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VI PÅVERKAR
FRAMTIDEN

" JAG  MÅSTE IBLAND
PÅMINNA MIG OM VARFÖR
JAG V ILL  FÖDA UPP MIN
RAS OCH VAD SOM ÄR
VIKT IGT  FÖR MIG. "

Mina tankar om HD

Detta är ett område som intresserar mig mycket
då jag som uppfödare har valt att röntga mina
avelskatter (Brittiskt korthår) sedan 2007. Jag har
kämpat med många tunga och svåra beslut om att
avstå katter i avel pga dåliga resultat och har haft
många tankar om nyttan och relevansen kring
höftledsröntgen. Det är lätt att bli bitter och ge
upp allt arbete. Men efter att ha pratat med både
sällskapsköpare och uppfödare som har fått
operera sin katt med en omfattande rehabilitering
efteråt eller i värsta fall, avliva sin katt, till följd av
höftledsproblem, så känns det ändå som att detta
är något man behöver arbeta med som uppfödare.
Det är ett problem man inte ska blunda för. Jag 
 måste ibland påminna mig om varför jag vill föda
upp min ras och vad som är viktigt för mig. När
man ställer den frågan till uppfödare så brukar
majoriteten svara att det är hälsan som är
viktigast. Sedan kommer det andra. För vem har
glädje av en snygg katt rent utseendemässigt om
den sedan blir sjuk och måste avlivas i förtid? I
denna artikel så har jag samlat matnyttig
information från föreläsning om HD med Per Eksell
samt från övriga nämnda källor i texten.
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En gråmulen söndag åkte jag iväg till
Örbyhus för att få lära mig lite mer om
höftledsdysplasi på katt. Det var
TheMaineClub och Uppsala Kattklubb
som hade anordnat denna intressanta
föreläsning. Inbjudna föreläsare var
leg.vet Per Eksell och leg.vet Matthew
Low. 
 
Introduktionen började med att förenklat gå
igenom och jämföra anatomin, den kliniska bilden
och den grafiska bilden (röntgen). Jämföra likheter
och skillnader mellan hund och katt. 
 
Skillnader mellan hund och katt
Katter har ett annat rörelsemönster än vad hundar
har. Katter klättrar och hoppar i annan form och
utsträckning jämfört med vad hundar gör. När det
gäller storlek så har hund en större variation inom
arten jämfört med vad katter har. En katt använder
kraft och belastning på framben och bakben lite
annorlunda än vad en hund gör. En katt kan hoppa
väldigt högt upp från i princip stillastående, likaså
kan den hoppa rakt ned från en höjd och ta emot
sig med frambenen på ett sätt en hund inte skulle
klara av att göra.
 
Anatomin
Per Eksell förklarade vad höftleden/lårleden var för
något och hur den såg ut och hur den är
uppbyggd. De flesta ben i kroppen bildas först
som brosk. Brosk syns dåligt på röntgen liksom
vävnader, hinnor och andra mjukdelar. Ledskålen
som lårbenshuvudet ligger i (höftledskålen) är 
 
 
 
 
 
 

Föreläsare 
Örbyhus 2018-11-11
Per Eksell är leg.vet och är docent i bilddiagnostik. Han har
tidigare arbetat vid Ultuna på bilddiagnostiken. Sedan 2006 har
Eksell en egen veterinärklinik som han driver tillsammans med
sin fru Elna Eksell, leg. djurskötare.
 
Matthew Low är forskare FLK vid Institutionen för ekologi;
Enheten för landskapsekologi på SLU. Han är i grunden även
leg.veterinär.

uppbyggda av tre skelettdelar. Dessa delar kallas
sittben (ischium), bäckenben (pubis) och
höftvingsben (ileum). Samtliga tre delar är
involverade i höftledsskålen, acetabulum.
Det finns flera olika leder i kroppen, ex
armbågsleden och axelleden (som kan liknas vid
gångjärn). En kulled fungerar som en styrled på en
bil. Den ska kunna röra sig lätt och ta upp krafter
åt olika håll. En av de viktigaste lederna i kroppen
är just lårbensleden. Den behöver ha stor rörlighet
och så lite friktion som möjligt samt stabilitet för
att upprätthålla sin funktion. För att uppnå detta
så behövs även ligament, ledkapslar, muskler,
hinnor, senor, ledvätska, ledbrosk etc
 
