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Sammanfattning
Dalmatiner har en rubbning i deras purinkatabolism och har som resultat ett speciellt anlag för
uratstenar. Uratstenar är den vanligaste urinstenen hos dalmatiner och står för 96% av
urinstensfallen. Rubbningen i purinkatabolismen är resultat av en mutation i SLC2A9 genen,
som kodar för proteinet SLC2A9 som ansvarar för transporten av urinsyra in i njurarna och
levern. Som resultat ansamlas urinsyra i urinen hos dalmatiner. Vid en tillräckligt hög mättnad
kristalliseras urinsyran till uratstenar. Det rekommenderas att kontrollera och förebygga
uratstenar med hjälp av utfodringen. Ett lågpurinfoder rekommenderas för minskad produktion
av urinsyra. Det rekommenderas även att utfodra med tillsatt vatten, för att försäkra ett
ordentligt vattenintag för att späda ut urinsyran i urinen. Denna information är välkänd bland
dalmatineruppfödare- och ägare. Incidensen av uratstenar hos dalmatiner, i denna studie, var
7%. Denna studie fann inget samband mellan olika utfodringsvanor och förekomsten av
uratstenar, därför rekommenderas vidare forskning på ämnet. De flesta dalmatinerägare
utfodrar enligt utfodringsrekommendationerna, vilket kan vara en faktor till en låg incidens av
uratstenar hos dalmatiner.
Nyckelord: purin, protein, torrfoder, SLC2A9

Abstract
Dalmatians have a dysfunctional purine catabolism and, because of this, a higher predisposition
for urate uroliths. Urate uroliths are the most common urolith among dalmatians and accounts
for 96% of urolith cases. The purine catabolism dysfunction is caused by a mutation in the
SLC2A9 gene, which encodes for the transport protein SLC2A9 in charge of the transport of
uric acid in kidneys and liver. As a result, uric acid accumulates in the urine of dalmatians. At
high concentrations, uric acid crystallises into urate uroliths. To prevent and control urate
uroliths, it is recommended to feed the dalmatian a low purine diet. This reduces the production
of uric acid. It is also recommended to add water to the food, to ensure a high water intake, to
dilute the uric acid in the urine. This information is well known amongst dalmatian breeders
and owners. The incidence of urate uroliths in the Dalmatian, in this study, was found to be
7%. This study could not find a relationship between feeding habits and the occurrence of urate
uroliths in the Dalmatian and therefore further research on the subject is recommended. Most
dalmatian owners feed their dalmatians according to the feeding recommendations, which may
be cause to a low incidence of urate uroliths in dalmatians.
Keywords: purine, protein, dry feed, SLC2A9
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1. Inledning
Dalmatiner har speciellt anlag för uratstenar på grund av en rubbning i deras purinkatabolism
och urinsyrametabolism. Olikt från andra hundraser, och de flesta andra däggdjur, har
dalmatinern inte allantoin som slutprodukt i purinkatabolismen, istället har den urinsyra som
den primära produkten. Som allmänt råd, ofta anekdotalt mellan uppfödare och hundägare,
rekommenderas en kost med låg protein- eller purinhalt, för att undvika produktion av
uratstenar. Det rekommenderas även att tillsätta vatten till torrfodret, för att späda ut urinsyran.
Syftet med arbetet är att undersöka ifall fodret, dess purin- samt vätskehalt, har en påverkan på
förekomsten av uratstenar hos dalmatiner genom att samla in data från hundägare om
hundarnas fodervanor och eventuell uratstensdiagnos. Frågeställningarna arbetet ämnar att
svara på är om fodrets purin- eller vätskehalt har en påverkan på förekomsten av uratstenar hos
dalmatiner samt om uratstenar är vanligare hos dalmatiner som utfodras med primärt animalisk
proteinkälla än hos dem med vegetabilisk proteinkälla. Hypotesen är att purinhalten i fodret
spelar större roll än vätskehalten i uppkomsten av uratstenar.

2. Bakgrund
Urinstenar är en vanlig åkomma hos hundar generellt. Hesse (1990) beräknade att 0,5–1% av
veterinärbesöken med hund, var på grund av urinstenar. Urinstenar är en följd av flera olika
faktorer, varav vissa kan identifieras och behandlas, medan andra förblir okända (Bartges &
Callens 2015). De vanligaste urinstenarna består av kalciumoxalat eller struvit, alltså
magnesium, ammonium och fosfat (Syme 2012). Uratstenar är den tredje vanligaste formen av
urinsten hos hund, dock är hundar under 1 år mer utsatta än vuxna hundar (Bartges & Callens
2015). Hos vuxna hundar står uratstenar för 5–8% av urinstensfallen (Bartges & Callens 2015).
Uratstenar formas då urinen har en hög halt av urinsyra och oftast även ammonium, vilka på
grund av sin mättnad kristalliseras (Bartges & Callens 2015). De vanligaste uratstenarna, hos
både dalmatiner och icke-dalmatiner, består av en förening med ammonium och urinsyra
(Kruger & Osborne 1986). Dessa urinstenar kan uppstå som konsekvens av leversjukdom eller
utav rubbning i purinmetabolismen (Bartges & Callens 2015). Puriner finns i kroppen som
endogena produkter och via foder (Figur 1). Puriner är en grupp kväveföreningar och
molekylerna består av två ringar, en pyrimidinring samt en imidazolring. De är vanliga i cellen
eftersom två av baserna i DNA och RNA, adenin och guanin, är puriner. Andra vanligt
förekommande puriner är xantin och hypoxantin.

