Hälsoutveckling inom rasen
Den senaste undersökning av hälsoläget gjordes under slutet av 2018 och under 2019.
Affenpinscher ägare hade möjlighet att fylla i enkäten antingen digitalt eller i pappersform.
Majoriteten valde att fylla i enkäten digitalt.
Resultaten redovisas tillsammans med tidigare resultat och antal enkätsvar fördelar sig enligt
följande:
år 2003: 118 enkätsvar

år 2009: 165 enkätsvar

år 2019: 172 enkätsvar

Könsfördelningen på hundarna i undersökningen 2019 var 52,3 % hanhundar och 47,7 %
tikar. Hundarnas ålder var jämt fördelad mellan 1-10 år och äldre.

Resultat av undersökningen
Affenpinschern kan generellt anses vara en frisk ras och trevlig ras. På frågan om det
allmänna hälsotillståndet svarade 69,8 % att deras hund hälsotillstånd var mycket gott och
20,3 % att hälsotillståndet var gott.
Samtliga svarande var nöjda med sitt rasval. 75,6 % svarade att hunden uppvisade det
beteende man hade förväntat sig och 50 % ansåg att de hade blivit positivt överraskade av
hundarnas beteende. 4,1 % (7 svar) sade sig uppleva hundens beteende som negativt och
1,7 % (3 svar) ansåg att hundens beteende var ett problem.
31,6 % (62 hundar) av hundarna sades uppvisa rädslor av olika slag så som rädslor för ljud,
människor, andra hundar och miljöer. Det som flest hundar var rädda för var skott. 12,8 %
(22 hundar) av de hundar som uppvisade rädslor var rädda för skott. Ett annat negativ
beteende var ilska där 1,2 % (2 st) av hundarna uppvisade ilska mot människor medan 2,9 %
(5 st) uppvisade ilska mot andra hundar.
17,4 % (30 st) av hundarna ansågs vara skälliga.

Infektioner
Tabellen visar resultaten från tidigare undersökningar samt från den senaste
undersökningen. Procentvärdet anger hur stor del av enkätsvaren som anger att hunden
någon gång haft problem.
Kommentarerna gäller endast för den senaste undersökningen.
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Kommentarer:
Ögon
53,3 % av svaren anger att besvären uppstått vid enstaka tillfällen.
Orsak: invåtäxande ögonfransar 4 st, skada 4 st, rinnande ögon 3 st, dystropisk/degenerativ
sjukdom 1 st, omoget immunförsvar 1 st, vagel 1 st, ögoninflammation 1 st, blind av diabetes
1 st
Öron
73,3 % av svaren anger att besvären har uppstått vid enstaka tillfällen. 1 hund har kroniska
besvär.
Halsinfektion
60 % av svaren anger att besvären uppstått vid enstaka tillfällen.
Urinvägsinfektion
90 % av svaren anger att besvären uppstått vid enstaka tillfällen.
Analsäcksinflammation
Flera enkätsvar anger att hunden har drabbats av analsäcksinflammation. Tyvärr var inte
frågan ställd på ett sådant sätt att resultatet kan redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Mag- och tarmproblem
Orsak: 7 % av samtliga svar angav nedsatt aptit (12 svar)
5,8 % av samtliga svar angav lös mage (10 svar)
3,5 % av samtliga svar angav att magen låter och hunden har ”sura uppstötningar” (6
svar)
1,7 % av samtliga svar angav att hunden kräks onormalt ofta (3 svar)
Av svaren som uppgett mag- och tarmproblem hade 50 % problem vid enstaka tillfällen, 25
% mer än 1 ggr år och 25 % hade kroniska problem

Hudproblem

Tabellen visar resultaten från tidigare undersökningar samt från den senaste
undersökningen. Procentvärdet anger hur stor del av enkätsvaren som anger att hunden
någon gång haft problem.
Kommentarerna gäller endast för den senaste undersökningen.
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Allergi
Av de enkätsvar där det uppgivits att hunden har allergi är 20,8 % diagnostiserad av
veterinär. Av 96 enkätsvar är 4,8 % av hundarna allergitestade.
Uppgiven orsak till allergin: kvalster och pollen 3 st, fästingmedel 1 st, kycklingprotein 1 st,
fisk 1 st, vitaminmix 1 st
Andra hudproblem/klåda
14 enkätsvar visar på klåda hos hunden. Av dessa upgavs 50 %, 7 st ha enstaka besvär. 35,7
%, 5 st ha kroniska besvär. 7,1 %, 1 st ha besvär mindre än 1 ggr/år och 7,1 %, 1 st ha oftare
än 1 ggr/år. 2 hundar uppgavs ha varbildning/eksem/sår

