Medlemsmöte 5-6 mars 2016
Lördagen började med ett sammandrag av vad brakycefalikonferensen handlade om,
sammanställning av SRD-kommentarer från 38 utställningar under 2015 och
redovisning av valpkullsenkäterna som inkommit för kullar födda 2013-2014.
Därefter gav vi ordet till dagens höjdpunkt leg.veterinär Dan Grill som på ett lugnt och
metodiskt sätt med mängder av frågor och diskussioner höll tråden om
andningsvägarna genom dagen.
Vad är det vi har att göra med och vad kan vi göra?
Vi måste skilja mellan hälsoförbättrande insatser för individen och hälsoförbättrande
åtgärder för rasen.
• För individen finns en mäng medicinska och kirurgiska möjligheter att hjälpa.
• För rasen handlar det istället om kvaliteten i avelsarbete.
Bostonterriern är en brakycefal hundras vars konstruktion har normalt skallbredd
men avsevärt kort nos. Mjukdelarna i huvudet är inte förminskade på samma sätt
utan ska få plats i alla fall.
Konsekvensen av detta kan då vara trånga/knipta näsborrar, för lång mjuk gom och
utåtvrängda slemhinnefickor. Vilket kan leda till
* Kollaps av gom
* Trångt svalg
* För smal luftstrupe
* Kollaps av luftstrupe
* Sannolik ökad nervstimulering tillsammans med tryckvariationer i andningen
som kan leda till mag- och tarmproblem
* Försämrad reglering av kroppstemperaturen, värmekänslighet
Om man känner sig osäker på om hunden har problem med att syresätta sig och är
orolig kan man använda sig av nedan frågeställningar innan man kontaktar veterinär
•

•
•
•

•

•

Är hunden överviktig?
o Känn med händerna/fingrarna på båda sidor om bröstkorgen.
Revbenen ska kännas men inte synas på en normalviktig hund.
Är hunden i god kondition?
o Får hunden den motion den behöver.
Har din hund ofta kräkningar och uppstötningar utan till synes anledning?
Har hunden missljud från andningsvägarna?
o Med missljud menas kontinuerliga ljud när hunden andas, inte vid
enstaka tillfällen.
Har hunden i vila eller vid minimal ansträngning en forcerad andning?
o Vid inandning använder hunden olika hals och bröstmuskler som
hjälper att vidga bröstkorgen och vidga luftvägarna samt olika rygg och
nackmuskler som ökar bröstkorgens volym. Och vid utandning
använder hunden den inre bröstkorgsmuskulaturen som motverkar den
yttre bröstkorgsmuskulaturen samt bukmuskulaturen som hjälper till att
pressa upp mellangärdet.
Har hunden efter fysisk ansträngning en lång återhämtningsperiod? Blir
hunden matt vid fysisk ansträngning?

o Är hunden vältränad eller endast van vid kortare promenader. Vad är
normal ansträngning för just din hund.
SBTK rekommenderar också att titta på videon ”Att bedöma hundars andning” som
finns på skk.se
Hos veterinären ska nedan alltid göras inför eventuell operation.
•
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•
•

Djurägarens historia
• Uppfödaren kontaktas och bör vara delaktig i dialogen med
behandlande veterinär.
Allmänklinisk undersökning
Röntgen/CT av svalg, struphuvud, luftstrupe och lungor
Endoskopisk undersökning av luftvägar
I samråd med djurägaren diskutera vad som bör åtgärdas och den framtida
prognosen

Med ett bra och objektivt arbete från veterinärer, SKK, rasklubbar och uppfödare har
vi nu påbörjat vårt gemensamma arbeta i positiv riktning för en dokumenterat frisk
ras. ”Alla individer har inte alla fel och inga individer har inte något fel”.
Kontentan av vår dag med Dan Grill blev en gemensam kunskapshöjning hos
närvarande och frågeställningar som är viktiga att ha med sig i dialogen med andra
hundägare och veterinärer.
SBTK Avelskommitté