2.1. Uratstenar hos dalmatiner
Av alla hundraser, förekommer uratstenar i högst grad hos dalmatiner (Bartges et al. 1999).
Det är även den vanligaste formen av urinsten hos dalmatiner och svarar för 96% av
urinstensfallen (Albasan et al. 2005). Dalmatiner har en rubbning i urinsyratransporten i
njurarna och levern, vilket är ett resultat av en autosomalt recessiv mutation i genen SLC2A9
som alla dalmatiner har (Bannasch et al. 2008). SLC2A9 är ett transportprotein som
transporterar urinsyra in i cellen i olika vävnader, men i speciellt hög grad i njurarna och levern,
och ger upphov till resorptionen av urinsyra (Phay et al. 2000). Redan i tidigt skede blev en
genetisk koppling mellan den rubbade urinsyrametabolismen och dalmatinerns prickar känd
och mutationen har fixerats i rasen genom avel på utseendet (Trimble & Keeler 1938). Sista
steget av purinkatabolismen (Figur 1), urinsyrans omvandling till allantoin, sker i levern och
som konsekvens av mutationen i SLC2A9 genen inhiberas steget (Briggs & Sperling 1982;
Bannasch et al. 2008). På grund av detta kan inte dalmatinern omvandla urinsyra till allantoin,
vilket leder till en ökad halt urinsyra samlas i urinen (Briggs & Sperling 1982). Den genetiska
faktorn anses ge hunden en större risk för uratstenar, men det är inte den enda faktorn. Andra

bidragande faktorer kan vara foder med hög purinhalt, lågt pH eller låg vätskehalt, olika
metaboliska tillstånd eller olika medicineringar (Bartges et al. 1999; Albasan et al. 2005).
De flesta fallen av uratstenar hos dalmatinern uppstår hos hanhundar då 94% av uratstensfallen
diagnoserades hos hanar, medan bara 2,4% var tikar (resten var av okänt kön) (Albasan et al.
2005). Det beror troligtvis mer på anatomiska skillnader än fysiologiska könsrelaterade
skillnader i purinkatabolismen (Albasan et al. 2005). Tikar och hanar har ofta lika höga
koncentrationer av urinsyra i urinen (Albasan et al. 2005). Eftersom tikar har kortare och
bredare urinrör, undviker de ofta de kliniska symptomen av mindre uratstenar i jämförelse med
hanar som har smalare och längre urinrör, dessutom fastnar stenarna ofta vid den smala skåran
i penisbenet (Albasan et al. 2005).

Figur 1. Purinkatabolismen hos flesta däggdjur. Allopurinol inhiberar omvandlingen av hypoxantin till
urinsyra. Mutationen i SLC2A9 inhiberar transporten av urinsyra in i cellen vilket medför att katabolismens
sista steg, urinsyrans omvandling till allantoin, inte sker hos dalmatiner. Bild modifierad (Queau 2019).

2.2. Utfodringsrekommendationer
Ett lågproteinfoder rekommenderas för dalmatiner eftersom det sänker ammoniumkoncentrationen i urinen och höjer urinens pH (Bijster et al. 2001; Brown et al. 2003). Ett foder
som dessutom har låg purinhalt kan även sänka urinsyrans utsöndring, detta samt
lågproteinfodret kan således sänka risken för uratstenar (Bijster et al. 2001; Brown et al. 2003).

Utöver låg proteinhalt är det därför viktigt att även ta hänsyn till fodrets purinhalt, genom att
använda foderråvaror med låg purinhalt (Brown et al. 2003). Rött kött med låg fettmängd har
ofta hög purinhalt och rekommenderas därför att utfodras mer sällan och i små mängder, medan
inre organ har en väldigt hög purinhalt och rekommenderas istället inte alls (Brown et al. 2003).
Överlag har animaliska produkter högre purinhalt än vegetabiliska (Tabell 1). Kommersiella
speciella anti-urinsyrafoder finns på marknaden och innehåller ofta en lägre proteinhalt och
kan därför förväntas ha en låg purinhalt (Bijster et al. 2001). Ett försök att producera ett foder
med låg purinhalt med relativt hög proteinhalt, för växande eller lakterande hundar, gav
signifikant skillnad i plasma-urinsyrakoncentration i jämförelse till referensfodret (Bijster et
al. 2001). Det experimentella fodret i studien hade huvudingredienser som kasein (ett
mjölkprotein), glukos och majsstärkelse (Bijster et al. 2001). Foder med högre proteinhalt men
låg purinhalt kan således vara effektivt i förebyggandet av uratstenar, speciellt hos växande
och lakterande hundar som har högre proteinbehov (Bijster et al. 2001).
Tabell 1. Purinhalter i olika foderråvaror. Enligt (Kaneko et al. 2014; Wu et al. 2019)
Grupp
mg/100g
Grupp
1
Ägg
0,0
2
Lamm
Bondböna
35,5
Grön sojaböna
47,9
3
Gris
Gröna ärtor (konserv)
18,8
Häst
Korn
44,3
Kyckling
Ost
5,7
Nöt
Potatis
6,5
Lamm, kalv och vilt organ
Ris (polerat)
25,9
Lamm, kalv och vilt övrigt
Ris (opolerat)
37,4
Sötpotatis
17,0
4
Fisk och skaldjur
Spannmål
31,6

