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Fråga om satinanlag hos kanin 

SCAW har fått en fråga från Länsstyrelsen Västra Götalands län angående om det 

finns belägg för att satinanlaget hos kanin är kopplat till sjukdom och/eller lidande 

samt om det finns skäl för avelsförbud på kaniner med satinanlag så som för 

kattrasen Scottish fold.  

Bakgrunden är att de på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg uppmärksammat 

cirka 50 fall av kaniner som är kraftigt avmagrade, har grava tandproblem och 

behöver avlivas. Gemensam nämnare är att samtliga kaniner har satinpäls eller är 

satinblandningar och kommer ifrån samma uppfödare.  

SCAW har sökt bland publicerade artiklar och studier samt varit i kontakt med de 

genetiker som forskar vid Sveriges lantbruksuniversitet för att få mer information 

gällande satinanlag hos kanin. SCAW har även förhört sig bland kliniskt 

verksamma veterinärer med stor erfarenhet av kaninsjukdomar. 

Sammanfattning 

Satinsyndrom, Satin Guinea Pig Syndrome, drabbar marsvin med satinpäls. SCAW 

har inte funnit forskningrapporter eller fallrapporter som beskriver samma 

problematik hos kaniner med satinpäls som hos marsvin, men olika 

veterinärkliniker beskriver att kaniner med satinpäls får allvarliga problem med 

tänderna i ung ålder och att kaninerna får avlivas till följd av detta.  

Hos kaniner finns beskrivet det som kallas Progessive Syndrome of Acquired 

Dental Disease, som liknar satinsyndromet, med osteodystrofi i käkbenen, dock 

utan beskrivning av en mer generell osteodystrofi eller njurpåverkan. Progessive 

Syndrome of Acquired Dental Disease har heller inte kopplats samman med en 

specifik ras eller hårlag.  

Problematiken hos de drabbade kaninerna i ärendet tyder på att det finns en 

genetisk koppling mellan satinanlag och utvecklandet av tandproblem med anorexi 

och lidande som följd. Djur som nedärver egenskaper som medför lidande för 

avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte 

användas i avel. 
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Satinsyndrom och genetiska faktorer 

Hos marsvin finns det man kallar Satin Guinea Pig Syndrome eller på svenska 

satinsyndromet eller satinsjukan. Syndromet är inte helt klarlagt men symtomen är 

anorexi, viktnedgång och rörelsesvårigheter/ovilja att röra sig. Det är framförallt 

unga djur som drabbas, de får tandproblem, osteopeni (minskad bentäthet) och en 

majoritet utvecklar fibrös osteodystrofi, vilket innebär en ofullständig eller 

bristfällig benbildning, med demineralisering (förlust av mineral i benvävnaden). 

Benvävnaden resorberas och ersätts med fibrös vävnad. Detta leder till 

rörelsesvårigheter, frakturer och deformationer vilket kan leda till smärta och 

lidande. Marsvin med satinsyndrom kan även ha njurförändringar och 

hyperparathyroidism (ett tillstånd där bisköldkörtlarna insöndrar för stora mängder 

parathormon) vilket påverkar mineraliseringen av skelettet negativt och kan ligga 

till grund för osteodystrofin. Patofysiologin, dvs. de funktionella förändringar som 

sjukdomen ger upphov till och vilka förändringar som kommer först, är inte helt 

klarlagd, men primär hyperparathyroidism har inte beskrivits hos marsvin 

(Gallego, 2017). Marsvin med Satin Guinea Pig Syndrome kan tänkas vara mer 

känsliga för felaktig kalcium- och fosforbalans i fodret. Det har föreslagits att det 

är en autosomal recessiv nedärvning, men flera gener kan ha betydelse (Stoffels-

Adamowicz, 2014).  

Utifrån SCAW:s efterforskningar verkar satinsyndromet inte finnas beskrivet hos 

kaniner. Inga studier, artiklar eller fallbeskrivningar har kunnat fås fram. Däremot 

finns beskrivningar av det som kallas Progessive Syndrome of Acquired Dental 

Disease (Harcourt-Brown, 2006). Kaniner som drabbas har precis som marsvin en 

osteodystrofi (Harcourt-Brown & Baker, 2001) med osteopeni i den aleveolära 

benmassan i käkbenen (Harcourt-Brown, 2006). Generell osteodystrofi med 

komplikationer i rörelseappareten finns ej beskrivet i dessa publikationer. 

Osteodystrofin talar för en underliggande metabol sjukdom, som påverkar 

ämnesomsättningen, så som sekundär hyperparathyroidism som stör 

mineraliseringen av benvävnaden. En felaktig diet kan vara en av grundorsakerna, 

men genetiska faktorer kan också finnas. Risken är högre hos unga djur som växer 

och har större behov av kalcium. När kaninen utvecklar osteopeni i käkbenen så 

påverkar det tändernas position och kan orsaka sekundära tandproblem. Samma sak 

har setts hos marsvin med Satin Guinea Pig Syndrome. Problem med tänderna kan 

också vara genetiskt betingat så till vida att huvudformen och käkarnas förhållande 

till varandra kan ha betydelse för utvecklingen av tandproblem (Harcourt-Brown, 

2006).  

