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Sundhed

Kan vi bruge den nye DNA-test 
for diskusprolaps?
Gravhunden indtager en helt naturlig førsteplads hos de fleste gravhundeejere. Des-
værre har den også en lidt mere kedelig førsteplads - nemlig i statistikken over den 
arvelige og smertefulde sygdom diskusprolaps. Sygdommen rammer flere forskellige 
hunderacer, og blandt disse har gravhunden altså den højeste forekomst.

Desværre fordi rygfotograferingen er 
omstændelig: den kræver et dyrlæ-
gebesøg, hvor hunden skal sederes 
og udsættes for røntgenstråling. 
Desuden er den relativt dyr og måske 
vigtigst af alt: hunden skal være 
mindst 2 år, for at undersøgelsen 
er retvisende. Til sammenligning 
kan en DNA-test foretages allerede 
mens hunden er hvalp, og den er 
både billigere og nemmere at udføre. 
Så en DNA-test for diskusprolaps 
ville altså være at foretrække. Men 
vælger man at bruge en DNA-test, 

er det selvfølgelig afgørende, at den 
er pålidelig. Derfor har vi stillet 
spørgsmålene: Er der overensstem-
melse mellem DNA-test-resultatet 
og hundens rygsundhed? Eller er vi 
bedre tjent med rygfotografering?

Rygfotografering
Det, man undersøger med en ryg-
fotografering, er tilstedeværelsen 
af forkalkninger i diskene – de små 
skiver, der sidder mellem samt-
lige ryghvirvelknogler. Antallet af 
forkalkninger kaldes også K-tallet. 

Af Camilla Sichlau Bruun og Me-
rete Fredholm

En forskergruppe har fundet en muta-
tion (en fejl i DNA’et) på kromosom 
12, som de mener er årsag til di-
skusprolaps hos flere racer inklusive 
gravhunde. Baseret på dette resultat 
har de lanceret en DNA-test. Indtil 
nu har vi i Danmark benyttet rygfoto-
grafering til at vurdere gravhundenes 
rygsundhed. Men kan vi nu i stedet 
bruge DNA-testen? Det korte svar er 
desværre nej.

Det er altid vanskeligt at vælge hvilken hvalp, man skal satse på til udstilling, til prøver og til videre avl. Det ville være 
dejligt, hvis man i forhold til rygsundhed, der er en vigtig egenskab, kunne få en DNA-test til hjælp, men en sådan test 
er desværre endnu ikke til rådighed. (Foto: Anne Aastrupgaard)
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Disse forkalkninger er tegn på dege-
neration i diskene, som kan føre til 
diskusprolaps. Jo flere forkalkninger, 
jo større risiko for prolaps.

Tendensen til at udvikle forkalk-
ninger har vist sig at være meget 
arvelig. Derfor anbefales det kun at 
anvende hunde med < 5 forkalknin-
ger som avlsdyr. Men hvor sikker 
er man på sammenhængen mellem 
forkalkninger og diskusprolaps? 
Denne sammenhæng blev undersøgt 
i et speciale af Charlotte M. Ander-
sen (nu Bruun) og Tine Marx. Ved 
hjælp af spørgeskemaer fulgte de 
op på rygsundheden hos 117 ældre 
gravhunde, som tidligere var blevet 
rygfotograferet. Var det gået hun-
dene som rygfotograferingen havde 
forudsagt? Ja, i store træk. Opgørel-
sen viste, at hunde med K-tal ≥ 5 har 

14 gange højere risiko for at udvikle 
diskusprolaps end hunde med K-tal 
< 5. Det betyder dog også, at der 
ikke var 100 % overensstemmelse 
mellem antallet af forkalkninger og 
rygsundheden. Ca. 4 ud af 5 hunde, 
som udvikler diskusprolaps, har også 
et højt K-tal. Den sidste 1/5 ”fanges” 
altså ikke ved rygfotografering. Kig-
ger vi på de hunde, som ikke udvik-
ler diskusprolaps, har ca. 9 ud af 10 
også et lavt K-tal. Her er det altså 
kun 1/10, som fejlagtigt vurderes 
som ”syge” ved rygfotografering. 

Forklaringen på at ikke alle hunde 
klassificeres helt korrekt ved rygfoto-
grafering, kan nok findes i, at diskus-
prolaps er en multifaktoriel sygdom. 
Det forventes altså, at flere gener har 
indflydelse på sygdommen. Derud-
over har miljøet også en betydning. 