mg/100g
94,9
119,3
113,1
147,2
115,3
159,0
110,3
204,4

Grupp 1 – väldigt låg: <50mg/100g
Grupp 2 – låg: 50-100mg/100g
Grupp 3 – moderat: 100-200mg/100g
Grupp 4 – hög: 200-300mg/100g

Tiden på dygnet verkar även spela roll i nedbrytningen av proteiner samt
urinsyrametabolismen, då utfodring en gång per dygn och senare på dagen, tycks även minska
risken för uratstenar hos hundarna (Brown et al. 2003). Brown et al. (2003) spekulerar att
hunden, under sin vila, har ökad matsmältning och användning av näringsämnen och en mindre
mängd restprodukter ansamlas, såsom urinsyra, och därför samlas dessa inte i urinen. Utfodring
två gånger per dygn ger en väldigt kort tid mellan utfodringarna för digestion och upptag av
slutprodukter, något som bidrar ett en konstant högre koncentration av dessa i urinen, vilket
ökar mättnaden och risken för kristallisering (Brown et al. 2003).
En hög vätskehalt i fodret har kopplats till minskad risk för urinstenar, då en vätskehalt på över
70% späder ut urinen och minskar mättnaden av mineraler (Buckley et al. 2011). Därmed kan
slutsatsen dras att utfodring med enbart torrfoder inte är att rekommendera åt individer med
hög risk för urinsten (Buckley et al. 2011). Med tanke på detta räcker det inte att blanda torroch blötfoder vid utfodring, eftersom blötfodret inte har tillräckligt av en vätskehalt att
komplettera torrfodret (Queau 2019). Queau (2019) menar att torrfoder kan serveras med

vatten för att öka vätskehalten och därmed försäkra hundens vätskeintag, ca 2,5 dl vatten till
3,5 dl foder är tillräckligt för att öka vätskehalten till ca 80%. Cizek (1959) fann att hundar kan
kompensera sitt vattenintag i korrelation till sitt foder, ju mer foder desto mer vatten (Cizek
1959). Men om fodret har tillsatt vatten, minskar hundens vattenintag, men bara till en viss
punkt; vid en viss mängd vatten i fodret, jämnade kurvan ut sig (Cizek 1959). Mängden vatten
som tillsätts i fodret bör överstiga den kritiska punkten för att öka hundens vattenintag, istället
för att minska det (Cizek 1959). Den kritiska punken verkar dock vara beroende av fodrets
sammanställning och den individuella hunden (Cizek 1959). Brown et al. (2003) fann att
proteinhalten i fodret spelade större roll, än vattenhalten, i produktionen av uratstenar.
Eftersom kommersiella torrfoder generellt innehåller en lägre kötthalt än blöt- eller färskfoder,
har de oftare en lägre torrsubstans protein- och purinhalt (Brown et al. 2003). Hundarna i
studien producerade lägsta halten av urinsedimentering då de utfodrades med ett torrt
lågproteinfoder (Brown et al. 2003). Brown et al. (2003) fann alltså ett positivt samband mellan
den dagliga proteinhalten och urinsedimenteringen, vätskehalten spelade inte en roll i detta.

2.3. Läkemedel
Allopurinol är ett läkemedel som minskar produktionen av urinsyra och kan således användas
som behandling eller som förebyggande åtgärd hos patienter, både människa och djur, med
rubbning i urinsyrametabolismen. Allopurinol inhiberar enzymet xantinoxidas som katalyserar
omvandlingen av hypoxantin till xantin samt omvandlingen av xantin till urinsyra (Figur 1).
Detta kan dock leda till produktion av xantin urinstenar, eftersom den ansamlas i urinen istället,
men detta sker oftast hos hundar som medicineras med allopurinol tillsammans med foder med
hög purinhalt (Queau 2019). Man kan även höja urinens pH, till ca 7, med hjälp av olika
substanser för att främja upplösandet av stenarna i urinen (Syme 2012). Att tillföra kaliumcitrat
eller natriumbikarbonat i fodret kan alkalisera urinen, speciellt i samband med ökat vattenintag,
vilket minskar urinsyran i urinen och kan i bästa fall lösa upp eventuella stenar (Syme 2012).

