
Dermoid Sinus och forskning 
Vi arbetar för närvarande med att utvärdera en nylanserad molekylärvetenskaplig metod gällande dermoid sinus. 
Primärt arbetar vi med rasen rhodesian ridgeback. 
Om detta blir framgångsrikt, kommer vi analysera andra ridgebärande raser. Det sista steget blir att analysera ej-ridgebä-

rande raser. 
Metoden är helt ny och vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss framöver. 
Studien förväntas ta cirka 1–2 år (hoppas vi), men tar det längre tid, så får vi acceptera det (i den molekylärgenetiska värl-

den är detta relativt snabbt). 
Min rekommendation är att alla har en stor portion tålamod, då vi arbetar så effektivt och noggrant vi kan. När studien är av-

slutad, kommer jag att skriva en artikel för er att ta del av.
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Generella avelsrekommendationer vid okänd arvsgång
När det gäller avelsrekommendationer bör de naturligtvis diskuteras inom ras-/specialklubb, men i dagsläget betraktas arvs-

gången som okänd vilket innebär följande generella rekommendation, som Nikki också bekräftat. 

 ■ Uteslut sjuka individer
 ■ Föräldrar till sjuk hund – ingen säker grund finns för att dessa är anlagsbärare och därmed säkert ska uteslutas ur avel. Dä-

remot bör inte kombination som gett upphov till sjuk avkomma upprepas
 ■ Syskon till sjuk hund – iakttag försiktighet! Om dessa används i avel bör de inte paras med närbesläktade individer.

Varje enskild uppfödare tar naturligtvis själv ställning till om man vill vara mer restriktiv i sina egna avelsbeslut. Grundreg-
lerna gäller alltid.

Rasklubben bör publicera lämplig information om sjukdomen och upplysa om de generella avelsrekommendationerna. Det 
är viktigt att inte dra förhastade slutsatser utifrån en affekterad hund i rasen.

Jag hoppas att denna information kan underlätta arbetet i klubben.
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Dermoid sinus hos bedlington
En bedlingtonterrier har har funnits affekterad av sjukdomen dermoid sinus.
I samråd med Nicolette Salmon Hillbertz och avelskonsulent Karin Drotz har följande avelsrekommendationer tagits 
fram.
För den som vill läsa mer om dermoid sinus, finns information på till exempel Specialklubben rhodesian ridgeback-
klubben Sverige            http://www.srrs.org/index.php?pageId=93


