BUHUNDPROSJEKTET
RAPPORT 2011

Det har vært jobbet aktivt med prosjektet helt siden starten i 2009, og 2011 har vært et år
der vi har fått mye på plass, både mhp. materiale og finansiering. Samarbeidet med Norges
Veterinærhøgskole v/Frode Lingaas og Ernst‐Otto Ropstad fungerer veldig bra, og
buhundklubbene i Norden har jobbet aktivt med Helseundersøkelsen og
øyelysing/innsamling av blodprøver for økt kunnskap og utvikling av DNA‐test for katarakt
(grå stær) hos Norsk Buhund som mål. Også i Storbritannia, USA og Nederland har det vært
aktivitet i forbindelse med prosjektet, som nå går inn i en fase med analyse av prøver og
bearbeiding av resultater.
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1. HELSEUNDERSØKELSEN
Helseundersøkelsen for Buhund ble avsluttet desember 2011. Undersøkelsen har fra juni 2010 til
desember 2011 vært tilgjengelig på www.hundoghelse.no. Buhundeiere har kunnet logge seg inn og
besvare undersøkelsen som består av en Generell del, en Helsedel og en Atferdsdel. Link til
undersøkelsen har ligget fra de norske, svenske og danske buhundsider og buhundeiere i alle de land
vi finner buhund har vært invitert til å delta. Helseundersøkelsen er oversatt til svensk, dansk og
engelsk. Undersøkelsen er en anonym web‐basert spørreundersøkelse der Norges veterinærhøgskole
står for innsamling av data og bearbeidingen av disse.
Status per desember 2011 er at totalt 361 hunder har svart på undersøkelsen. Av disse er 205 norske
hunder, 78 svenske hunder, 46 danske hunder, 8 finske hunder og 24 hunder registrert fra «andre
land». «Andre land» er bl.a USA, Storbritannia, Nederland. Med et registreringstall på ca. 1000
buhunder i Norge tilsvarer den norske svarresponsen ca . 20 %. Se figur over fordeling av besvarelser.
Informasjonen som er samlet inn skal nå bearbeides og bør være et godt utgangspunkt for å
overvåke helsetilstanden hos Norsk Buhund, og om nødvendig sette i verk tiltak for å forebygge eller
kontrollere sykdom/helseproblemer hos rasen.

Informasjonskanaler vi har benyttet i 2010/2011 for å nå ut til buhundeiere er:
Hjemmesidene til klubbene

E‐post utsendelse til buhundeiere
Brev til buhundeiere

Medlemsbladet
Oppdrettere/buhundeiere

Buhundens Nasjonaldag 2010/2011.
Hundesport

Facebook

Brosjyremateriell

Informasjon og link til helseundersøkelsen på norske, svenske og
danske sider. Engelskspråklig informasjon/skjema også lagt ut fra
den norske siden www.buhund.no
Samlet inn epost adresser i forbindelse med prosjektet, sendt ut
informasjon og påminnelser til alle på listen.
Stor utsendelse via NKK’s registere (buhunder registrert siste 10 år)
med god hjelp fra NKK både finansielt og arbeidsmessig. Utsendelse
brev til buhunder over 7 år i området rundt Morokulien i forbindelse
med Nasj. Dag 2011.
Buhunden har blitt utgitt to ganger i 2010 og en gang i 2011 med
informasjon om Helseundersøkelsen.
Flere oppdrettere/eiere har lagt ned en stor innsats i å kontakte
andre buhundeiere. Det har vært mange telefoner for å minne på
undersøkelsen og å motivere buhundeiere til å svare.
Skriftlig og muntlig informasjon utlevert
Rasepresentasjon av Norsk Buhund (juni 2010) i Hundesport der
informasjon om Buhundprosjektet også var med, samt omtale av
Buhundprosjektet i novemberutgave 2011
Norsk Buhundklubb opprettet side/gruppe i 2011, ‐ her er det stor
aktivitet og informasjon om prosjektet inkl. helseundersøkelser har
vært lagt ut flere anledninger med oppfordring om å «spre
budskapet».
Det er utarbeidet en brosjyre som informerer om prosjektet, både på
norsk og engelsk. Denne er distribuert rundt i forbindelse med flere
aktiviteter som klubben har deltatt på i 2010 og 2011, som Dogs 4
All, NKK’s Forskningsforum.
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2. DNA‐TEST KATARAKT – ØYELYSING/BLODPRØVER
Totalt per januar 2012 er 231 hunder øyelyst i forbindelse med prosjektet. Enda flere har donert
blod, slik at vi har nå har en stor «blodbank» med blod fra buhunder som vi kan benytte fremover.
Siden starten i 2009 har det vært arrangert 10 felles øyelysingssamlinger (se liste). I tillegg har flere
hunder har blitt undersøkt individuelt på NVH av prosjektets øyelyser.
Øyelysingen og uttak av blodprøver er finansiert av stipend/legat og sponsorer samt en stor andel
frivillig innsats fra buhundeiere, oppdrettere og veterinærer både i Norge, Danmark, Sverige og
Nederland.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dato