3. Metod – enkätundersökning
En enkät på webbplatformen Netigate användes för datainsamling till studien. Innan enkäten
publicerades till fokusgruppen, genomfördes ett försök på en testgrupp, för att kontrollera
enkätens lättfattlighet.

3.1. Fokusgrupp
Enkäten delades ut via internetlänk i rasspecifika intressegruppen ”Vi med dalmatiner i
Sverige” och den motsvarande finska rasspecifika intressegruppen ”Dalmatiankoirat” på
Facebook. Båda grupperna är öppna och vem som helst kan bli medlem, vilket gör att alla
gruppmedlemmar antagningsvis inte behöver vara dalmatinerägare för tillfället. Vid valet av
dessa grupperna var det i åtanke att nå ut till hundägare med hundar primärt i sällskapssyfte
och som lever i varierande hemmamiljöer. Hundägarna i grupperna är ofta aktivt intresserade
och väl medvetna om hundens sjukdomshistorik och fodervanor. Olika frågor om dessa ämnen
diskuteras aktivt i båda grupper. Enkäten riktade sig enbart till dalmatiner och avgränsade sig
enbart till dalmatiner som inte avlats för låg urinsyra. Detta uttrycktes på enkätens första sida
samt i introduktionen till enkäten i Facebook-grupperna.

3.2. Enkäten
Enkäten (Bilaga 1) påbörjades med en språkvalsfråga, enkäten kunde svaras på svenska eller
finska. Enkätens första frågor var allmänna om hundens ålder samt kön. De olika könvalen var
hane, tik, kastrerad hane och steriliserad tik. Det antogs att steriliserad tik skulle stå för både
steriliserad samt kastrerad tik. Den fortsatte sedan med frågor om nuvarande fodervanor och
gick sedan vidare till ifall hunden fått uratstensdiagnos tidigare och om flera gånger. Hade
hunden inte fått uratstensdiagnos tog enkäten slut efter första sidan. Ifall hunden haft uratstenar
fortsatte enkäten med en fråga om foderbyte vid uratstensdiagnos hade skett, om svaret var nej
tog enkäten slut efter andra sidan. Ifall hunden haft foderbyte vid uratstensdiagnos fortsatte
enkäten till tredje sidan med frågor om det foder hunden haft vid uratstensdiagnos. Enkäten
frågade efter fodrets namn, typ av foder: torr-, blöt eller färskfoder, fodrets tre
huvudingredienser och huvudproteinkällan. Enkäten frågade även om torrfodret var blötlagt,
serverades med vatten eller förblev torrt. Blötlagt foder innebar foder som stått med vatten en
tid, för att sugas upp och foder som serverades med vatten innebar torrfoder som vatten hällts
på precis innan utfodring. Frågorna om fodret var samma för det nuvarande fodret och det

tidigare fodret. Syftet med dessa frågor var att ta reda på fodrets purin- samt vätskehalt och
sedan jämföra det med eventuell uratstensdiagnos. Fodrets namn var tillfrågat för att rätta till
möjliga oklarheter vid ingredienserna. Ordet uratstensdiagnos valdes, vilket betyder att fallet
bekräftats av veterinär och att resultatet är säkert.
Undersökningen begränsar enbart till frågor om hundens huvudsakliga foder. Detta innebär att
eventuella tilläggsfoder, till exempel hundgodis eller tuggben, inte räknas med i hundens
dagliga purin- eller vätskeintag.
Före sammanställning av resultat har stavfel i svaren rättats samt svar på finska översatts till
svenska. En av respondenterna, bland de med uratstenar, angav som svar flera olika
utfodringsalternativ, men bara ett av utfodringsalternativen har inkluderats i studien. De olika
alternativen var likvärdiga och påverkade inte därför resultaten. Även en del specifika svar som
till exempel lax, har grupperats som fisk i ingredienstabellen. Andra liknande generaliseringar
utfördes för att underlätta sammanställningen av svar. Som kvalificerande svar räknas de svar
som var avslutade eller innehöll tillräckligt med essentiell information till studien, alltså svar
på alla obligatoriska frågor.

