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Hvad er DWLM 

 Hos mennesker findes en sygdom kaldet 

DWM – Dandy Walker Malformation 

 Sygdommen er opkaldt efter de personer 

der først beskrev den: 

◦ Walter Dandy og Arthur Earl Walker 

 Der ses forstyrret motorisk udvikling og 

ofte forstørret hoved 

 



Hvad er DWLM 

 Hos hund er en lignende tilstand 

beskrevet 

 Underudviklet lillehjerne 

 Udvidelse af de væskefyldte hulrum i 

hjernen (”fjerde ventrikel”) 

 Lillehjernen koordinerer bevægelser 

 Hovedsymptomet er ”ataksi” - slingrende 

bevægelser 

 



Hjernen 

Lillehjernen og 

”vermis” 



Hvad er DWLM 

 Symptomer ses når hvalpene begynder at 

gå 

 Hos nogle mindskes symptomerne når 

hunden bliver ældre 

 Primært usikre bevægelser 

 Nogle hunde får kramper, går i cirkler 

eller får rykvise bevægelser af øjnene 

(”nystagmus”) 



DWLM er arvelig – hvad vil det 

sige? 



To kopier af hvert gen 

• Kromosomerne optræder i 
par 
– (39 par hos hund, 23 hos 

os) 

• Der findes versioner af det 
samme gen på begge 
kromosomer i parret 
– De to versioner er ikke altid 

ens 

– Forskellige varianter af et 
gen kaldes alleler 

– Sort og brun farve hos 
labrador styres fx af et gen 
med to alleler, B og b  

 



Mere om alleler 

 Ofte vil den ene allel dominere over den 
anden – B > b 

 En hanhund med genotypen Bb kan lave 
to slags sædceller  

◦ 50% af hans sædceller vil indeholde det 
kromosom, der har B-allelen 

◦ 50% vil indeholde kromosomet med b-allelen 

   

 



Hvordan nedarves DWLM 

 Arvegangen er autosomal recessiv 

◦ Genet sidder ikke på et kønskromosom 

◦ Egenskaben er ”vigende” 

 Syge individer har modtaget den syge 

variant af genet fra begge forældrene 

 Man kan fx kalde genet ”Lokus D” med to 

alleler: 

◦ D: Den normale dominante allel 

◦ d: Den syge, recessive allel   



Nedarvningen af DWLM 

 Forventet udfald ved 

parring af to bærere 

◦ Dd x Dd 

 25% bliver genetisk fri 

 50% bliver selv bærere 

 25% bliver syge 

   ♂ 

  ♀ 
D d 

D DD Dd 

d Dd dd 



Identifikation af gen og mutation 

 9 syge, 25 raske Eurasiere og 546 hunde 

af andre racer – GWAS studie 

 Fandt en mutation i genet VLDLR 

 En enkelt base var forsvundet 

 ”Præmaturt Stop Codon” – det vil sige at 

processen hvor genet oversættes til 

protein stopper for tidligt 

 Fandt en bærer frekvens på 16% 



DNA test 

 Når man kender den mutation, der er 

årsag til sygdommen, kan der laves en 

DNA test 

 Gør det muligt at fastlægge det man 

kalder ”genotypen” på en hund 

 Udpege bærere 

 Bærere og genetisk fri er jo ens rent 

klinisk  

 



DWLM studiet 

 Formål: At fastlægge frekvensen af den 

syge variant hos danske Eurasiere 

 Eurasierklub Danmark udvalgte 76 hunde 

til projektet 

 Der kom DNA ind fra 52 af de udvalgte 

hunde + 2 mere 

◦ Blod eller hårprøver 

 Til denne type studie skal hundene så vidt 

muligt være ubeslægtede 



Metoden bag DNA testen 

 Opformerer det stykke 

DNA der indeholder 

genet (PCR) 

 Skærer det i stykker 

med et bestemt enzym 

 Syg: et bånd 

 Rask: to bånd 

 Bærer: tre bånd 

Bærer    Rask Størrelsesmarkør 



Resultater 

 Genetisk fri: 47 (87%) 

 Bærere: 7 (13%) 

 Syge: 0 

 Alle hunde har to kopier af genet 

◦ Dvs. 108 alleler (54 x 2) 

◦ Frekvens af den syge variant 7/108 = 6,5% 

◦ Hvis de nært beslægtede individer udelukkes 

bliver frekvensen: 5,6%  



Forventet fordeling i populationen 

 Når allelfrekvensen er kendt kan man 

beregne den forventede fordeling af 

genotyper i populationen: 

 Med en frekvens på 5,6 % for den syge 

variant og 94,4 % for den raske 

 Raske: 89,1 % 

 Bærere: 10,6 % 

 Syge: 0,3 % 



Hvad så nu? 

