
VIKTIG INFORMASJON! Særlig til oppdrettere og eiere av hunder som er brukt/brukes i avl:  

 

En studie har pågått siden 2007 i Finland på en lungelidelse som er funnet på Airedale Terrier. 371 

f riske hunder i Finland ble testet, og 20% ble funnet bærere. Det ble levert inn 25 døde valper både 

nye og veletablerte oppdrettere i Finland (1 dødfødt, resten døde etter få dager) til obduksjon og det 

ble oppdaget at de alle hadde samme lungesykdom. Den f inske Airedaleterrierklubben sendte for et 

års tid siden en henvendelse til Norsk Terrierklub med anmodning om å sende dette videre til 

rasegruppen for Airedale Terrier. Denne e-posten har Norsk Terrierklub dessverre aldri mottatt. Ad 

omveier har denne informasjonen nå kommet oss i hende.  

Vi har fått en ekspert på genforskning i Norge Borghild Hillestad, director of fish welfare, Viking 

Aqua AS til å se på artikkelen «NEONATAL INTERSTITIAL LUNG DISORDER IN AIREDALE 

TERRIERS» (se link og tekst under) som er publisert av Julia Niskanen, geneticist, Canine genetics 

research group, University of  Helsinki  

Svar fra Borghild Hillestad: Denne journalen (i PLoS Genetics )er det ikke lett å publisere i. Den har 

en impact factor på mellom 5-6, og det er høyt! Får du til en publisering her har du allerede bevist at 

du har god forskning bak artikkelen (og skrevet godt). Jeg ville absolutt tatt denne seriøst. Dere er 

også faktisk ganske heldige med at dere har en markør dere kan bruke. Grunnen til at dette oppstår 

på en enkelt rase er fordi hundeavl generelt sett kjører svært smale avlsprogram, og spesielt tilbake i 

tid var matadoravl ganske vanlig. Dermed har det oppstått en f laksehals hos mange raser, man har 

snevret ned genetisk variasjon innad i populasjonen og f iksert eller forandret genotypefrekvensen 

radikalt som noen ganger har en negativ ef fekt, eller det har oppstått en uheldig mutasjon. - Og selv 

om avlen mange ganger lykkes med den ene eller andre fenotypen, kommer det også noen ganger 

bief fekter som dette. Avlen som skjedde i tidligere år er noe vi i dag gjerne fortsatt jobber med å rette 

opp i, og spesielt for hobbydyr som hund er det utfordrende fordi det ikke er like enkelt å styre 

oppdretterne. Noen raser jobber med å få økt genetisk variasjon gjennom systematisk 

krysningsarbeid med andre raser. Portugisisk gjeterhund er ett eksempel på dette. Jeg kan forøvrig 

anbefale Optimum contribution selection (OCS) som metode for å systematisk utnytte genetisk 

bredde i populasjonen. Her anbefaler jeg at du tar kontakt med Peer Berg på NMBU. Han har nå 

jobbet noen år med Lundehund og har erfaring både med OCS og hund.  

Styret i rasegruppen for Airedale Terrier har til hensikt å jobbe videre med dette i Norge, men er da 

avhengig å få oppdrettere og hundeeiere med på testing. 

  

Link til artikkelen: https://journals.plos.org/plosgenetics/art icle?id=10.1371/journal.pgen.1008651 

Tekst:  

Julia Niskanen, geneticist, Canine genetics research group, University of  Helsinki:  

NEONATAL INTERSTITIAL LUNG DISORDER IN AIREDALE TERRIERS 

 

The neonatal interstitial lung disorder discovered in Airedale Terriers is a hereditary disease caused 
by a failure in alveolar epithelial cells that produce pulmonary surfactant. Surfactant is essential for life 
and it consists of  proteins and phospholipids that lower the surface tension of  the lungs to enable 

normal breathing. Due to a gene defect, the af fected puppies do not have normal surfactant and their 
lungs collapse, typically causing breathing dif f iculties and death in a few days. The disorder is severe 
and there is currently no treatment. 

 
In the study, we discovered that the disorder is inherited in an autosomal recessive manner. The 
study included samples f rom 371 Airedale Terriers, of  which 20.6 % carried the disease. 

 
INTERPRETATION OF THE RESULTS 
The results of  the genetic study showed that the disorder is caused by a single gene and it is inherited 

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008651


in an autosomal recessive manner. This means that the disease is caused by having two defective 
copies of  the gene. A dog always inherits one copy f rom the dam and one copy f rom the sire. 

 
NORMAL indicates that the dog has inherited two normal copies of  the gene. The dog does not pass 
any defective copies to its offspring. 