4. Resultat från enkätundersökningen
Enkäten fick 215 svar, varav 136 var kvalificerande svar. Den kvalificerande andelen stod för
63% av svaren. 37% (n=79) av enkätdeltagarna svarade inte vidare efter första frågan om
språkval. 60% (n=83) av enkätdeltagarna, som lämnat kvalificerande svar, valde svenska som
språk och 40% (n=53) på finska. Könsfördelningen hos enkätdeltagarnas hundar var 44%
(n=60) tik, 36% (n=49) hane, 10% (n=14) kastrerad hane och 10% (n=13) steriliserad tik.
Förekomsten av uratstenar hos hundarna i studien visas vara 7% (n=10) (Figur 2). 9 av
hundarna var hanar vid tiden av uratstensdiagnosen och en var kastrerad hane (Tabell 2). De
hade alla varierande fodervanor (Tabell 2). Två individer hade fått uratstenar på under 3
månaders utfodring med sitt tidigare foder och båda har sedan dess bytt till ägg som
huvudproteinkälla. Ägg innehåller inga puriner (Tabell 1), dessa hundar har alltså bytt från
högre purinhalter till en obefintlig purinhalt och båda utfodrats med detta i längre än 1 år utan
uratstensproduktion.
7%

Uratstenar
Inte uratstenar

93 %

Figur 1. Andelen hundar, från enkätundersökningen, som haft uratstensdiagnos och andelen som inte haft
uratstensdiagnos. Incidensen av uratstenar hos dalmatiner i den nuvarande studien var 7%.

Den vanligaste ingrediensen hos hundar som inte haft stenar är ris, men den vanligaste
huvudproteinkällan är lamm (Figur 3). Ris har en väldigt låg purinhalt, under 50 mg/100g, och
lamm har den lägsta purinhalten av köttråvarorna i studien, under 100 mg/100g (Tabell 1).
Den vanligaste ingrediensen hos hundarna som haft uratstensdiagnos var kyckling, men efter
diagnosen är den vanligaste ingrediensen majs (Figur 4). Kyckling och kalkon är de vanligaste

animaliska ingredienserna. Kyckling har en purinhalt på 147,2 mg/100g och anses vara en
foderråvara med moderat purinhalt (Tabell 1).
Av enkätdeltagarna utfodras 86% (n=117) av hundarna med torrfoder och 14% (n=19) med
färsk- eller blötfoder. I gruppen som haft uratstenar utfodrades 6 av hundarna med torrfoder
innan de fick stenar, efter uratstensdiagnosen utfodrades 8 med torrfoder. I båda grupperna,
de som inte haft stenar och de som fått stenar, var det vanligaste utfodringssättet att tillägga
vatten vid utfodring. Hos hundarna som inte haft sten var det vanligare, än hos de som haft
stenar, att blötlägga fodret innan utfodring.
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Figur 2. Foderråvaror i foder till hundarna, från enkätundersökningen, som inte haft uratstensdiagnos.
* Annat: bönor, fiskolja, häst, insektprotein, kanin, linfrö, linser, rapsmjöl, risprotein, sötpotatis, ägg, soja,
grynost
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Figur 3. Huvudingredienserna i foder till hundarna som haft uratstensdiagnos, från enkätundersökningen, både
före och efter diagnosen.

Tabell 2. Hundarnas, som haft uratstensdiagnos, fodervanor från enkätundersökningen. Fodervanorna både före och efter uratstensdiagnosen är uttryckta. Vatten efterfrågades bara vid
utfodring med torrfoder.
Nuvarande
Kön