 

K-tal DP-diagnose DP-symptomer Symptomfri Total 
≥ 5 19 4 8 31 
< 5 4 2 80 86 
Total 23 6 88 117 

 

 

K-tal Mut/Mut Mut/Fri Fri/Fri Total 
Ruhårede     
≥ 5 32 1 0 33 
< 5 15 29 7 51 
Total 84 
Langhårede 
≥ 5 13 0 0 13 
< 5 22 0 0 22 
Total 35 
Korthårede 
≥ 5 17 0 0 17 
< 5 12 2 1 15 
Total 32 

 

Tabel 1. DP-diagnose og DP-symptomer hos hunde med K-tal ≥ 5 og < 5.

F.eks. ved man, at motion spiller 
en rolle for risikoen for at udvikle 
diskusprolaps. Det kan altså være 
variationer både i hundenes genetik 
og miljø, som gør, at det ikke går 
alle hunde som rygfotograferingen 
har forudsagt. Overordnet er rygfo-
tografering dog en god metode til at 
afgøre status for hundens rygsund-
hed. 

DNA-testen
For at afgøre om DNA-testen for 
diskusprolaps er pålidelig, udførte vi 
DNA-testen på 151 gravhunde, som 
ligeledes var blevet rygfotograferet. 
Testen giver et af 3 mulige svar:
• hunden har mutationen på begge 

kromosomer (Mut/Mut)
• hunden har mutationen på det 

ene kromosom (Mut/Fri)
• hunden er helt fri (Fri/Fri)
Ifølge forskerne bag DNA-testen er 
mutationen dominant nedarvet. Det 
vil sige, at både hunde med resultatet 
Mut/Mut og Mut/Fri er i risiko for at 
udvikle diskusprolaps.
Resultatet for de 151 hunde kan ses i 
tabel 2.

Det springer i øjnene, at alle de lang-
hårede og næsten alle de korthårede 
har mutationen på begge kromoso-
mer – uanset K-tal.
De fleste ruhårede har også muta-
tionen. Blandt disse er der 51 hunde 
med < 5 forkalkninger – de har alle 
en lav risiko for at udvikle diskus-
prolaps. Men kun 7 af dem er fri for 
mutationen.

Konklusion
DNA-testen er altså ikke god til at 
identificere hunde med sund ryg 
(< 5 forkalkninger). Et tilsvarende 
engelsk studie af DNA-testen har 
konkluderet det samme. Hvis man 

Sundhed

Blandt de langhårede gravhunde fandt man overhovedet ingen individer 
uden mutationen. (Foto: Mette Opal Lykkegaard)
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baserede valg af avlsdyr på DNA-
testen, ville de fleste blive sorteret fra 
uanset rygstatus. Det ville få alvorli-
ge følger for racen, idet ensidig brug 
af de samme avlsdyr kan medføre 
indavl. Desuden ville en masse andre 
gode egenskaber hos de frasorterede 
hunde gå tabt. Denne DNA-test kan 
altså ikke anbefales - hverken til at 
udvælge avlsdyr eller til at forudsige 
risikoen for diskusprolaps hos den 
enkelte hund.

Flere studier har været rettet mod 
at finde et eller flere gener med be-
tydning for sygdommen. I et dansk 
studie fra 2011 af diskusprolaps hos 
ruhårede gravhunde pegede pilen 
på den samme region på kromosom 
12. 

Som nævnt har flere gener sand-
synligvis indflydelse på risikoen for 
diskusprolaps. Så måske har muta-
tionen på kromosom 12 en betydning 
for rygsundheden men kun i samspil 
med en eller flere andre mutationer, 
som ikke er fundet endnu. Der er 
altså et stykke vej endnu, før vi har 
alle brikkerne i puslespillet. Indtil 
da er rygfotograferingen et vigtigt 
og pålideligt redskab i kampen mod 
diskusprolaps.

Projektet blev støttet af Dansk Kennel Klub, Norske Dachshundklubbers Forbund, Dansk Grav-
hundeklub, Agria Dyreforsikring samt af Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr, etableret 
og drevet af Peter Sandøe med støtte fra Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond.
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K-tal Mut/Mut Mut/Fri Fri/Fri Total 
Ruhårede     
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Tabel 2. Genotypning af mutationen i ruhårede, langhårede og korthårede gravhunde med K-tal ≥ 5 og < 5.

Blandt de ruhårede gravhunde fandt man syv individer uden mutationen. 
(Foto: Susanne Staal)
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