Klinisk bild
Kroppen kompenserar fel på skelettet genom att
bygga på mer ben genom bennybildning. Om
leden har bennybildningar så ÄR det något fel på
leden. Pålagringarna i sig kommer med tiden att
inskränka rörligheten hos djuret. Per Eksell
jämförde det med att det är som när bilen börjar
gnissla. Det är något som skaver och som inte är
riktigt bra. En normal höftled ska ha en viss form,
rund. Den ska vara i rätt läge. Den ska även ha en
korrekt passform. Den ska inte glappa. Avvikelser i
detta är dysplasi. Felaktig växt eller utveckling av
vävnad eller organ. Detta leder till sekundära
problem som bennybildning, 
 
Grafiska bilden (röntgenbilden)
Anledningen till att bilder tas på höfterna på det
sätt som det görs är för att man får den bästa
visuella bilden på det sättet. Per Eksell illustrerade
genom att hålla upp handen i olika vinklar framför
projektorn och frågade hur många fingrar vi kunde
se på duken. Röntgen är 2D och därav är det
viktigt att bilderna blir raka och tydliga. Eksell
poängterade dock att i princip alla bilder som tas
på kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark
är av god kvalitet och läsbara.
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Pawpeds
GRADERINGSSYSTEM

Eksell förklarade även att allt inte syns på röntgen.
Han jämförde det med en skala från 1-100, där 1
var en normal höftled och 100 var den sämsta
tänkbara höftleden. När kan man börja se saker på
röntgen? Det är problematiskt och röntgen är
ingen ”ont-maskin”. Även om saker INTE syns på
röntgen, om katten visar kliniska symtom, så finns
det ju något där som inte är riktigt som det ska.
Det finns olika avläsningsmetoder i olika länder.
Varför då? För att man tycker olika, inte pratar
samma språk. Olika syn, olika traditioner, vissa
tycker att sitt är bättre. I Sverige så använder vi
och utvecklar vårt system. Per Eksell anser att man
alltid ska sedera katten. Det är viktigt att den ligger
still och att den ligger i rätt läge för att få en rak
och rättvisande bild. Man ska vara medveten om
att det är en ögonblicksbild. Det är inte en
funktionell bild. Bilden säger inget om hur katten
rör sig, hur leden ser ut inuti etc. En funktionell
bild skulle kunna vara att filma katten och se hur
den rör sig. Man får helt enkelt kompromissa då
det inte är realistiskt att ta en bild varje månad i
flera år. Framtiden skulle kunna vara att få ut en
3D-modell av höftleden där man kan se i alla
vinklar och vrår.
 
Inbyggda fel
Vi vet om att de finns där. Att det varierar mellan
avläsningar hos olika avläsare (gäller för alla
avläsningar för radiologer). Radiologer är vana vid
att det skiljer sig mellan olika avläsare, det är
vardagsmat för dessa och ses inte som något
avvikande.
 
 

0 (NORMAL) = God form, bra passform, bra läge, inga tecken på
sekundära förändringar (pålagringar), minst 50% av caput ska
täckas av acetabelum.
 
1 = Lindriga avvikelser men inga tecken på sekundära förändringar
2 = måttliga avvikelser, och/eller sekundära förändringar
3 = Kraftiga avvikelser och/eller sekundära förändringar

Eksell hänvisar till undersökningar som visar på
just detta. Ändå fungerar det rätt så bra. Det
handlar om att minimera påverkan. Detta är en
metod som gynnar rasen, inte individen.
 
