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informerer

Patellaluksasjon
– sentral registrering av patellastatus i DogWeb

Tekst: Kristin Wear Prestrud, veterinærkonsulent i NKK

Patellaluksasjon er en knelidelse som 
har stor betydning hos mange raser. 
Tradisjonelt har patellaluksasjon vært 
mest kjent som et problem hos minia-
tyrraser, men problemet finnes også 
hos andre raser. Nå starter NKK sentral 
registrering av diagnosen, slik at resul-
tatene kan brukes aktivt i avlsarbeid.

Årsak
Patella er en liten knokkel som er festet til den store lårmuskelen i den 

kneet strekkes og bøyes. 

En årsak til at kneskåla forlater normal stilling kan være bygnings-

bakfra. Dersom hunden har en sidevinkel i kneet («kalvbeint» eller 

bevegelse. Det vil også bidra negativt dersom glidefuren er dårlig 
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Kneledd med normalt plassert kneskål. Figur: Hill’s Atlas of Veterinary 
Clinical Anatomy.

Symptomer og behandling
Når kneskåla forskyver seg ut av stilling kan det føre til smerter 

slik at dere sammen kan vurdere hva som er best for hunden. Etter 
-

smerter være så alvorlige at avlivning kan være den eneste løsningen.

Patellastatus i DogWeb fra 15. august
Screening (systematisk undersøkelse av avlsdyr og avkom) for 

del av avlsarbeidet i en rekke raseklubber. NKK har lenge ønsket å 

som sørger for god kvalitetssikring av resultatene. Kvalitetssikring er 
en forutsetning for at en slik undersøkelse kan være et godt avlsverktøy. 

landet vil det derfor bli langt til nærmeste veterinær som kan skrive 

-

Hva gjør du når din hund skal undersøkes?

hundens øvrige data som NKK har i sitt register. Dyrlegen fyller så 
ut resultatet av kneundersøkelsen og kontrollerer samtidig hundens 

av dyrlegen/klinikken. På samme måte som ved HD-/AD-røntgen 

Hunder som opereres for patellaluksasjon 

(også de som ikke har avtale med NKK om dette). Det er utarbeidet 

Hvordan kan patellaresultater brukes i avlsarbeidet?
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Gradering av patellaluksasjon
Grad 0 – Normal

Grad 1 – Patella ligger på plass, men kan lukseres 
manuelt. Den glipper spontant tilbake til normalt 
leie.

Grad 2 – Patella lukseres lett manuelt eller 
spontant. Den er luksert mye av tiden, men kan 
reponeres.

Grad 3 – Patella er permanent luksert og kan ikke 
reponeres.

Kne med medial patellaluksasjon (kneskål forskjøvet inn mot innsida av 
beinet). Figur: Hill’s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy.

-

-

med klubben din for å få vite mer om hva som anbefales for din rase.

Støyfrie, stabile og  
prisgunstige hundebur 
Dogman Professionals bilbur i aluminium  
forener god funksjon med ren,  
enkel form och god finish.

www.dogman.no

 
 solide festepunkter.

Burene tilbys som enkle 
og doble i flere størrelser 
tilpasset hund og bil.


