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Hemställan om att införa ”varningstriangel” i avelsdata, gällande föräldradjur till
hundar drabbade av RD (Renal Dysplasi)
SSRK har uppmärksammat att det, i flera av våra raser, förekommer att hundar
drabbas av allvarliga njurproblem och avlivas. Inblandade veterinärer misstänker då
ofta att orsaken är RD (renal dysplasi), men säker diagnos kan endast ställas vid
undersökning av njurar efter avlivning. Med anledning av detta är antalet fall som
redovisas i Avelsdata lågt.
Två av våra raser – flatcoated retriever och golden retriever - ingår nu i ett
forskningsprojekt som pågår på SLU. De bägge rasklubbarna har nu för avsikt att införa
ett hälsoprogram avseende RD. I anslutning till detta har man tillställt SSRK en skrivelse
i vilken flatcoated retrieverklubben och golden retrieverklubben ber SSRK att till SKK
framföra önskemålet om att varningstriangel skall införas i avelsdata på föräldradjur
som lämnat RD till avkomma.
Syftet med detta är att underlätta för uppfödare, ägare till avelshundar och
valpspekulanter att upptäcka anlagsbärare och undvika att sjukdomen ska förekomma
på bägge sidorna i en stamtavla. Arvsgången är dock ännu ej helt säkerställd, men
mycket tyder på autosomal recessiv nedärvning varför man bör undvika en dubblering
av anlagen.
Rasklubbarna för cocker spaniel och welsh springer spaniel önskar ansluta sig till denna
hemställan.
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SSRK hemställer härmed att föräldradjur av raserna flatcoated retriever, golden
retriever, cocker spaniel och welsh springer spaniel som lämnat avkomma med
konstaterad RD (renal dysplasi) ska triangelmärkas i Avelsdata.
Med vänliga hälsningar

Eva von Celsing
Eva von Celsing
Avelsansvarig, huvudstyrelsen
Svenska spaniel och retrieverklubben

cc. Rasklubbarna för:
flatcoated retriever
golden retriever
cocker spaniel
welsh springer spaniel
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