
Helseundersøkelse 2022

Schnauzer Sort

ASU ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å svare på helseundersøkelsen.

Noen spørsmål er utelatt i resultatet fordi de ikke har forekomster i undersøkelsen.
I første del vises hvordan svarene er fordelt i diagrammer og deretter følger en tekstuell

beskrivelse og konklusjon

Innholdsfortegnelse.
Rase og kjønn 2
Levende/Døde Hunder og Alder 3
Hjerteproblemer 4
Kreft 5
Stoffskifte 6
Livmorbetennelse 7
Pankreatitt 8
Analkjertelproblematikk 9
Blære/Urinstein 10
Hudplager/Eksem 11
Kloløsning 12
Tannproblematikk 13
Mentaltest og skuddfasthet 14
Sammendrag og Konklusjoner - Helse 15-16
Sammendrag og Konklusjoner- Mentalitet og Adferd 17

1



2



3



Bilyd på hjertet oppgis som årsak.
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Tåkreft, Beinkreft, Magekreft, Hudkreft og udiagnostiserte svulster er oppgitt som
årsak/diagnose.
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Autoimmun sykdom, Allergier(Husmidd, Lagermidd, Sengemidd, Mat) Furunkulose og
våteksem oppgis som årsak.
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Tannstein, Feilstilling, Skade og Fjerning av 1 eller flere tenner oppgis som årsak.
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Sammendrag og konklusjoner.

Helseproblemer:

- 3 tilfeller av bilyd på hjertet, Det kan være mange årsaker til bilyd på hjertet, da det
ikke er oppgitt noe tilleggs diagnose er det vanskelig å se sammenheng. Det
oppfordres til å ta DNA DCM test for alle da dette er en kjent hjertefeil på schnauzer.

- 13 tilfeller av kreft i 8 ulike former, 11 har fått medisinsk behandling eller blitt operert.
Det er mange ulike diagnoser, kreft er ikke ønskelig på rasen. ASU følger med på
utviklingen og ser om det kan finnes noen sammenheng.

- 6 tilfeller med stoffskifteproblemer hvorav 4 er lavt stoffskifte. De fleste er
diagnostisert etter fylte 4 år. ASU følger med på utviklingen.

- 10 tilfeller av livmorbetennelsen hvorav 4 måtte fjernes. Da det er noe som kan
forekomme på tisper gir det ikke stor bekymring men blir det en økende trend må det
utredes videre.

- 1 tilfelle av pankreatitt.

- 9 tilfeller av analkjertelproblemer, ikke et vedvarende problem for hundene.

- 3 tilfeller av blære/urinstein, hvor 1 har måtte ha operasjon pga steiner og polypper
på blære. Dette kan forekomme uavhengig av rase, Blir det et økende problem må
det utredes videre.

- 16 tilfeller av eksem/hudplager. 6 har allergier for ulike midd og/eller fortyper. 1 tilfelle
av sjelden autoimmun sykdom Dystrofisk Epidermolysis Bullosa, Diagnosen er ukjent
på schnauzer, Den undersøkes videre. Resten er Furunkulose, våteksem,
forhudskatarr og ørebetennelse. Det bør utredes om det finnes sammenhenger.

- 11 tilfeller av Kloløsning, 4 hvor det er kommet tilbake eller klassifisert som kronisk.
Dette er ikke ønskelig på rasen, Men en vanskelig sykdom å finne årsak til. NMBU og
Norsk Gordonsetter klub har startet forskningsprosjekt på kloløsning, vi følger
prosjektet og dets resultater og vurderer fortløpende om det kan være aktuelt for vår
rase.

- 5 tilfeller med tannproblemer, 1 tilfelle med feilstilling i bittet som førte til tanntrekking,
1 tanntrekking pga skade, resten er fjerning av tannstein.

- Det er ikke rapportert noen tilfeller av Epilepsi.
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I tillegg til informasjon vi har fått fra statistikkene ovenfor har vi fått følgende
tilleggsinformasjon på helse

- 3 tilfeller av kryptorkisme. Ikke mange tilfeller på rasen, er nødvendigvis ikke et
hinder for et langt og lykkelig hundeliv.

- 1 hund med forhøyede nyreverdier.

- 1 går fast på blodfortynnende

- 1 diagnostisert med Lupus

- 1 tilfelle av hormonmangel som fører til økt vannlating.

- 1 tilfelle av Keratoconjunctivitis sicca som førte til fjerning av øyet.

- 1 tilfelle av testosteron forstyrrelser som har ført til økt stress og mageproblemer.

- Det er positivt at flere rapporterer at de har gjennomført en eller flere helsetester slik
som DNA DCM, tyroksin test. test av hypofysen, Spondylose røntgen og LTV
røntgen, alle har vært uten anmerkninger.

Dessverre er det enkelte som må avlive hundene sine i ung alder pga helseproblemer da
hunden har veldig redusert livskvalitet. Ellers ser det ut som hundene lever lenge og har
lange liv.

Det er grunn til bekymring at det er så mange ulike helseproblemer på rasen da populasjon
ikke er så stor.
Det jobbes videre med og se om det kan finnes en sammenheng mellom de ulike tilfellene
og det bør jobbes med å begrense forekomsten.

ASU oppfordrer valpekjøpere til å informere oppdrettere om alle sykdommer som
forekommer på hunden sin, slik at oppdretter kan ta et mer informert valg om avlsdyr skal
fortsette i avl.

16



Mentalitet og atferd:

- 7 hunder har gjennomført Mentaltest, Det er dessverre lite mentaltester som
gjennomføres på landsbasis. Men vi håper at flere tester sine hunder om muligheten
er der.

- Mange som ikke vet om hunden deres er skuddfast eller hva skuddfast betyr, 37
svarer at hunden er skuddfast. 7 er berørt og 19 svarer nei. Dette anses ikke som
stort problem for hundens hverdagslige liv med mindre man har planlagt og bruke
hunden i jakt/brukssammenheng

I tillegg til informasjon vi har fått fra statistikkene ovenfor har vi fått følgende
tilleggsinformasjon på mentalitet og adferd.

- 1 kastrert pga adferd i samråd med veterinær

- 4 er utagerende mot andre hunder.

- 3 er skeptisk/redd rundt fremmede mennesker.

- 1 har utagert og bitt et menneske.

- 2 har sterkt vaktinstinkt.

- 2 har blitt omplassert pga adferds problemer.

- 3 har blitt avlivet pga adferds problemer.

- Resten beskrives som avbalanserte.

Samlet sett er de fleste hundene mentalt og adferdsmessig gode hunder. Siden populasjon
er liten er det grunn til bekymring at en del opplever problematikk innen mentalitet og adferd,
da rasen skal være stødig og tolerere det meste. Utviklingen skal følges videre og viser det
en negativ trend fremover må det jobbes med å finne metoder/tiltak som kan begrense dette.

ASU vil jobbe videre med å tilegne seg mer informasjon om problemer av betydning som
fremkommer i undersøkelsen.

Resultatene vil også være et godt verktøy i forbindelse med revisjon av RAS.

Har du spørsmål om helseundersøkelsen, eller vil informere om sykdom/helseplager og/eller
atferdsproblematikk på din hund send oss en mail på asu@nsbk.no
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