Hälsoprogrammens framgång?
Det bästa hade varit om alla katter hade röntgats
vid 10 års ålder, men det är inte praktiskt möjligt
av naturliga orsaker. Men fakta är att ett fel på
höfterna kommer förr eller senare att visa sig
genom    bennybildningar (skelettets sätt att tala
om att något inte är bra). HD är även
åldersrelaterat och det är inte helt rättvist att
”friröntga" i ung ålder då en höftled vid
ögonblicksbilden kan se normal ut, men med tiden
utveckla bennybildning = en dysplasi. Det är även
visat ett samband mellan ökad risk för HD när
vikten överskrider genomsnittet för rasen (MCO).
Kan man senarelägga debutåldern för avel så är
det en fördel med hänsyn till att kunna upptäcka
fler fall av senare uppkommen HD. Insatsen måste
stå i proportion till det man vinner. Man kan inte
riktigt begära att uppfödare ska röntga katten flera
gånger under dess livstid. Dels pga att röntgen är
en tillståndsverksamhet med joniserande strålning
som utgör en risk för den arbetande personalens
arbetsmiljö. Man kan dock heller inte lösa allt med
en ögonblicksbild tagen vid 10 månaders ålder och
tro att man kan få normala höfter på alla katter
genom det. Eksell jämför det lite med att köpa en
ny bil - ”Är det en bra bil?” -”Jag vet inte, fråga mig
igen om 10 år.” Ett steg till nästa nivå kan alltså
vara att försöka senarelägga debutåldern för avel
och röntga vid te.x 2 års ålder.
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Något som också är värt att belysa är att attityden
och traditionen kring HD-röntgen i dagsläget
skiljer sig mycket mellan hund och katt. På hund så
är det mer vedertaget att röntga även sin
sällskapshund, för uppfödaren ber om det och det
är ”något man ska göra”. Att man gör detta på
hund bidrar till att man kan få ett så kallat index
på individen när även syskon och släktingar får ett
resultat. Ett index gör det möjligt att i
avelsvärderingen skilja individer med samma
röntgenstatus åt och därmed få en säkrare
värdering av den tilltänkta avelshundens
avelsvärde. Det är alltså en skattning på hundens
avelsvärde. 
Det är även en skillnad sett till hur
hundorganisationen ser ut med SKK och till dem
anslutna rasklubbar, länsklubbar, specialklubbar
och verksamhetsklubbar, jämfört med hur
kattorganisationer ser ut i Sverige.
 
Nästa steg i ett hälsoprogram?
Om man har kommit till ett läge där resultaten och
kurvan börjar plana ut, så är rimligtvis nästa steg
att börja arbeta med HD som man gör på hund. På
hund har har man sett i flera undersökningar
(både utländska och svenska) att det är släkten
som har betydelse, inte individen. Dvs en hund
som har bra höfter själv, men har syskon/nära
släkt som har HD, kommer att lämna fler
avkommor med höftledsdysplasier än en hund
med det motsatta resultatet. Man ska se på
hälsoarbetet som att det är för hela rasen, det är
inte för den enskilde individen. Hunden är
genetiskt sätt summan av sin nära familj, och
kommer då att lämna höfter som är representativa
för hela den nära släkten.
 
 

Avslut och avläsning
Som avslutning på föreläsningen visade Per Eksell
exempel på olika röntgenbilder med både
normala höfter och höfter med dysplasi av olika
grader. Han förklarade hur han gör
bedömningarna och vad han tittar på. Man tittar
på hur väl lårbenshuvudet passar in i ledskålen.
Han berättade även om hur man tittar på formen
på höftkulan, passformen, läget och eventuella
avvikelser på detta. Man granskar jämnheten på
kanterna, hur mycket av lårbenshuvudet som
överlappar ledskålen och hur stor glipan, eller
glappet dem mellan, är. Man ser även på hur
lårbenshalsen ser ut. Finns det små ojämnheter
som är benpålagringar? Om den är tjockare än
normalt kan det vara tecken på belastningsfel. En
höftled med t.ex sekundära förändringar
(bennybildningar) får ALLTID en 2:a oavsett hur
höftleden ser ut på just den bilden, för
bennybildningar i sig är facit på att något är
avvikande. Han förklarade väldigt bra tycker jag,
och jag har idag än mer förståelse för vad det
innebär att höftledsröntga våra katter. Ordet
lämnades sedan över till Matthew Low som
arbetar som forskare vid SLU. Han har en
imponerade CV och har arbetat tillsammans med
Pawpeds om att ta fram statistik på
hälsoprogrammet mot HD hos Maine Coon. Vi får
tyvärr inte skriva något om hans arbete då det ska
publiceras och vi var de första som fick ta del av
hans arbete.
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”Höftledsdysplasi är på hund en multifaktorell sjukdom. Det är alltså
många faktorer som ska spela in för att sjukdomen ska utvecklas. Hur
mycket motion valpen får, hur mycket eller lite mat den får och hur snabbt
den växer spelar in, men framför allt beror det på om den har föräldrar
eller annan släkt som har höftledsdysplasi. Sjukdomen är i högsta grad
ärftlig, och arvbarheten för att utveckla höftledsdysplasi varierar mellan
olika studier, men är i allmänhet stor, från 40 % och uppåt. En egenskap
som har en arvbarhet på 5 % eller mer, kan man påverka med hjälp av
selektiv avel.” 
Källa: http://www.fieldklubben.se/halsa/hd[1].pdf