 Hvordan skal resultaterne bruges? 

 Med en bærer frekvens på 10 – 13% er 

der en vis risiko for at avle syge hunde 

 I modsætning til de andre sygdomme, der 

rammer Eurasieren er en DNA test 

”nem” at forholde sig til 

 Man skal dog også have blik for 

populationen på længere sigt  



Registreringstal i Dansk 

Hunderegister og DKK 2011-2015 

Årstal DH DKK DKK % 

2011 91 60 66% 

2012 138 119 86% 

2013 152 126 83% 

2014 144 130 90% 

2015 159 140 88% 

For alle racer er DKK’s andel ca. 30%  



Muligheder hos DKK 

 Tre niveauer: 

◦ Frivillig registrering 

◦ Avlsanbefaling 

◦ Avlsrestriktion 

 

 For alle tre niveauer skal DKK ansøges 

 Jeres eneste avlsrestriktion er en 

kryptorchid attest hvis hannen ikke har 

været udstillet  

 

 



Avlsanbefalinger 

1. HD status A, B eller C. Hvis den ene af forældrene har HD 
status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på 
parringstidspunktet være mindst 100. 

 

2. AD status 0 eller 1. AD status 1 må kun parres med AD 
status 0. 
  

3. Udstillingspræmieret med mindst Very Good. 

 

4. Patella Luksation (PL) status 0 eller 1. PL status 1 må kun 
parres med PL status 0.  

  

5. Indavlsgraden maks. 6,25 % beregnet på tre generationer. 
 

 



HD – AD statistik 

  HD HD %     AD AD % 

Totalt 420  37,4%    Totalt 390  34,7%  

A 291 69,3%   0 364 93,3% 

B 79 18,8%   1 8 2,1% 

C 28 6,7%   2 10 2,6% 

D 13 3,1%   3 8 2,1% 

E 9 2,1%       

Statistik over de sidste 10 år – 1124 hvalpe i alt 



Patella luksation 

 2015: 

◦ 40 hunde er undersøgt 

◦ 3 med PL status 1 

 

 2016 (1. jan – 1. sept) 

◦ 37 hunde er undersøgt 

◦ 2 med PL status 1  



Basis plus stambøger 

 2015: 

◦ 23 kuld 

◦ 14 med Basis plus 

◦ Dvs. 60 % 

 2016 (1.jan – 1.sept) 

◦ 10 kuld 

◦ 7 med Basis plus 

◦ Dvs. 70 % 

 

 



Muligheder 

1.Frivillig registrering – evt. i en periode 

2. DWLM som en ny avlsanbefaling 

 

 Registrering på hundeweb kræver at DKK 
opretter en rekvisition 

 Købes inden man får testet sin hund 

◦ Koster 100 kr. 

 Dyrlæge skal verificere ID på hund 

 Resultaterne fra projektet vil godt kunne 
registreres 

 



Avlsanbefaling – to eksempler på 

formuleringer 
 

 ”Begge forældre skal før parring have en officiel 

DNA-test for DWLM registreret i DKK. Bærere 

må parres med fri”.  

 ”Mindst ét af forældredyrene skal være 

registreret genetisk fri for DWLM hos DKK” 

 Hvis begge forældredyr er registreret fri for 

DWLM, registreres afkommet automatisk "Fri 

grundet forfædres DNA test". 

 



Fremtiden 

 Uanset hvad I vælger, er det vigtigt med 

grundig information  

 Bærerne skal ikke udelukkes per 

automatik! 

 Den perfekte avlshund findes ikke og det 

er vigtigt at se på ”den hele hund” 

 En bærer kan have mange andre gode 

egenskaber 

 



Tid til spørgsmål 

og diskussion 


