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Doktorandprojekt  
om knäledssjukdomar 
hos hund
Knäledssjukdomar är vanligt förekommande hos hund och innefattar  
ett flertal olika diagnoser, där korsbandsskada ofta beskrivs som den vanligaste (1–3).
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Historiskt har korsbandsruptur betraktats 
som ett akut sjukdomstillstånd orsakat av 
trauma, men bilden har ändrats och nu 
anses istället den vanligaste orsaken vara 
en degenerativ process i korsbandet som 
till slut leder till ruptur (4, 5). Sjukdomen 
drabbar oftast medelålders till äldre 
hundar och vissa raser har rapporterats 
som predisponerade, däribland rottweiler, 
newfoundlandshund och staffordshire 
bullterrier (6, 7). Det finns ett flertal kirurgiska tekniker 
för behandling av korsbandsskada, men hittills finns ingen 
konsensus om vilken teknik som ger bäst resultat, även om det 
föreslagits att tibial plateau leveling osteotomy (TPLO) leder 
till återgång till normal klinisk funktion i störst utsträckning (8). 
Den konservativa behandlingen är inte lika välstuderad som den 
kirurgiska, även om den visat sig vara ett vanligt förekommande 
behandlingsalternativ för hundar <15 kg (9).

Doktorandprojektet har som mål att utvärdera 
knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund för trots att 
knäledssjukdomar är vanliga så finns det endast ett fåtal studier 
där frekvenser av de olika diagnoserna i förhållande till varandra 
utvärderats. Dessutom saknas information om sjukdomarna 
påverkar livslängden hos de drabbade hundarna. 

Incidens och relativ risk
Projektet innehåller två delar; en del där knäledssjukdomarnas 
förekomst hos hundar försäkrade i Agria Djurförsäkring 
undersöks och en del där journaler från djursjukhus används för 
att utvärdera behandlingsresultat och överlevnad hos hundar 
med korsbandsskada. 

I studierna baserade på Agriadata undersöks incidens 
och relativ risk för knäledssjukdomar i hela den försäkrade 
hundpopulationen och för undergrupper uppdelade efter ras 
och kön. Dessutom genomförs en studie där riskfaktorer för 
utvecklande av korsbandsskada och patellaluxation undersöks 
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Rottweiler är en av de raser som rapporterats 
vara predisponerade för korsbandsruptur. 
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och livslängd efter diagnos utvärderas. Det finns många 
fördelar med att använda försäkringsdata från Agria i forskning; 
databasen är stor och innehåller omfattande information om 
såväl demografiska uppgifter som sjukdomar hos de försäkrade 
hundarna. Dessutom inkluderas friska individer från en 
ung ålder, vilket förmodligen representerar den svenska 
hundpopulationen på ett bra sätt. 

Effekten av behandlingsteknik
Projektets andra del innefattar hundar diagnosticerade med 
korsbandsskada vid Universitetsdjursjukhusen i Uppsala 
(UDS) och vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet 
i Oslo mellan 2011–2016. I en studie utvärderades effekten av 
behandlingsteknik och andra riskfaktorer på överlevnad hos 
hundar med korsbandsskada, då avlivning är det allvarligaste 
utfallet när en behandling inte fungerar som förväntat. 

Studien inkluderade hundar i tre behandlingsgrupper;  
65 hundar behandlade konservativt, 125 hundar behandlade 
med lateral fabellotibial sutur (LFS) och 143 hundar behandlade 
med osteotomiteknik (TPLO, tibial tuberosity advancement 
(TTA) eller modified Maquet technique). Under den totala 
uppföljningstiden på sex år var korsbandsskada den primära eller 
en bidragande orsak till avlivning hos 18,3 procent av hundarna. 

För att utvärdera riskfaktorer för avlivning användes 
överlevnadsanalys, som visade att kirurgiskt behandlade hundar 
löpte lägre risk att avlivas på grund av sin korsbandsskada 
jämfört med konservativt behandlade hundar, där risken 
var signifikant lägre för hundar behandlade med osteotomi. 
Dessutom ökade risken för avlivning med vikt, ålder och andra 
samtidigt förekommande ortopediska sjukdomar. Studiens 
retrospektiva karaktär kan introducera bias som är svåra att mäta 
och korrigera för, som djurägarens ekonomiska förutsättningar 
och veterinärens uppfattning av skadans allvarlighetsgrad, vilket 
är viktigt att ta hänsyn till då resultaten tolkas.  

Postoperativa komplikationer
Hundarna behandlade med LFS, TPLO och TTA ingår 
dessutom i en studie där post-operativa komplikationer 
utvärderas. Studiens mål är att undersöka effekten av 
behandling och andra riskfaktorer vid utvecklandet av 
katastrofala eller allvarliga komplikationer, klassificerade enligt 
Cook et al. (10). Preliminära resultat visar att de vanligaste 
komplikationerna var relaterade till det kirurgiska implantatet 
eller sårinfektioner. 

Hundar behandlade med en osteotomiteknik hade lägre 
risk för katastrofala eller allvarliga komplikationer jämfört med 
hundar behandlade med LFS, där skillnaden var signifikant 
lägre för hundar opererade med TPLO. Dessutom hade tyngre 
hundar ökad risk för komplikationer, medan risken minskade 
med stigande ålder.  

Vidare pågår ett samarbete med Bilddiagnostiska kliniken vid 
UDS, där graden av osteoartrit vid diagnos av korsbandsskada 
och dess effekt på prognosen för hundarna utvärderas. 
Dessutom har en studie beskrivande karaktäristik och 
långtidsresultat för katter med korsbandsskada publicerats (11). 

Projektet är en del i en doktorandutbildning finansierad av 
Djurförsäkring och i handledargruppen ingår Ulf Emanuelson, 
Annika Bergström, Jeanette Hanson och Odd Höglund. •
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Historiskt har korsbandsruptur betraktats som ett akut sjukdomstillstånd 
orsakat av trauma, men bilden har ändrats och nu anses istället den 
vanligaste orsaken vara en degenerativ process i korsbandet som till 
slut leder till ruptur.


