I de senere år har det vært mye snakk
om MDR1 hos collie. Samtidig kan det
være vanskelig å forstå nettopp hva det
dreier seg om.
					
Av Linda Yuen

Hva er det egentlig?
MDR1 er ikke en sykdom i seg selv, men et genpar som på engelsk kalles Multi Drug Resistance
gene (multi-legemiddel-motstands-gen). Dette
genparet sørger i normale tilfeller for at det
programmeres et protein som er ansvarlig for å
fjerne visse giftstoffer og miljøgifter fra hjernen.
Det er når dette genet har en mutasjon at ting
kan gå galt. Ved bruk av visse medisiner vil de
farlige stoffene bli i hjernen i stedet for å pumpes
ut i blodet. Dette gir nevrologiske symptoner (som
koordinasjonsproblemer, skjelving, desorientering)
og vil i verste fall føre til dødsfall. Mange collies
har i årenes løp mistet livet ved behandling med
eksempelvis Invermectin (ormekur). Vi kan kort
sagt si at hunder med defekt på MDR1-genet er
overømfintlige for visse legemidler.
Det er tre genetiske statuser en hund kan ha i
forhold til MDR1:
Genotypen MDR1 +/+ (fri)
Hunden behøver ingen spesielle hensyn ved medisinering
Genotypen MDR1 +/- (bærer)
Hunden er bærer av MDR1-defekten og kan gi
defekten til sine avkom. Hunden vil i hovedsak
kunne medisineres uten spesielle hensyn, men
uønskede bivirkninger kan ikke utelukkes.
Genotypen MDR1 -/- (påvist)
Hunden har MDR1-defekten og har en høy risiko
for alvorlige forgiftninger ved medisinering med
visse legemidler. Hunden vil etterlate seg avkom
som enten har eller er bærere av gen-defekten.
Gjelder dette alle raser?
Nei, dette gjelder først og fremst våre egne raser,
collie langhåret og korthåret, men er også funnet

i en rekke andre gjeterhundraser som shetland
sheepdog, old english sheepdog, australian shepherd, border collie, hvit hyrdehund (og dessuten
i enkelte raser som ikke er godkjent i FCI: wäller,
english shepherd, langhåret whippet, McNab og
silken windhound).
Man antar også at andre raser kan være bærere
av det defekte genet; Australsk terrier, australsk
kelpie, australsk cattledog, borzoi, belgisk fårehund, greyhound og irsk ulvehund, men dette er
ikke bekreftet.
Den største hyppigheten av mutant/bærer har
imidlertid collie med hele 70% (fordelt på ca
halvparten påvist mutant og halvparten bærere),
i følge Washington State University. Flere hundre
resultater utgjør statistikken, som så langt har
vist like resultater i tre forskjellige land; USA,
Frankrike og Australia.
Hvor lenge har vi visst om dette?
Veterinærer har merket seg fenomenet der enkelte hunder har tålt visse medisiner svært dårlig i
over 20 år og har gjerne medisinert etter mottoet
“Four white feet - do not treat”, men det er først
i de senere år gendefekten har blitt oppdaget av
forskere ved Washington State University. Ikke
lenge etter ble gentester tilbudt allmenheten.
Kan det behandles?
Dessverre kan ikke defekten behandles. MDR1mutasjonen er ikke en sykdom i seg selv, men
en feil i hundens genetiske byggeklosser. Det
eneste vi kan gjøre er å teste hundene våre og
jobbe preventivt både når det gjelder individuell medisinering og i vårt avlsarbeide. Det finnes
oppdrettere som jobber for å utrydde defekten i
sine egne linjer og det er heldigvis en ukomplisert

affære, men man må da ta stilling til om man vil
utelukke ellers fine kombinasjoner som vil kunne
gi gendefekten.
Hva kan jeg gjøre dersom min hund har den
genetiske mutasjonen?
De fleste veterinærer vet at man skal være forsiktig med medisinering av collie, men man kan
også ta ansvar som eier og være klar over hvilke
medisiner som kan være farlige i fall veterinæren
ikke gjør det. Det kan være en god idé å ha en
liste over potensielt skadelige legemidler med
seg til veterinæren. En annen ting som kan være
lurt, er å gi hunden en ekstra brikke til å ha på
halsbåndet der det opplyses at medisinering kan
være dødelig - i tilfelle uhellet skulle være ute.
En skal også være påpasselig med å ikke la hunden få i seg avføring fra f.eks. hest, da det kan
finnes nok spor igjen fra hestens ormebehandling
til å gjøre hunden alvorlig syk.
Hvordan vet jeg om hunden min har defekten
eller er bærer?

Alle hunder kan gentestes helt fra de er avvent.
Testen kan bestilles fra Laboklin i Manchester (de
benytter imidlertid et laboratorium iTyskland) og
det sendes da en spyttprøve på vattpinne til analyse. Per dags dato koster testen 70 GBP.
www.laboklin.co.uk
Et annet laboratorium som tilbyr gentesten er
Genomia i Tsjekkia. Testen koster der per dags
dato 58,30 EUR. Disse tilbyr også kvantumsrabatt
eller pakkepris for gentest av MDR-1 og CEA for
112,50 EUR.
www.genomia.cz/en
Hvordan tar vi hensyn til dette i avlen?
Flere og flere oppdrettere tar MDR1-defekten på
alvor og tester sine avlsdyr. Enkelte tester også
hele kull. Har man informasjonen, kan man bedre
unngå kombinasjoner der valper blir belastet med
mutasjonen. Som eiere og oppdrettere ønsker vi
at rasen skal være så frisk som mulig og jo mer
informasjon vi har om våre hunder, desto bedre
kontroll har vi over avlen. Gentesten kan anbefales på det varmeste!

