Nyhedsbrev fra Cancerregisteret
Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en
foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har
allerede medført, at en række klinikker og hospitaler har tilmeldt sig
og er begyndt at indrapportere nye tilfælde af neoplasi.
For første gang nogensinde bliver der afholdt et fælles årsmøde for
det amerikanske (Veterinary Cancer Society) og Europæiske
(European Society of Veterinary Oncology). Mødet finder sted i
København 28. februar til 1. marts. Der vil være en
efteruddannelsesdag for dyrlæger med interesse for onkologi dagen
inden konferencen.

Nyhed
Nu kan du få en plakat til
venteværelset
-Som aktiv bruger af registeret kan du nu få
tilsendt en plakat (A3) til at hænge op i
venteværelset så jeres klienter kan se at I er
med til at bakke op omkring forskningen.
-Husk også at du stadig kan rekvirere foldere
til at stille i klinikken.

På de følgende sider kan du se en opgørelse over de indberettede
data pr. 10. juni 2007. Vi gør dog opmærksom på at der er tale om
foreløbige tal som ikke nødvendigvis er statistisk signifikante. De kan
dermed kun ses som vejledende og ikke endelige.
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Lokalisation af neoplasier
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Fordeling af neoplasier, behandlinger og aflivning
Fordeling mellem god og ondartede neoplasier for
hunde og katte
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Maligne
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Total

447 (37%)

584 (48%)

179 (15%)

1210

89 (53%)

46 (27%)

34 (20%)

169

Behandlinger - operation, kemoterapi og steroid terapi
Operation
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Steroid
behandling

706 (58%)
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Aflivninger
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Aflivet pga.
cancer
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Relativ risiko
Herunder ses en oversigt over hunderacernes relative risiko for at udvikle kræft,
ondartet såvel som godartet. Der er korrigeret med tal fra Dansk Hunde Register
(DHR)*, som indeholder informationer om alle danske hunde, således at der
tages højde for hunderacernes popularitet i Danmark.
De grønne barer markerer hunderacer hvor tallene er meget usikre fordi der er få
eksemplarer af den specifikke race i Danmark (dvs. færre end 5000 individer).
Her er medtaget racer med 10 eller flere registreringer.
Hønsehund,alle slags

Gennemsnit
for alle
registreringer

Dansk/Svensk gårdhund
Rottweiler
Schæferhund
Labrador retriever
Golden retriever
Cairn terrier
WHW terrier
Cocker spaniel
Blanding
Gravhund, alle slags
Beagle
Puddel, alle slags
Amerikansk Staffordshire Terrier
Fox terrier, alle slags
Kleiner Münsterländer
Dværgschnauzer
Flat Coated retriever
Dobermann
Amerikansk Bulldog
Berner Sennenhund
Boxer
Bull Terrier
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Disse tal betegnes den relative risiko og er beregnet således:
(Antal kræfttilfælde registreret for racen/DHR registret tal for racen) x 100
alle kræfttilfælde/DHR alle registrerede hunde
*Der er anvendt Dansk Hunde Registers samlede opgørelsel fra 2005
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Benigne og maligne neoplasier
Fordeling mellem god og ondartede neoplasier for de
forskellige hunderacer, der er repræsenteret med mere end
20 cases i registeret. Kun registrerede cases hvor
neoplasiens opførsel er angivet er medtaget i oversigten.
Dansk-Svensk gårdhund
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Kleiner Münsterländer
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Gravhund, alle slags
West Highland White terrier
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Foxterrier, glat og ruhåret
Schæferhund
Hønsehund, alle slags
Berner Sennenhund
Golden Retriever
Boxer
Benign
Malign
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For første gang nogen sinde afholdes et samlet
møde mellem det amerikanske
”Veterinary Cancer Society” og det europæiske
”European Society of Veterinary Oncology”
28. februar – 1. marts 2008
i København

Mødet er åbent for alle. Se programmet på
www.worldvetcancer2008.dk
fra midten af august
Der afholdes efteruddannelsesdag for
praktiserende dyrlæger onsdag 27. februar

