde kryssas i)

Efter ansträngning (5 st)

Under aktivitet (5 st)

Vid upphetsat ti l lstånd (5 st)

Vid vi la (1 st)

Vid/Efter bi låkning (2 st)

I vilken/vilka kroppsdelar skakar det på hunden? (flera alternativ kunde kryssas i)

Framben (6 st)

Bakben (6 st)

(Bland alternativen fanns även huvud, svans och kropp, men ingen har noterat skakningar i de kroppsdelarna)

Till vilken grad märks skakningarna?

Knappt märkbara (1 st)

Synbara (7 st)

Mycket tydl iga (1 st)

Hur ofta uppkommer skakningarna på din hund?

Dagligen (1 st)

Någon gång i veckan (6 st)

Någon gång om året (2 st)

Vid vilken ålder uppträdde skakningarna första gången?

I valpåldern: (3 st)

Under 1 års ålder: (1 st)

Vid 1 års ålder: (3 st)

Vid 2 års ålder (2 st)

Har skakningarna ökat ellerminskat med åldern?

De har ökat (1 st)

De har minskat (2 st)

De har varit oförändrade (5 st)

Obesvarad (1 st)

Finns det något som din hund undviker att göra?

Ja (1 st)

Nej (8 st)
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hund med symptom

hund utan symptom

hund med okänd status

Schematisk illustration som visar släktförhållanden och förekomst av symptom (tremor)

enligt enkätsvar per 2013-01-28
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Rapport från veterinär Cecilia Rohdin efter undersökning av en barbet,

201 2-1 2-1 3, Albano Djursjukhus, Stockholm

(Situationen har till viss del förändrats då ytterligare enkätsvar (med delvis avvikande svar) har

inkommit efter att rapporten skrevs. I skrivande stund visar enkätsvaren att det är 9 hundar som

utvecklat symptom. SBBKs anm)

”Sex Barbet-ägare hade svarat på enkäten om den tremor som deras hundar visar symtom på.

All djurägare upplevde sina hundar som friska förutom att de skakade i sina ben. Samtl iga indivi-

der hade börjat skaka innan 2 års ålder, två individer visade tremor redan som valpar. 1 /3 ska-

kade i bakbenen, 1 /3 i frambenen och 1 /3 i både bak- och framben. Samtl iga ägare upplevde att

skakningarna hade samband med upphetsning och någon form av anspänning. Skakningarna

uppträdde då ett av benen avlastades men ändå hade kontakt med underlaget. När hunden be-

lastade benet ful lt så skakade det inte, inte heller kunde tremor ses i vi la el ler under aktivitet (i

rörelse). Ägarna var överens om att hundarna inte gav intryck av att besväras av skakningarna

och det påverkade inte på något sätt dess uthål l ighet el ler aktivitet.

Undersökning av en 5- årig Barbet tik med symtom på tremor sedan 4 år ti l lbaka, visade inget

avvikande vid varken allmän klinisk el ler neurologisk undersökning. Tremor kunde ses vid

upphetsning och var mer uttalad i bakben men sågs även i framben. Tremorn var av hög

frekvens och låg amplitud. Tiken hade normal (god!) muskelansättning och normala spinala

reflexer, tremor kunde dock ses i anslutning ti l l att dessa testades. Tremorn syntes då tiken stod

och avlastade något ben, alternativt satt och inte belastade sina framben ful lt.

Vid elektrodiagnostisk undersökning (elektromyografi) kunde konstateras att hon inte visade

förändringar karakteristiska för varken en myopati (muskelsjukdom) eller en neuropati (nervsjuk-

dom).

Tremor, som är ett symtom, kan bero på olika orsaker. På humansidan (hos människor, SBBKs

anm) delas de in i tremor som syns i vi la och tremor som ses i aktivitet. Vilotremor på människa

är ofta synonymt med Parkinson´s sjukdom. Parkinson´s sjukdom finns inte på hund.

Då människor och djur skil jer sig genom att människor har en väldigt uttalad finmotorik i händer,

medan hundar är fyrbenta och inte har någon uttalad finmotorik så blir det svårt att översätta de

olika typer av tremor som finns beskrivna på människa ti l l hund.

Postural tremor beskriver de olika typer av tremor som vi kan ses på hund i samband med

aktivitet som inte innebär aktiv rörelse (och då inte heller vi la).

En specifik typ av postural tremor som finns beskriven sedan tidigare är ortostatisk tremor. Det är

en sorts tremor som förekommer då individen står, och den upphör omedelbart då rör på sig el ler

l igger ner och vilar. Detta finns beskrivet inom Grand Danois rasen som ett ganska besvärande

ti l lstånd. Ofta kan man höra förändringar när man lyssnar på muskulaturen med stetoskop.

Andra individer (jag skul le säga de flesta som inte är av rasen Grand Danois med denna typ av

tremor) är helt obesvärade av sin ortostatiska tremor.
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Den typ av tremor som vi ser på Barbet avviker från det vi normalt kal lar för ortostatisk tremor

genom att vara mer uttalad i ett avlastat ben, dessutom kunde inget avvikande höras vid

auskultation av muskulaturen (kan vara så att denna undersökning behöver upprepas).

Sammanfattningsvis så är det sannolikt att den tremor vi ser inom Barbet rasen är någon form av

postural tremor. Hundar utvecklar symtom i en förhål landevis ung ålder, symtomen verkar med

tiden förvärras utan att hundarnas arbetsförmåga försämras. Til lståndet ger inte intryck av att

störa hundarna som lever väl med sin tremor. Det finns anledning att tro att det finns en ärftl ig

komponent i utvecklandet av denna tremor, precis som det finns på människa med s.k. essentiel l

tremor.”

Cecilia Rohdin tillägger permail:

”För att om möjligen kunna identifiera en bakomliggande patologisk förändring så ser jag att

obduktion av individ med symtom (och då för att hunden avlivas av ANNAN orsak så som ålder

eller möjligen annan sjukdom) sannolikt är det mest effektiva sättet. Det är dock av största vikt att

en sådan undersökning görs på ett sådant sätt att nervsystemet omedelbart tas om hand efter

avlivning och hanteras av veterinärer med erfarenhet av dessa undersökningar. Som jag ser det

sannolikt mest praktiskt att ta sig till Uppsala för detta.

På Grand Danois, en ras där ortostatisk tremor finns beskriven, undersöktes hundarna fullständigt

med blodprover, elektrodiagnostik, EEG, magnetkameraundersökning av hjärna och ryggmärgs-

vätskeprov, inget avvikande kunde påvisas, annat än de som kunde kopplas till själva tremorn.

Håll kontakten och följ dessa hundar, hur progredierar deras symtom?"