Samlingssted

Øyelyser

29.08.2009
21.11.2009
27.11.2009
12.03.2010
2010
20.08.2010
03.09.2011
20.10.2011
18.11.2011
25.11.2011

Buhundens Nasjonaldag ‐ Morokulien
Hobro Dyrehospital ‐ Danmark
Norges Veterinærhøgskole – Oslo
Norges Veterinærhøgskole – Oslo
Buhundens Nasjonaldag ‐ Seljord
Kolmården – Sverige
Buhundens Nasjonaldag ‐ Morokulien
Bodø Dyreklinikk
Haugesund
Norges Veterinærhøgskole ‐ Oslo

Ernst Otto Ropstad
Pia Bjerre
Ernst‐Otto Ropstad
Ernst‐Otto Ropstad
‐‐‐‐
Kristina Narfstrøm
Ernst‐Otto Ropstad
Ernst‐Otto Ropstad
Ernst‐Otto Ropstad
Ernst‐Otto Ropstad

Antall hunder
undersøkt
30 hunder
31 hunder
32 hunder
23 hunder
Kun blodprøver
34 hunder
33 hunder
8 hunder
2 hunder
11 hunder

LITT OM FREMGANGSMÅTE DNA–UNDERSØKELSE OG MATERIALE SOM VI NÅ SKAL
JOBBE VIDERE MED:
For å finne mutasjonen og utvikle DNA‐test er vi avhengig av en gruppe hunder som har sykdommen
og en gruppe hunder som er fri for sykdommen, ‐ en såkalt kontrollgruppe. Siden vi leter etter minst
to mutasjoner, ‐ en som forårsaker Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK) – ”Buhundkatarakt”, og en
(minst) som forårsaker arvelig utviklingskatarakt, ‐ skal vi ha fire grupper for å kunne søke etter
mutasjonen:
1.
2.
3.
4.

Gruppe hunder som har PNK (Pulverulent Nukleær Katarakt)
Gruppe hunder som er fri for PNK
Gruppe hunder som har Arvelig Utviklingskatarakt
Gruppe hunder som er fri for Arvelig utviklingskatarakt

GRUPPE 1: HUNDER MED PNK . Dette er hunder med den vanligste type katarakt vi ser hos buhund,

‐ Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK også kalt ”Buhundkatarakt”). Ca. 50 % av de undersøkte
hundene har denne typen katarakt, og det har derfor vært enkelt å få denne gruppen på plass. Per
desember 2011 er dette 104 hunder (se tabell).
GRUPPE 2: KONTROLLGRUPPE ‐ HUNDER FRI FOR PNK . For sikrest mulig å kunne regne en hund fri

for PNK må vi vente til hunden er litt opp i årene. Vi har innledningsvis satt grensen ved 7 år for å
inkludere hunder i denne kategorien. Hvis hunden ikke har utviklet PNK innen den er 7‐8 år, er det å
anta at hunden ikke er bærer av mutasjonen og ikke vil utvikle PNK. Vi vet imidlertid ikke dette
sikkert, ‐ enkelte hunder som er øyelyst flere ganger i forbindelse med prosjektet har utviklet PNK i
moden alder. Dette har skjedd raskt, ‐ i løpet av 1 år. Derfor er det aktuelt å øyelyse hundene flere
ganger i løpet av prosjektperioden.
Siden så mange buhunder har PNK, har det vært en utfordring å finne mange nok eldre hunder som
er fri for PNK. Vi har per desember 2011 32 hunder over 7 år som vi kan inkludere i denne gruppen.
Noen er helt fri for all type katarakt (18 hunder), mens de andre har utviklingskatarakt som ikke skal
kunne forveksles med PNK. Vi har i tillegg noen hunder med senil katarakt som vi velger å holde
utenfor analysene i første omgang. 32 hunder er et stort nok antall til å sette i gang de innledende
analysene.
GRUPPE 3: HUNDER MED ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT . I denne gruppen, som vi har valgt å

