
Projekt Juvenil demodikos 

Generell juvenil demodikos (GJD) är en relativt vanlig sjukdom som orsakas av att hundens 
hårsäckskvalster Demodex canis förökat sig abnormt mycket. Sjukdomen har en påtaglig 
raspredisposition och familjär utbredning. Tidiga rapporter har talat för en autosomal recessiv 
nedärvning. Till överrepresenterade raser hör enligt tidigare bullterrier, mops, amerikansk 
staffordshire terrier, staffordshire bullterrier, shar-pei, boxer och fransk bulldog. I en fall-
kontrollbaserad studie hade amerikansk staffordshire terrier, staffordshire bullterrier och shar-
pei 35, 17 respektive 7 gånger högre risk att utveckla sjukdomen jämfört med medelhunden. 
Andra faktorer som kön, invärtes parasitangrepp, dålig näringsstatus, östrus, allvarlig annan 
sjukdom och narkos visade sig inte vara kopplade till ökad risk för sjukdomen. 

Genetiska faktorer har möjlighet att påverka hur resistent, respektive hur mottaglig en individ 
är för infektiösa tillstånd, inklusive parasitära sjukdomar. Hos människa har risken att 
utveckla demodikos visat sig vara kopplad till olika typer av så kallat humant leukocytantigen 
(HLA), något som är genetiskt bestämt. Sådana samband har också diskuterats på hund. 

Forskning: 

Molekylärgenetiska studier bidrar till ökad kunskap om den genetiska bakgrunden till 
sjukdomen GJD. Tre dokumenterade högriskraser har valts ut, amerikansk staffordshire 
terrier, staffordshire bullterrier och mops. Blodprover samlades in från friska kontroller över 3 
år och fall (hundar som har eller har haft konstaterad juvenil demodikos). Vi undersökte om 
vissa typer av de genetiskt bestämda leukocytantigenerna medför ökad risk att utveckla GJD 
samtidigt som andra typer av leukocytantigen kan visa sig vara skyddande faktorer mor 
sjukdomen. 

Med hjälp av så kallad Genome Wide Location Analysis (GWLA) ska vi kartlägga 
förändringar i arvsmassan för att hitta sjukdomsorsakande mutationer i generna. 

För den här typen av studier behövde vi blodprover från hundra (100) fall samt hundra (100) 
friska kontrollhundar ur vardera rasen för att analyserna ska kunna genomföras, totalt 300 fall 
och 300 friska kontroller. 
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