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I 2003 blev denne tilstand beskrevet for første gang i Canada og i USA som en arvelig sygdom.
Det drejer sig om en lidelse, hvor næsespejlet er involveret, uden at øvrige hudpartier er påvirket.
Der er tale om en særdeles belastende tilstand, som ikke kan helbredes. Hertil kommer, at lidelsen
er arvelig (en vigende arvegang mistænkes), og derfor bør man være opmærksom på dens
eksistens og sikre, at den ikke spredes gennem avl.

Kliniske forandringer
Læsionerne opstår typisk hos de store hvalpe og unghundene, d.v.s. når de er mellem 6 og 12
måneder. Tilsyneladende er sygdommen uafhængig af køn og pelsfarve. Indtil dato er tilstanden
kun beskrevet hos Labrador Retrievers og hos labrador-blandinger og i Danmark er den så vidt
vides kun set hos den brune labrador. Det første, som ejeren bemærker, er sår på næsespejlet, og
hvor sårene ikke vil hele. Efterhånden bliver sårene større, der ses tab af pigment, og huden virker
opblødt, og hvidlig. Det er meget karakteristisk, at læsionerne kun optræder på selve snuden. Der
ses dog en rød randzone, som kan omfatte den omkringliggende behårede hud.

Fig. 1B: Balou, 2 år, han

Fig. 1A: Balou, 2 år, han
Figur 1A,B,C: Patienter, som lider af ”Arvelig nasal
parakeratosis hos Labrador Retrievers”. Begge patienterne
havde haft problemet i mere end et år, da de blev
præsenteret her på klinikken.

Fig. 1C: Vilma , 2 år, hun

Sygdomme, der ligner hinanden
Det kliniske billede er meget karakteristisk, idet sammenlignelige lidelser næsten altid giver andre
symptomer end dem på selve næsespejlet. Vigtigst er dog, at denne lidelse og en autoimmun
sygdom, som bærer navnet ”discoid lupus erythematosus”, minder en hel del om hinanden. I den
sidstnævnte situation kan forandringernes placering være den samme. Blandt andre sygdomme
bør man tænke på svampeinfektioner, kroniske betændelser i næse-, kæbe og pandehuler
(kombineret med stor slikkeaktivitet) og i sjældne tilfælde virusinfektioner som årsag til forandringer
på næsespejlet.

Hvordan behandler man?
Desværre kan lidelsen ikke helbredes. Man har kun mulighed for at yde en støttebehandling. Man
skal først og fremmest undgå fysiske belastninger, men udtørring af næsespejlet kan også
forværre tilstanden. Anvendelsen af fugtighedscremer, der indeholder propylen glycol og/eller
carbamider synes at give de bedste resultater. Endeligt skal man være opmærksom på, at tabet af
pigment medfører, at næsespejlet bliver meget følsom over for kraftig sollys. Den samlede erfaring
er dog ret begrænset. Her på klinikken er der indtil dato blevet behandlet 3 sådanne patienter, der i
øvrigt alle har været brune.

Avl og ”Arvelig nasal parakeratosis hos Labrador Retrievers”
Man ved forholdsvis lidt om sygdommens opståen og hvilke sygdomsmekanismer, der ligger bag
tilstanden, men der hersker ingen tvivl om, at hudcellernes omdannelse til et beskyttende lag af
keratin er behæftet med en defekt. Som navnet siger, er der tale om en arvelig lidelse, og alting
peger i retning af, at tilstanden nedarves via en ikke-kønsbunden, vigende arvegang. Det betyder,
at indførelse af avlsrestriktioner vil være den vigtigste foranstaltning for at undgå denne lidelse. Det
får naturligvis som konsekvens, at alle individer med sygdommen bør registreres og familier med
problemet identificeres. Heldigvis – må man sige – kan en korrekt diagnose stilles uden de store
problemer.

Hvordan stilles diagnosen?
Hvis man har en Labrador Retriever eller en labradorblanding, som udvikler sår på næsespejlet, henvender
man sig hos sin dyrlæge. Her skal der tages en
hudprøve, som sendes til en patolog. Ca. 8 dage senere
foreligger der et svar på prøven.
Muligvis skal patienten behandles med antibiotika i 8-10
dage før prøverne udtages, idet komplicerende
infektioner kan gribe forstyrrende ind i patologens
bedømmelse af prøverne.
Som det fremgår af Figur 2, vil dyrlægen udtage 1-2 små
hudpropper og derefter lukke sårene med et par sting.
Da snudespejlet er et uhyre følsomt område, vil de fleste
dyrlæger sikkert foreslå, at patienten får en beroligende
sprøjte eller bliver bedøvet.

Fig. 2

Afsluttende bemærkning
Som tidligere nævnt har 3 Labrador Retrievers med den arvelige keratiniseringsdefekt på snuden,
fået stillet diagnosen her på klinikken. Det betyder for det første, at sygdommen med fuld sikkerhed
optræder i Danmark. For det andet er problemets omfang næppe så stor - endnu, men for det
tredje er det lige så sikkert, at hvis man ikke tager denne situation alvorligt nu, vil tilstanden kunne
udvikle sig til et alvorligt problem, specielt hvis en labrador, som er bærer af sygdommen, bruges
flittigt i avlen. Dette er da også årsagen til, at beskrivelsen af netop denne arvelige lidelse bringes i
Hunden, som det første i en planlagt række indlæg, der omhandler racetypiske hudsygdomme hos
hund.
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