kalle med en samlebetegnelse ”Arvelig utviklingskatarakt”, finner vi buhunder med katarakt med
varierende uttrykk og lokalisasjon i linsen. Hovedgruppene her er kortikal katarakt og bakre
polkatarakt. Det vi ennå ikke vet er om disse lokalisasjoner er samme entitet – eller forskjellige
øyesykdommer. Det vil det videre arbeidet vil vise. Vi har i de innledende analysene valgt å behandle
disse som en gruppe. For å ha best mulig utgangspunkt bør denne gruppen være størst mulig.
Vi har per desember 2011 49 hunder som har enten bakre pol, kortikal katarakt eller nukleær
katarakt. Det er 21 % av de undersøkte hundene.
GRUPPE 4: KONTROLLGRUPPE ‐ HUNDER FRI FOR ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT . Disse bør av

samme grunn som kontrollene for PNK være eldre hunder. Siden utviklingskatarakt kan utvikle seg i
løpet hundens av liv, bør hundene i denne gruppen også være over 7 år.

Vi har 56 hunder vi kan inkludere i denne gruppen. I denne kontrollgruppen har vi innledningsvis
inkludert eldre hunder som har PNK.
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Vi har nå valgt å sette i gang genetiske analyser av 120 hunder som er plukket ut og fordelt på disse 4
kategoriene. Analysene vil kjøres i mars/april 2012. Når vi har resultatet av disse og foretatt analyser
av gensekvenser, vil vi kunne si hvordan vi ligger an mhp videre arbeid.
Vi har et godt grunnlagsmateriale å analysere, men spesielt siden det er usikkerhet rundt hvor sent i
livet katarakt opptrer i rasen samt at vi jobber med katarakt som opptrer med forskjellig uttrykk på
forskjellig sted i linsen, er vi forberedt på at det kan ta noe tid å komme til bunns i hva som
forårsaker katarakt hos Norsk Buhund. Det vil være aktuelt å over tid følge flere av hundene i
prosjektet, og det er også sannsynlig at vi må øyelyse flere hunder i månedene fremover.
Vi er imidlertid optimistiske og godt fornøyd med progresjonen i prosjektet. Takket være velvilje fra
støttespillere og sponsorer har vi tatt et godt steg i riktig retning, og ser frem til det videre arbeidet.
Prosjektet har mottatt både pengestøtte fra ulike aktører (se oversikt), samt en betydelig andel
frivillig innsats fra buhundklubber, eiere og oppdrettere. En stor takk til alle disse!

Hønefoss, februar 2012
Med vennlig hilsen

Elin Kristiansen, Buhundprosjektet/Hønefoss Dyrehospital

Buhundprosjektets støttespillere‐sponsorer:
Samarbeidspartnere

Offentlig støtte
Fond/Legat

Private firma

Oppdrettere
Frivillig innsats

Norges Veterinærhøgskole
Hønefoss Dyrehospital
Norsk Buhundklubb
Norsk Buhund Ringen (Sverige)
Spidshundeklubben (Danmark)
Forskningsrådet – Skattefunn
SVF’s Vitenskapelige og faglige Fond (Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening)
Dyrlege Smidts Stiftelse
NKK’s Forskningsfond (Norsk Kennel Klub)
SKK (Svensk Kennel Klubb)/Agrias Forskningfond
Stiftelsen Sat Sapienti
Astri og Birger Torsted’s Legat
DKK (Dansk Kennel Klubb)
Hills
Royal Canin
Dechra ‐ Specific
Jan F. Andersen AS
Andvikens Stoppmøbler
Familiedyrlægerne – Hobro Dyrehospital
Kolmården Dyrepark
Kimura Kennel
Gnipagrottans Kennel
Fra buhundeiere og oppdrettere i flere land