 
CARRIER indicates that the dog has one normal copy and one defective copy of  the gene. Carriers 
are healthy, but they pass on the defective copy to approximately half  off their of fspring. If  a carrier is 

used in breeding, it should be paired with a partner that has a normal result. If  two carriers are paired, 
the of fspring can include af fected, carrier and normal puppies. In contrast, if  a carrier is paired with a 
normal dog, the of fspring can only include carriers and normal puppies. 

 
AFFECTED indicates that the dog has inherited two defective copies (one f rom each parent) and it is 
af fected by the disease. 

 
REPORTING OF THE RESULTS 
The study has been recently published in PLoS Genetics, an international peer-reviewed scientif ic 

journal, and it can be accessed at: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008651. The results are 
f reely accessible and commercial gene testing laboratories can add this test to their selection. 
 

For further information on dog genetic research: 

www.koirangeenit.f i/english 

Tekst ovenfor oversatt direkte til norsk:  

Den interstitielle lungesykdommen hos nyfødte som ble oppdaget hos Airedale Terriers er en arvelig 
sykdom forårsaket av svikt i alveolære epitelceller som produserer pulmonal overf lateaktivt stoff. Det 
surfaktane vevet er avgjørende for liv, og det består av proteiner og fosfolipider som senker 

overf latespenningen i lungene for å muliggjøre normal pust. På grunn av en genfeil har ikke de 
berørte valpene normalt overf lateaktivt vev, og lungene kollapser, noe som vanligvis forårsaker 
pustevansker og død i løpet av få dager. Lidelsen er alvorlig, og det er foreløpig ingen behandling. I 

studien oppdaget vi at lidelsen er arvet på en autosomal recessiv måte. Studien inkluderte prøver f ra 
371 Airedale Terrier, hvorav 20,6 % bar sykdommen. 
 

TOLKNING AV RESULTATENE 
Resultatene av den genetiske studien viste at lidelsen er forårsaket av et enkelt gen og at den er 
arvet på en autosomal recessiv måte. Dette betyr at sykdommen er forårsaket av å ha to defekte 

kopier av genet. En hund arver alltid en kopi f ra mor og en kopi f ra faren. 
 
NORMAL indikerer at hunden har arvet to normale kopier av genet. Hunden sender ingen defekte 
kopier til avkommet. 

 
CARRIER (BÆRER) indikerer at hunden har en normal kopi og en defekt kopi av genet. Bærere er 
f riske, men de gir den defekte kopien videre til omtrent halvparten av avkommet. Hvis en bærer 

brukes i avl, bør den kobles til en partner som har et normalt resultat. Hvis to bærere er parret, kan 
avkommet inkludere berørte, bærere og normale valper. Derimot, hvis en bærer er parret med en 
vanlig hund, kan avkommet bare inkludere bærere og normale valper. 

 
AFFECTED (PÅVIRKET) indikerer at hunden har arvet to defekte kopier (en f ra hver forelder) og at 
den er påvirket av sykdommen. 

 
 
RAPPORTERING AV RESULTATENE 

Studien har nylig blitt publisert i PLoS Genetics, et internasjonalt fagfellevurdert vitenskapelig 
tidsskrif t, og den er tilgjengelig på: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008651. Resultatene er f ritt 
tilgjengelige, og kommersielle gentestlaboratorier kan legge denne testen til deres utvalg. 

 

 

 

 

Commented [KFS1]:  

https://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1008651
http://www.koirangeenit.fi/english


Siste oversikt f ra over testede Airedales i Finland: https://www.airedalenterrieri.f i/wp-

content/uploads/2021/01/Terveyspankki260121.pdf      Kantaja = bærer og Sairas = syk 

 

Enkelt og greit forklart her: https://sbulandablog.com/2020/04/02/airedale-terriers-have-an-inherited-

lung-disease/ 

 

Nedenfor er teksten bak linken ovenfor direkte oversatt: 

Airedale Terriers har en arvelig lungesykdom 

APRIL 2, 2020 / SUSAN BULANDA 

Oppdrettere av Airedale Terriers i Finland sendte døde nyfødte valper for obduksjon til det f inske 

mattilsynet. Ved Evira avdekket professor Marjukka Anttila et problem i valpenes lunger. Det de fant 

var en defekt i LAMP3-genet som påvirket valpens evne til å puste på grunn av en svikt i 

lungeveggen. 

Etter denne oppdagelsen ble nesten 7000 hunder som inkluderte 300 forskjellige raser screenet for 

genfeilen. Imidlertid ble denne defekten i LAMP3 genet bare funnet i Airedale Terriers. Forskerne 

oppdaget at 1 av 5 av Airedale Terriers er bærere av denne defekten.  

Den gode nyheten er at oppdrettere kan få utført en genetisk test for å avgjøre om hundene deres har 

feilen, og dermed forhindre videre spredning gjennom avl. 

