
Information till djurägare om sjukdomen ”Tollarsjuka” och 

”tollarprojektet” 
 

Inom hundrasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever (även kallad ”tollare”) har 
det sedan flera år blivit allt vanligare med en sjukdom som kallas för 
”Tollarsjuka”.  
Immunförsvaret hos hundar med denna sjukdom har misstänkts reagera 
felaktigt. Det är dock mycket som är okänt om bakgrunden till sjukdomen och 
på vilket sätt immunförsvaret är onormalt. Tollarna kan drabbas av 
huvudsakligen två varianter av sjukdom: meningit ,= hjärnhinneinflammation, 
eller reumatisk värk från olika leder. I nuläget vet vi inte om dessa sjukdomar 
hör ihop eller inte.  
Symptom hos de drabbade tollarna med meningit är oftast ont i nacken, feber 
och stelhet. Hos dessa tollare bryter sjukdomen ofta ut i låg ålder, ofta under ett 
års ålder. Hos tollare med reumatisk värk ser man ofta bla stelhet, led- och 
muskelsmärta, feber och ibland även njur- och leverpåverkan. Dessa tollare är 
ofta mellan 2-6 år när sjukdomen bryter ut.  
”Tollarsjuka” är kronisk och kan i dagsläget inte botas. Vanligtvis försöker man 
lindra symptomen genom att behandla drabbade hundar med cortison i 
nedtrappande dos. Effekten av behandlingen varierar. Sjukdomens kroniska 
karaktär och behandlingen med successivt sänkt dos cortison gör att regelbundna 
återbesök med provtagning är nödvändigt. Fortfarande är dock 
sjukdomsutveckling, prov- och behandlingsresultat, prognos m.m. i stor 
utsträckning okänt.  
Vi önskar därför kartlägga "tollarsjuka" i det sk tollarprojektet genom att införa 
en systematisk undersökningsgång, provtagning, behandlingsstrategi inklusive 
uppföljning av behandlingen hos sjuka individer. Syftet med dessa studier är att 
öka kunskapen om sjukdomen samt förbättra behandlingen av sjuka individer 
för att minska det lidande sjukdomen innebär. Vi avser också undersöka 
tänkbara bakomliggande orsaker till sjukdomen samt genetiska analyser, vilket 
på sikt kan innebära större möjligheter till tidig diagnostik och ev. förbättrad 
behandling.  
För att kunna bedöma provsvar från tollare drabbade av sjukdomen, måste 
resultaten jämföras med analysresultat från friska individer av samma ras, varför 
provtagning av friska hundar som kontroll kan vara nödvändig.  
Vi är mycket tacksamma om Du som ägare till en hund av rasen Nova Scotia 
Duck Tolling Retriever vill delta i det sk tollarprojektet!  

 


