SUs oppsummering av JUNs helseundersøkelse på kai 2020

Undersøkelsen pågikk i perioden fra 9. dsember 2019 til 9. februar 2020
Vi fikk inn svar for 7 hunder som bor i Norge.
Det har ikke vært gjennomført helseundersøkelse for rasen kai i Norge før. Siden vi har
en så liten populasjon, vil ikke denne undersøkelsen gi oss sikker kunnskap om rasen.
På grunn av de få individene, er det lett å identifisere hunder. SU vil ta hensyn til dette,
og vil på noen områder være mindre konkret i sin oppsummering av svarene for å
unngå identifisering. Dette gjelder ikke der opplysningene uansett ligger tilgjengelig på
DogWeb

Innledende spørsmål
Alle hundene er ganske unge. Hele 4 av de 7 hundene er født i 2015. Dermed lever de
fleste ennå. Bare 1 hund er død.

Hud – pels - ører
1 av de 7 hundene har oppsøkt dyrlege for problemer med hud/pels i form av unormal
kløe.

Ingen av de 6 som svarte på spørsmålet, har hunder som har vært utredet av veterinær
for hud og pelsproblem. Det stilles spørsmål om en hund, som ikke er avklart.
Det er heller ingen som har hatt furunkulose, våteksem eller analkjertelproblem. En
hund har hatt ørebetennelse 2 ganger. Ingen har nedsatt hørsel eller er døv.
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Øyne
2 hunder er øyeundersøkt og 1 øyelyst. Men øyesykdommer synes ikke å være noe
problem i rasen. Det er ikke funnet noen hunder med glaukom, akutt glaukom eller
øyekatarr.

Ledd – skjelett – muskler
6 av de 7 hundene er røntget for HD (hofter). 5 av disse var fri for hofteleddsdysplasi
(grad A og B), mens 1 hund hadde grad D med små forkalkninger.

5 hunder er røntget for AD (albuer). Alle var fri for albuedysplasi (grad 0).
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Det er svart ja på at flere av hundene har fått ryggraden undersøkt. Men siden ingen av
dem har svart om noen diagnose, stiller vi spørsmål om dette har vært ved vanlig
dyrlegeundersøkelse uten spesielle symptomer.

6 av de 7 hunden er undersøkt for patellaluksjon. 4 av dem fikk grad 0, 1 hund grad 1
og 1 hund grad 3. Det framgår ikke om noen av individene har smerter.
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Reproduksjon – forplantning

Svært få kai er brukt i avl i Norge.
Det er vanskelig å si noe om fertilitet eller fødselsproblem ut fra de få svarene.
Det er ikke testikkelmangel blant disse hannhundene.
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Adferd/temperament
Ingen av de 7 hundene som omfattes av undersøkelsen har vist uakseptabel adferd,
hverken mot kjente eller ukjente mennesker. 1 hund har vist fluktadferd. De har heller
ikke plutselig endret adferd uten åpenbar grunn.

Også i denne rasen er det noen individ som reagerer på lyd. Det gjelder tordenvær,
fyrverkeri og skudd.
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Andre områder
Av de individene av rasen som bor i Norge nå, er det ingen problem med
fordøyelsessystemet, hjerte-karsystemet, nervesystemet, urinveissystemet, hormonerstoffskifte, svulster og kreft.

Oppsummering
Det er så få individer i den norske populasjonen at vi ikke kan si noe sikkert om helseog adferdssituasjonen i rasen. Basert på svarene om de 7 hundene vi har, ser
rasepopulasjonen i Norge ut til å være sunn og frisk.
SU takker så mye til de som har svart på helseundersøkelsen om kai.
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