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Kreft som oppstår i skjelettet/knokkelvevet kalles primær benkreft. Dette er en
svært alvorlig sykdom som kan ramme både hund og menneske. Hyppigst oppstår
svulsten i ekstremitetene, og sykdommen oppdages da ved hevelse, smerte og/eller
halthet. Benkreftsvulster kan også oppstå i andre deler av skjelettet, som for
eksempel kjeve eller ribben. Spredning i form av mikrometastaser, først og fremst
til lungene, er allerede til stede hos flertallet av pasientene når diagnosen stilles.
Dette gjør behandlingen vanskelig, og dødeligheten ved denne sykdommen er høy.
Kjemoterapi og multimodal behandling har gjort at over halvparten av de
menneskene som rammes av benkreft kureres, men slik ressurskrevende
behandling lar seg vanskelig gjennomføre innen veterinærnedisinen (1).
Benkreft rammer i hovedsak middelaldrende og eldre hunder, men ses også hos
yngre dyr (2). Spesielt utsatt er store, tunge hunderaser, men forekomsten varierer
likevel mellom raser innen samme størrelse (3). Hos mennesker forekommer
sykdommen hyppigst hos unge individer og utgjør omtrent 5 % av krefttilfellene
hos barn.
Kunnskap om årsaksfaktorene bak benkreft er begrenset, men både hos hund og
menneske er det de lange rørknoklene i ekstremitetene som hyppigst blir rammet.
Sykdommen starter oftest i vekstområdet i rørknoklene (metafysen) og hos de
individene som får benkreft i ung alder forekommer den helst i en periode med
rask vekst (4;5). Vekstfaktorer og forstyrrelser i vekstsonen er antatt å ha
betydning for utviklingen av benkreft (6). Til tross for enkelte kjente risikofaktorer
slik som traume, ioniserende stråling, tidligere kreftbehandlinger og enkelte
miljøfaktorer, er årsaken til utvikling av primær benkreft for det meste ukjent (7).
På grunn av lav prevalens i den humane populasjonen, er forskning med hensyn på
årsaksfaktorer problematisk. Primær benkreft forekommer hyppigere hos hund, og
sykdommen hos hund og menneske har mye til felles når det gjelder både
risikofaktorer, sykdomsforløp, diagnostikk og behandling (8-12). Hunden lever
sammen med menneskene og påvirkes dermed av de samme miljøfaktorene.
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Sammen med hundens korte livssyklus, gjør dette at studier på benkreft hos hund
er relevante for tilsvarende kreftsykdom hos menneske.
Det har vært spekulert i om rask knokkelvekst og forstyrrelser i
knokkelmetabolismen i metafysene korrelerer med økt forekomst av benkreft.
Humant støttes denne hypotesen av det faktum at jenter, som har noe tidligere
vekstspurt enn gutter, også har sin høyeste forekomst av benkreft i tidligere alder
enn gutter (6;13). Det har vært antydet at mekaniske belastninger og mikrotraumer
i vekstsoneområdene kan ha betydning som årsaksfaktorer, men gode studier over
slike forhold hos hund og menneske mangler (14;15). Det er mulig at forstyrrelser
i metabolismen eller små traumer kan identifiseres på røntgenundersøkelse eller
biokjemiske blodparametre. En eventuell sammenheng mellom oppvekstfaktorer,
ernæring, fôring, radonstråling og utvikling av benkreft, kan lettere studeres hos
hund på grunn av den betydelig høyere frekvensen hos enkelte hunderaser enn hos
mennesker (3;16).
Ved sammenlikning av sykdomsforekomst mellom ulike hunderaser oppstår også
en unik mulighet til lettere å kunne identifisere og isolere en potensiell arvelig
faktor. Raser som er av tilsvarende størrelse og vekt, men har ulik disposisjon av
benkreft, vil være mest hensiktsmessig for å undersøke betydningen av arvelige
faktorer.
Det finnes få studier som estimerer insidensen av benkreft innen ulike hunderaser.
Ved hjelp av en spørreundersøkelse til hundeeiere skal derfor først forekomsten av
benkreft hos fire hunderaser i Norge kartlegges. Rasene som inngår i prosjektet er
newfoundlandshund, irsk ulvehund, leonberger og labrador retriever. Resultatene
fra denne undersøkelsen skal også benyttes til å se på familiær forekomst hos irsk
ulvehund, eventuelt også hos leonberger. Trolig vil undersøkelsen vise at disse to
rasene har høyere forekomst av benkreft enn newfoundlandshund og labrador.
Antallet registrerte irske ulvehunder og leonbergere er dessuten lavt i Norge.
Dermed vil det være mulig å få en tilnærmet fullstendig oversikt over hunder
innen disse rasene født i løpet av en gitt periode, for eksempel ti år.
De samme fire rasene var tidligere med i en omfattende studie ved NVH om
skjelettlidelser hos hund, doktorgradsprosjektet ”Forekomst av skjelettlidelser hos
hunder i vekst i relasjon til fôring, veksthastighet og miljøfaktorer”. Dette
prosjektet ble utført som en longitudinal observasjonsstudie for å registrere
variasjon i miljø- og vekstfaktorer som påvirker vekst og forekomst av
skjelettlidelser hos disse rasene. I benkreftprosjektet skal denne informasjonen
benyttes i det videre arbeidet med å undersøke betydningen av mulige
risikofaktorer, slik som vekt, vekst, ernæring, biokjemiske blodparametre,
forekomst
av
andre
sykdommer
og
skjelettlidelser,
mosjonering,
oppstallingsforhold og røntgenologiske forandringer i lange rørknokler over tid.

528

Økt kunnskap om etiologien ved denne sykdommen hos hund vil også ha
komparativ verdi for humanmedisinen. Både forebyggende, diagnostiske og
behandlingsmessige forhold vil kunne bedres ved økt forståelse av
årsaksforholdene ved denne sykdommen.
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