Med et godt samarbeid mellom oppdrettere på tvers av land kan man kanskje klare å utrydde denne 

defekten.  

Forskere har sagt at ettersom LAMP3-genet ikke tidligere har vært forbundet med sykdommer hos 

mennesker eller dyr, bør det i f remtiden undersøkes dens rolle i pustevansker som rammer nyfødte 

babyer. Dette kan være et annet tilfelle der et hundeproblem fører til en kur for mennesker. Hvis 

denne genetiske feilen er i 1 av 5 av f inske Airedales, kan det være i rasen over hele verden. 

 

Man kan bestille test til avlsdyr/familiehunden her: https://shop.labogen.com/en/genetic-test-

order/dog/  

 

Bestiller man test-kit sammen med kjøp av test kan man enkelt utføre testen hjemme med svaber på 

innsiden av kinnet til hunden. Test(ene) sendes så til LABOKLIN v/Jan F Andersen AS, Energiveien 

1, 3520 Jevnaker. Det er med plastpose med adresse med test-kit og dokumentasjon. Ønsker man å 

ta blodprøve hos veterinær tar man med all dokumentasjon til veterinæren. Da bestiller man ikke med 

test-kit. Er man oppdretter og registrerer seg som det er testene betydelig rimeligere enn for ikke-

oppdrettere.  

 

Wisdom panel: Airedale Terrier Facts - Wisdom Panel™ Dog Breeds 

Å få kartlagt om din Airedale Terrier er en bærer eller har en risiko for å ha sykdom i sine gener er 

viktig for videre avlsarbeid for oppdrettere, og også viktig viten for eier av hunder som ikke skal i 

videre i avl, for å kartlegge slektslinjene. Med Wisdom Panel™ Premium man få kartlagt over 200 

genetiske helsetester.  

 

 

https://www.airedalenterrieri.fi/wp-content/uploads/2021/01/Terveyspankki260121.pdf?fbclid=IwAR33fdBhBPkCmJSBw2lYWjE6Adw4Asi2I6EuSHxqHPbd7Ec_ZlTub3uEbTE
https://www.airedalenterrieri.fi/wp-content/uploads/2021/01/Terveyspankki260121.pdf?fbclid=IwAR33fdBhBPkCmJSBw2lYWjE6Adw4Asi2I6EuSHxqHPbd7Ec_ZlTub3uEbTE
https://sbulandablog.com/2020/04/02/airedale-terriers-have-an-inherited-lung-disease/?fbclid=IwAR2S3sykgz-uuRxjfJJv6Gacaj0CknyUSuilcrg2NWNZ_fxkppYUNpLe0Jg
https://sbulandablog.com/2020/04/02/airedale-terriers-have-an-inherited-lung-disease/?fbclid=IwAR2S3sykgz-uuRxjfJJv6Gacaj0CknyUSuilcrg2NWNZ_fxkppYUNpLe0Jg
https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/?fbclid=IwAR316zStOr2y_Is9SqTTOng7Yv1ANqrkTOZDmkeXDqvd7wcW38WiQrLuUvY
https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/?fbclid=IwAR316zStOr2y_Is9SqTTOng7Yv1ANqrkTOZDmkeXDqvd7wcW38WiQrLuUvY
https://www.wisdompanel.com/en-us/dog-breeds/airedale-terrier?fbclid=IwAR2kaBberjPqaNTDJDdRZLI4gowzRp0AB7u24q1jbwYb9isniLNkwPU1vQE


 

For Airedale Terrier gjelder spesielt disse fire sykdommer, og det anbefales at hunder testes 

for alle fire:  

• Hemophilia B (Discovered in the AiredaleTerrier) Hemof ili B, også kjent som Faktor IX-

mangel, er en blod sykdom, en koagulasjonforstyrrelse som of test ses hos hannhunder, 

noe som kan føre til langvarig blødning etter en skade eller en kirurgisk prosedyre. = 

Bløder sykdom 

 

• Protein Losing Nephropathy Protein som mister nefropati (PLN) er en lidelse der berørte 

hunder mister protein gjennom nyrene sine, noe som fører til nyresvikt over tid 

 

• Factor VII Def iciency Faktor VII Mangel er en annen arvelig blod lidelse (koagulasjonsfeil) 

som resulterer i at overdreven blødning kan oppstå etter et alvorlig traume/skade eller 

kirurgi. Tegn på sykdommen er vanligvis milde, men kan variere i alvorlighetsgrad hos 

forskjellige berørte hunder. 

 

• Lungeutviklingssykdom LAMP3 defekt (oppdaget hos Airedale Terrier)  

Lungeutviklingssykdom i Airedale Terriers er preget av dødelig hypoksisk respiratorisk 

nød og svikt som oppstår i løpet av de første dagene eller ukene av livet hos berørte 

valper 

 