Skelett och leder

Patella
Enligt hälsoenkäten har 54,7 % av hundarna (94 st) undersökts för patella i förebyggande
syfte och 11 % (19 st) anger att de har patellaluxation. Notera att i SKK avelsdatabas
framkommer att 90 hundar har undersökts under åren 2011-2018 och av dessa hade 5
anmärkningar.
HD, höftledsdysplasi
Enligt hälsoenkäten har 15,1 % av hundarna (26 st) undersökts för HD och 2,3 % (4 st) har
diagnosticerats med höftledsdysplasi. Notera att i SKK avelsdatabas har endast 8 hundar
undersökts under åren 2011-2014 varav 4 hade höfter C, 2 höfter B och 2 höfter A, enligt nya
avläsningssystemet.
Benbrott
5,2 % av hundarna (9 st) någon gång brutit benen
Sammanväxta ryggkotor.
1,2 % av hundarna (2 st) lider av sammanväxta ryggkotor
Diskbråck
Flera enkätsvar anger att hunden har drabbats av diskbråck. Tyvärr var inte frågan ställd på
ett sådant sätt att resultatet kan redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Bett och tänder

97,1 % av alla enkätsvar redovisar att hunden har normalt underbett.
80,2 % av hundarna (138 st) angavs ha fullt antal indicier (framtänder, 6 uppe, 6 nere)
16,3 % av hundarna (28 st) angavs sakna enstaka tänder.
3,5 % av hundarna (6 st) angavs sakna flera tänder.
8,1 % av hundarna (14 st) angavs ha problem med tänderna. 7 hundar tappade inte
mjölktänderna som de skulle, 3 led av tandsten och 3 av tandlossning.
84,3 % av hundarna får förebyggande tandvård. Av 145 hundar får 67 tänderna borstade,
medan 106 hundar får tugg/märgben i förebyggande syfte och 19 går regelbundet till
veterinären för tandvård.

Luftvägar

16,3 % av hundarna (28 st) tycks ha svårt att få luft ibland.
Orsak:
Trakealkollaps (luftstrupen faller ihop) 3 st, trånga näsborrar 1 st, trång nos 2 st, trångt
svalg/långt gomsegel 1 st, fetma 2 st, annat 2 st

Hjärtat

3,5 % av hundarna (6 st) uppgavs ha hjärtproblem.
Orsak:
Blåsljud 4 st, förstorat hjärta 1 st, hål i hjärtat 1 st

Epilepsi, krampanfall

2,3 % av hundarna (3 st) uppgavs ha epilepsi/kramper och problemen uppstod då hundarna
var 1 år och 8 månader, 4 år respektive 7 år.

Tumörer

1 hund hade drabbats av tumörsjukdom på hjärnan vid 1 år och 9 månader.

Njurar och lever

2,9 % av hundarna (5 st) hade insjuknat i leversjukdom i åldern 2,4-6 år. Av dessa får 75 %
goda resultat av behandling.

Chushings

Flera enkätsvar anger att hunden har drabbats av chusings. Tyvärr var inte frågan ställd på
ett sådant sätt att resultatet kan redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Reproduktionsorgan
Testiklar

77,9 % av hanhundarna har enligt enkätsvaren normalt belägna testiklar.
14,7 % saknar en testikel
7,4 % saknar båda testiklarna.

Kastration av hanhund

33 hanhundar hade kastrerats varav 45,5 % ej hade medicinska problem. 3 av dessa hundar
saknade en eller båda testiklarna. Övriga orsaker som angavs för kastrering var problem med
löptikar (5 st), beteendeproblem (2 st) kissade inne (2 st)

Prostata

En hanhund i undersökningen hade fått prostatabesvär då hunden var 6 år, men
behandlingen gav gott resultat.

Löp hos tik

87,8 % av tikarna uppgavs löpa regelbundet och 80,5 % av tikarna löpte 2 ggr/år.6,5 % (5 st)
tikar uppgavs löpa mer än 2 ggr/år medan 13 % (10 st) uppgav löpa färre än 2 ggr/år.

Skendräktighet

79 % av tikarna uppvisade aldrig skendräktighet. 13,6 % blev skendräktiga ibland medan 7,4
% blev skendräktig efter varje löp. En tik av dessa medicinerades då mot sin skendräktighet.

Livmoderinflammation

Av enkätsvaren framkom att 92 % av tikarna inte hade behandlats mot
livmoderinflammation. Av de 6 tikar som blivit behandlade hade samtliga blivit opererade.
Den yngsta tiken var då under 4 år då hon blev behandlad. Övriga var 4 år (1 st), 5 år (1 st), 7
år (1 st) och 8 år (2 st). Av de 5 svar vid vilket samband som tiken blev sjuk blev 3 sjuka i
samband med löp, 1 i samband med parning och 1 i samband med valpning.

Kastration av tik

28,1 % av tikarna angavs vara kastrerade av icke medicinsk anledning. Anledningen till detta
angavs vara: besvärliga löp (1 st), för att minska risken för livmoderinflammation (2 st), tiken
har haft enklampsi (1 st), kan ej gå i avel pga patella (1 st), ska inte användas mer i avel (3 st),
delar bostad med hanhundar (1 st), för liten för att få valpar (1 st)