Ålder

Innan uratstenar
FoderHuvudproteintyp
källa

Efter uratstenar
FoderHuvudproteintyp
källa

Vatten

Utfodringstid

Hane

10 år

Färskfoder

-

2-3 år

Torrfoder

Kyckling

Vatten tillsätts vid
utfodring

2-3 år

Kastrerad
hane

10 år

Färskfoder

Ägg, Grynost

3 år

2-3 år

Färskfoder

Kalkon

Kastrerad
hane

8 år

Färskfoder

Gris

2 år

1-2 år

Torrfoder

Ägg

Inget vatten tillsätts

> 5 år

Hane

6 år

Färskfoder

Kyckling

2,5 år

< 3 månader

Torrfoder

Soja

Vatten tillsätts vid
utfodring

4-5 år

Hane

6 år

Torrfoder

Kyckling

Vatten tillsattes vid
utfodring

5 år

4-5 år

Torrfoder

Fisk

Vatten tillsätts vid
utfodring

6-9 månader

Kastrerad
hane

11 år

Torrfoder

Kyckling,
Kalkon, Fisk

Vatten tillsattes vid
utfodring

-

-

Färskfoder

Kyckling,
Kalkon, Fisk

Vatten tillsätts vid
utfodring

> 5 år

Kastrerad
hane

8 år

Torrfoder

Kyckling,
Kalkon

Inget vatten
tillsattes

8 år

> 5 år

Torrfoder

Kyckling,
Kalkon, Fisk

Inget vatten tillsätts

> 5 år

Kastrerad
hane

2 år

Torrfoder

Fisk

Vatten tillsattes vid
utfodring

10 veckor

< 3 månader

Torrfoder

Ägg

Vatten tillsätts vid
utfodring

1-2 år

Kastrerad
hane

6 år

Torrfoder

Lamm

Blötlades innan

4 år

9-12
månader

Torrfoder

-

Blötläggs innan

1-2 år

Hane

5 år

Torrfoder

Lamm

Vatten tillsattes vid
utfodring

2 år

9-12
månader

Torrfoder

Nöt, gris

Vatten tillsätts vid
utfodring

1-2 år

Vatten

Ålder vid
diagnos

Kastrerad
vid
diagnos

Ja

Utfodringstid

> 5 år

5. Diskussion
7% (n=10) av dalmatinerna i denna studie har haft uratstenar. Albasan et al. (2005)
visade att 9,2% av dalmatiner som vistades på veterinärkliniken var där på grund
av olika urinvägssjukdomar, varav majoriteten var orsakade av urinstenar. Samma
studie konstaterade att 95% av urinstensfallen hos dalmatiner var orsakade av
uratstenar (Albasan et al. 2005). I en hälso- och personlighets enkätstudie utdelad
av Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry, den finska rasklubben, hade 21,6% (n=40)
av de finska dalmatinerna lidit vid något skede av sitt liv av uratkristaller eller stenar (Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry 2017). Som följd har 4,3% (n=8) av de
finska dalmatinerna drabbats av allvarliga konsekvenser, såsom operation eller död
(Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry 2017). Den pågående enkäten, som påbörjades
2016, hade 185 svar på uratstensfrågan vid tiden för sammanställningen
(Dalmatiankoirat – Dalmatinerna ry 2017). I rasklubbens studie ingick dock bara
finska hundar och de frågade efter både uratstenar och kristaller, medan den
nuvarande studien innefattade både svenska och finska hundar och avgränsade sig
till bara uratstensdiagnos. Dock kan det antas att flera av dem som svarat på
rasklubbens enkätstudie är medlemmar i den rasspecifika Facebook-gruppen och
har svarat på den nuvarande studiens enkät också. Resultaten från Albasan et al.
(2005), som använde flera års loggad information från kliniker i USA, kan jämföras
med incidensen från den nuvarande studien. Den finska rasklubbens enkätstudie
visar en mycket högre incidens av uratstenar hos dalmatiner. Detta resultat kan bero
på formuleringen i rasklubbens enkät, om både uratkristaller och -stenar, det
betyder inte att hundarna fått en definitiv diagnos av veterinär och därför kan skilja
sig en del från den nuvarande studien samt Albasan et al. (2005).
Det finns en hel del motstridig information om hur man kan förebygga uratstenar
med hjälp av utfodringen. Buckley et al. (2011) samt Queau (2019) hävdar att
vatten bör tilläggas i torrfoder för att späda ut urinsyran och undvika
uratstensformation, medan Brown et al. (2003) kom till slutsatsen att vattenhalten
inte spelade en meningsvärd roll. Den nuvarande studien visade enbart ett fall av
uratstenar hos en hund som inte utfodrats med tillsatt vatten i sitt torrfoder. De flesta
hundar i nuvarande studien har utfodrats med tillsatt vatten, både hundar som haft
uratstenar och inte haft uratstenar. Den nuvarande studien kan därför inte tryggt dra
ett samband mellan vätskehalten och uratstensformation. Det var vanligare att
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blötlägga fodret innan utfodring hos hundar som inte haft stenar än hos hundarna
som haft uratstenar.
Den vanligaste ingrediensen överlag hos hundarna utan uratstenar var ris. Lamm
var den vanligaste animaliska foderråvaran hos hundarna utan stenar i
enkätundersökningen, dock nära uppföljd av kyckling. Lamm anses ha en låg
purinhalt och kan därför vara vanligare än kyckling, som har en moderat purinhalt.
Kyckling var den vanligaste ingrediensen, hos hundarna som fått stenar, innan
uratstensdiagnosen, varefter de vanligaste ingredienserna var majs, vete och ris. Tre
av hundarna med uratstenar bytte från en moderat purinhalt till en lägre purinhalt.
Två av hundarna hade foder med liknande purinhalt både före och efter
uratstensdiagnos. Tre av hundarna med uratsten bytte från en lägre purinhalt till en
högre purinhalt efter diagnos. Den nuvarande studien kan inte dra någon definitiv
slutsats om sambandet mellan purinhalten och förekomsten av uratstenar hos
dalmatiner, detta beror på de få hundar som haft uratstenar och deltagit i studien,
samt på grund av motsägelsefulla utfodringsvanor. De som bytt foder efter
uratstensdiagnos antas ha bytt till foder med spannmål som primäringrediens. De
som inte haft uratstenar tidigare, utfodrades redan med liknande foder. Enligt den
nuvarande studien utfodras de flesta dalmatiner med foder med relativt låga halter
protein och som har ett spannmål som primäringrediens, även om det bevisats vara
möjligt att utfodra med ett foder som har låg purinhalt, men hög proteinhalt (Brown
et al. 2003). Dock är fodret ofta även styrt av hundens nutritionella behov och som