Satin Guinea Pig Syndrome och Progessive Syndrome of Acquired Dental Disease 

har följaktligen en del likheter, men vid Progessive Syndrome of Acquired Dental 

Disease har, enligt Harcourt-Brown (2006), inte setts någon specifik koppling till 

ras eller färg.  

Gener för karaktär och färg på päls uppvisar ofta pleiotropi, vilket innebär att 

generna påverkar flera egenskaper hos en individ, (Göran Andersson, pers. komm. 

1 mars 2019), egenskaper som ofta är till synes oberoende av varandra så som 
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risken för olika sjukdomar eller t. ex. fertilitet. Gällande pälsfärg så kan många 

gener ge samma färg/fenotyp (fysisk egenskap), därför är det inte säkert att alla 

djur med en viss färg får en viss ”medföljande” fenotypisk risk eller egenskap. Den 

genetiska orsaken till satin (sa) hos kanin, hur sa-genen uttrycks och slår igenom, 

samt hur den är kopplad till andra gener tycks vara okänd (Spendlove & Robinson, 

1970, Göran Andersson, pers. komm. 6 mars, 2019). Denna senaste publicerade 

studien som fåtts fram i ämnet är från 1970.  

Beskrivningen av fallen från Blå Stjärnans djursjukhus med kaniner med satinpäls 

vilka drabbats av tandproblem och anorexi tyder på att kaninerna kan vara 

drabbade av samma eller liknande syndrom som satinmarsvin drabbas av. Kontakt 

med andra veterinärer specialiserade på gnagare och kaniner, på Mälaren 

smådjursklinik och Evidensia Djurkliniken Roslagstull ger samma bild av att 

kaniner med satinanlag i ung ålder, ibland så unga som 2-3 månader gamla, 

drabbas av grava tandproblem, ofta så allvarliga att djuren måste avlivas. Uppgifter 

om rörelsestörningar eller njurpåverkan hos dessa kaniner saknas. Blodprov, 

röntgen och obduktion av drabbade kaniner kan ge mer information om huruvida 

de också lider av en mer generell osteodystrofi, osteopeni, hyperparathyroidism 

och njurförändringar. Vid obduktion kan specifik frågeställning kring 

satinsyndromet ställas till obducerande patolog.  

Katter av rasen Scottish fold har en annan sjukdom vilken kallas 

osteochondrodysplasi. Sjukdomen innebär en onormal utveckling av både brosk- 

och benvävnad och är ärftligt med en dominant autosomal nedärvning, en 

nedärvning som alltså skiljer sig mot satinanlaget hos marsvin.  

Tillämplig lagstiftning 

Enligt 29 § djurskyddsförordningen (1988:539) är avel med sådan inriktning att 

den kan medföra lidande för djuren förbjuden. Detta framgår även av nya 

djurskyddslagen (2018:1192), som gäller från och med den 1 april 2019, där det i 2 

kap. 11 § tydliggörs att det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den 

kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman. 

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:17) om villkor 

för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och 

hobby, ändrad genom SJVFS 2015:34 (saknr L80), framgår av 4 kap. 3 § att djur 

som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för 

avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, inte får 

användas i avel. 

Resonemang och bedömning 

Det är ur forskningssynpunkt oklart om det satinsyndrom som ses hos marsvin 

även kan drabba kaniner, men erfarenhet från olika veterinärkliniker i Sverige ger 

samma bild av att kaniner med satinanlag i tidig ålder drabbas av grava 
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tandproblem. Det kan vara så att det är samma gener hos både marsvin och kanin, 

som orsakar satinpäls och som kan kopplas till sjukdom och tandproblem, men det 

kan också vara olika gener (Göran Andersson, pers. komm. 1 mars 2019).  

Även om det inte är utrett att kaninerna i ärendet har drabbats av satinsyndromet, 

så tyder problematiken på att det finns en genetisk koppling mellan satinanlag och 

tandproblem hos kanin i ung ålder. Enligt beskrivningen från både Blå Stjärnans 

djursjukhus och veterinärer på Mälaren smådjursklinik och Evidensia Djurkliniken 

Roslagstull så blir kaninerna ofta så dåliga att de måste avlivas och det bör därmed 

anses klarlagt att kaninerna lider av sin problematik och att deras naturliga 

funktioner påverkas negativt. Djur som nedärver egenskaper som medför lidande 

för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte 

användas i avel. Det är därför SCAW:s bedömning att 29 § djurskyddsförordningen 

(1988:539), 2 kap. 11 § djurskyddslagen (2018:1192) samt 4 kap. 3 § i L80 (SJVFS 

2014:17) bör vara tillämpliga i det specifika fallet, samt i andra fall där avel på 

kaniner med satinanlag kan kopplas till sjukdom och lidande hos avkomman.  

 
Vidare anser SCAW att det kan finnas skäl för avelsförbud på individer med 

satinanlag och att kopplingen mellan de uppvisade problemen och satinpäls hos 

kanin snarast behöver klargöras. Under tiden rekommenderar SCAW att man av 

försiktighetsskäl bör avstå från att avla på individer som ger satinpäls hos 

avkomman. 

 

 

 

Detta svar har utarbetats av Elina Åsbjer, legitimerad veterinär och kvalificerad 

handläggare vid SCAW. 
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