HÖFTLEDSDYSPLASI  -KATTER

”HD är en s k ”tröskelsjukdom”. Det innebär att hunden ska över en bestämd
tröskel för att visa tecken på sjukdomen. En hund med dåliga gener men
som haft en fördelaktig uppväxt kommer kanske inte över tröskeln och visar
därför inte tecken på sjukdomen. På samma sätt kan en hund med goda
gener bli knuffad över tröskeln om uppväxten varit ogynnsam.” 
Källa: https://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/hoftledsdysplasi-hos-
hund/

TRÖSKELSJUKDOM
H D  PÅ  H U N D A R

MULTIFAKTORELL SJUKDOM
H D  PÅ  H U N D A R

KATTER
B I L D E R  PÅ  HÖF T E R  F RÅN  
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"HÖFTLEDSFEL  OCH
ARTROS KAN V ISA
SYMTOM PÅ OLIKA SÄTT . "

Det är med andra ord inte alltid tydligt att katten
har besvär av höftledsdysplasin. Sjukdomen
utvecklas olika fort och olika mycket på individer.
Med tiden kommer artrosen att uppstå till följd av
höftledsdysplasin. Många tror kanske att katten
måste halta för att ha HD, eller för att ha besvär av
sin HD. Så är dock inte fallet. Tyvärr. Det hade
dock varit praktiskt om katten hade kunnat hålla
upp en skylt där det står vad som är fel och om
det gör ont.
Vad kan man göra för att förebygga och behandla
detta? Som uppfödare så kan man låta undersöka
sina avelsdjur innan de går i avel (se
hälsoprogram). Som köpare så kan man välja att
köpa katt av en uppfödare som har information att
dela med sig av från kattungens släktingar vad
gäller höftledsresultat. Gör man detta så har man
gjort vad man kan för att minska risken att köpa en
katt med HD. Man får inga garantier, men du har
en bakgrund att titta på och värdera utifrån det du
vet i dagsläget. ”Det man vet är alltid mer än det
man inte vet”. Man ska undvika att låta katten bli
för tung och överviktig då detta kan påskynda
besvären vid avvikande höfter. Vid grava problem
då inget annat hjälper så kan man idag operera
katten.
 
 

Carolina Samuelsson

 
 
 
 
Källor:
Länk om information vid höftoperation:
 
 
Videolänkar (OBS! på engelska)
Visar exempel på rörelsemönster hos katt vid smärta
 
 
Information om artros på katt, symptom och behandling
 
Information om att diagnosticera HD och artros på hund
 

Egna tankar och reflektioner 
I samband med att jag skulle försöka sammanfatta
innehållet från denna föreläsning så kunde jag inte
låta bli att försöka hitta mer intressant inom
området. Jag sökte efter mer information och
hittade bland annat intressanta videos på youtube
där man visade en mer funktionell bild av hur
katter med höftledsfel och artros kan visa symtom
på olika sätt. Det är känt att katter är duktiga på att
dölja sin smärta, men vi ägare är inte alltid lika
duktiga på att upptäcka detta. Men med en ökad
status för katten så har även medvetenheten ökat
bland ägarna och vi har idag fler alternativ och
kunskap om hur vi kan hjälpa våra fyrbenta vänner
att må bättre. I de olika videorna så fick man se
olika exempel på symtom att vara uppmärksam på
om katten visar dessa. Dessa kan vara tecken på
smärta. I punktform så kan man sammanfatta det
som följande:
 

kutryggigt med trippande gång
förändrade matvanor
svårigheter att hoppa ned och upp för saker, gör
det sakta och försiktigt
svårighet att tvätta sig (ovårdat utseende i
pälsen, tovor etc)
svårighet att klia sig (tappar balansen, kommer
inte riktigt åt)
alltid använder samma tass först för att ta steg
uppför/nedför en trappa
har en ”slingrande” gång med bakdelen när den
går
beteendeförändringar
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https://www.anicura.se/vara-tjanster/hoftledsbyte/

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VgAJeeSE-GA

https://www.youtube.com/watch?v=dunjpPl726Y

https://www.youtube.com/watch?v=MsEh66Q7iE8

https://www.youtube.com/watch?v=YzfvGE4ALpY

https://www.anicura.se/vara-tjanster/hoftledsbyte/
https://www.youtube.com/watch?v=VgAJeeSE-GA
https://www.youtube.com/watch?v=dunjpPl726Y
https://www.youtube.com/watch?v=MsEh66Q7iE8
https://www.youtube.com/watch?v=YzfvGE4ALpY