Brown et al. (2003) nämner, är det oftast lakterande och växande hundar som har
ett förhöjt behov av protein och således behov att ett sådant specialfoder. De flesta
dalmatinerägare verkar ha, enligt denna studie, de olika foderrekommendationerna
för förebyggandet av uratstenar i åtanke och är väl medvetna om att utfodra med
foder med lägre purinhalt och förhöjd vätskehalt.
Enligt den nuvarande studien förekommer uratstenar hos hundar i alla åldrar. Ett av
uratstensfallen diagnoserades hos en hund under 1 år, resten av fallen förekom hos
hundar över 2 år. Bartges & Callens (2015) hävdar att uratstenar är vanligare hos
hundar under 1 års ålder. Denna studie kunde inte dra några slutsatser om detta på
grund av det mindre antalet uratstensfall i undersökningen.
Den nuvarande enkätstudien avgränsades till enbart hundens primärfoder och
utfodringsvanorna rörande vätskehalten. För att vidare studera ämnet för säkrare
resultat, bör man se till allt hunden utfodras med, vilket kan innebära olika
hundgodis och tuggben. Dessa produkter kan ofta innehålla högre halter av puriner,
då till exempel godis kan vara olika torkade organ eller dylikt. Inre organ innehåller
alltid en högre purinhalt än muskelmassan i djuret (Tabell 1). Dessa utfodras ofta
även torrt eller utan tillsatt vatten, även om hunden alltid antas ha fri tillgång till
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vatten. En annan rekommendation för fortsatta studier är att mäta den egentliga
protein- och purinhalten i olika foder och jämföra med urinsyrahalter i urinen. Detta
skulle kräva en experimentell studie istället för en enkätstudie. För att få mer
definitiva slutsatser om urinsyran i urinen, borde urinprov tas och urinsyran mätas.
Detta skulle ge mer konkreta svar och hjälpa dra möjliga samband mellan olika
foder, och utfodringsmetoder, och produktionen av urinsyra. Dock betyder inte
alltid en hög halt av urinsyra att uratstenar eller -kristaller formas, speciellt i den
grad att det skulle orsaka kliniska symptom eller lidande för hunden. Enkäten
frågade inte heller efter om hunden ges allopurinol. Detta kan ofta vara fallet för
hundar som fått uratstensdiagnos och dessutom bytt till ett specialfoder. Då borde
man även ta till hänsyn möjliga xantinstenar, som formats som resultat av
allopurinol. Olika studier har även olika kriterier på uratstensdiagnos och det finns
en del olika sätt att samla in informationen på, samtidigt som det är olika veterinärer
som fastställt en diagnos. Dessa faktorer gör det svårt att jämföra resultat från olika
studier.
Något att notera som osäkerhetsfaktor i en enkätstudie är den mänskliga faktorn.
Människor har olika sätt att tolka frågor och svar på frågorna och även om enkäten
haft som ambition att varit tydlig samt enkel, finns det alltid en stor mänsklig faktor
som påverkar resultaten. En del kommentarer som uppstod i Facebook-grupperna
var om enkätdeltagarnas brist på intresse att fortsätta svara på enkäten, då den hade
för invecklade frågor och enkätdeltagarna inte kunde svaren på rak arm. En del av
enkätdeltagarna fann även frågorna repetitiva och därmed misslyckades
upprätthålla intresset. Det är även möjligt att hundägare med andra hundraser även
svarat på enkäten, även om fokusgruppen uttrycktes i enkäten.
En möjlig orsak till den generellt låga incidensen av uratstenar hos dalmatiner i
denna studie, förutom väletablerade utfodringsvanor, är den genetiska faktorn. Det
finns minst 3 olika mutationer hos dalmatinern som orsakar den särskilda
färgningen (Bannasch et al. 2008). Dalmatinerns rubbning i purinkatabolismen
anses sitta ihop med dessa, då den fixerats på grund av avel på rasens utseende
(Trimble & Keeler 1938). Detta är dock inte bevis på att mutationen verkligen
ligger kvar i dagsläget. Dalmatineravel har gjort stora framsteg sedan de kartlagt
mutationen och kopplingen till färgningen. Aveln har riktats mot ett håll som leder
ifrån flera andra sjukdomar dalmatinern drabbas av (Dalmatiankoirat –
Dalmatinerna ry 2017). Detta kan även ha lett till en minskning av prevalensen av
mutationen i SLC2A9. Det avlas även på en egen avelslinje med en korsning av
pointer och dalmatiner, low uric acid dalmatiner, som inte ska inneha SLC2A9mutationen. Det är möjligt dessa hundar avlats in omedvetet och att denna typ är
vanligare än förutsett. Studierna om purin- eller proteinhalt samt olika
utfodringsvanor, har inte gjort genetiska prov på hundarna heller. Det skulle
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behövas en kartläggning på DNA-nivå, förslagsvis i samband med urinprov, i en
framtida studie för att se ifall mutationen är kvar hos hundarna som studeras.
Något att alltid ha i åtanke vid val av hundfoder är en hållbarhetsaspekt. Hundfoder
traditionellt produceras från spannmål och biprodukter från livsmedelsköttproduktionen (Swanson et al. 2013). Hundfoderproduktionen styrs dock av
marknaden och vad hundägarnas åsikter, istället för nutritions- och
hållbarhetskraven (Swanson et al. 2013). Marknaden kräver ofta att bättre råvaror
används, med nutritionsvärden över den rekommenderade miniminivån, vilket
leder till att råvaruproduktionen tävlar direkt med den åt människan (Swanson et
al. 2013). Den nuvarande studien fann att lamm var den vanligaste
huvudingrediensen i foder till hundar som inte haft uratstenar. Swanson et al.
(2013) beräknar lamm vara ett av de minst hållbara köttalternativen, med den hösta
tillförda fossil energin (kcal) per producerat protein (kcal). Så medan lamm kan ha
den lägsta purinhalten av köttalternativen, har den även den lägsta hållbarhetsnivån.
Detta är dock väldigt beroende på produktionslandet och dess produktionssystem.
Det är viktigt att ta i hänsyn balansen mellan purinhalten och hållbarhetsnivån av
fodret, för både hundens och samhällets skull.

5.1. Slutsats
I denna studie var incidensen av uratstenar hos dalmatiner 7%. De flesta hundägare
utfodrar med foder med låg eller moderat purinhalt, i huvudingredienserna, samt
med hög vätskehalt. Båda åtgärder är förebyggande för uratstensproduktion. I
denna studie ses inget samband mellan vätskehalten och produktionen av uratstenar
eller mellan purinhalten och produktionen av uratstenar. För vidare forskning, i
liknande eller annat format, rekommenderas inkludering av fler och mer specifika
parametrar, såsom kontrollerad utfodring, urinprov och genetisk kartläggning, till
undersökningen.
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Bilaga 1
Denna enkät används som forskningsmaterial enbart för kandidatarbete inom
husdjursvetenskap med rubriken "Fodrets verkan på förekomsten av uratstenar
hos dalmatiner". Huvudsyftet är att undersöka om purinhalten i fodret har en
påverkan på förekomsten av uratstenar hos dalmatiner.
Observera att enkäten är riktad till dalmatiner som inte är avlade för att ha låg
urinsyra (LUA-dalmatiner).

Nuvarande fodervanor
Language
Swedish (svenska)
Finnish (suomen kieli)
Kön
Hane
Tik
Kastrerad hane
Steriliserad tik
Hundens ålder
__________________________________________________________________
Typ av foder
Egengjort
Kommersiellt
Typ av foder
Färskfoder
Torrfoder
Ange namn på nuvarande foder

Huvudingredienserna i nuvarande fodret (3 första ingredienserna)
Havre
Vete
Korn
Majs
Ris
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Bönor
Ärtor
Frukt
Grönsak
Kyckling
Kalkon
Anka
Fisk
Nöt
Gris
Ren
Lamm
Linser
Annat
Om annat, vad:
__________________________________________________________________
Ifall ingen av huvudingredienserna är protein, vilket är huvudproteinkällan?
__________________________________________________________________
Blötläggs fodret? (gäller torrfoder)
Blötläggs innan
Vatten tillsätts vid utfodring Inget vatten tillsätts
Har din hund haft uratstenar?
Ja
Nej
Om ja, har din hund haft uratstenar flera gånger?
Ja
Nej
Hur länge har hunden utfodrats med det nuvarande fodret?
< 3 månader
3-6 månader
6-9 månader
9-12 månader
1-2 år
2-3 år
4-5 år
> 5 år

Foderbyte vid uratstenar
Svara ja, om ni bytt foder någon gång i samband med uratstensdiagnos.
Bytte ni foder vid uratstensdiagnos?
Ja
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Nej

Fodervanor innan uratstenar
Ifall ni bytt foder flera gånger, svara enligt det senaste foderbytet.
Typ av foder
Egengjort
Kommersiellt
Typ av foder
Färskfoder
Torrfoder
Ange namn på detta foder
__________________________________________________________________
Huvudingredienserna i det gamla fodret (3 första ingredienserna)
Havre
Vete
Korn
Majs
Ris
Bönor
Ärtor
Frukt
Grönsak
Kyckling
Kalkon
Anka
Fisk
Nöt
Gris
Ren
Lamm
Linser
Annat
Om annat, vad:

Ifall ingen av huvudingredienserna var protein, vilket var
huvudproteinkällan?
__________________________________________________________________
Var fodret blötlagt? (gäller torrfoder)
Blötlades innan
Vatten tillsattes vid utfodring
Inget vatten tillsattes
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Vid vilken ålder fick hunden uratstenar med detta foder?
__________________________________________________________________
Var hunden kastrerad/steriliserad vid uratstendiagnos?
Ja
Nej
Hur länge utfodrades hunden med fodret innan uratstenarna?
< 3 månader
3-6 månader
6-9 månader
9-12 månader
1-2 år
2-3 år
4-5 år
> 5 år

Tack för att du svarade på enkäten och bidrog till min undersökning!
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