




Saluki

80 • Mynden

Dommerpresentasjon 
 Joanne Mahon

My kennel affix is Iskandraya, named after 
my first Saluki Ch. Jazirat Iskandraya. 
After several years in the breed I was ho-
noured to become a partner in the Jazirat 
Kennel and co-bred two litters with Ken 
and Diana Allan. Subsequently I went to 
live at the Canapus Kennel of Felix van der 
Drift which has produced many champions 
in the USA, Canada, England, Scandinavia 
and in many other countries. 

My interest in the breed stems from having 
lived in the Sinai Desert in the 1970’s 

amongst the Bedouin and their hounds. I 
have a first-hand understanding of the re-
quirements of a Saluki which are needed to 
survive and thrive in their original habitat 
and have spent many years studying, resear-
ching and learning about our lovely breed. 
I am interested in breeding for health, type, 
conformation, soundness and good tempe-
rament, and look for all of these attributes 
when I judge. Regardless of type I want to 
see a hound who has the conformation to 
be able to fulfill its original function. 
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Amiyat Dengar föddes 8 maj 2015 i en kull 
på 4 hanar och 3 tikar. Vi såg tidigt att Dengar 
var mycket balanserad, han stod stadigt på sina 
4 ben redan vid tre veckors ålder. Vi hade svårt 
att släppa iväg honom. Emma var intresserad 
men studerade till veterinär i Warszawa och 
hade för lite tid för en valp. Därför stannade 
Dengar hos oss tillsammans med sin bror Darth 
Vader (Nino). De växte upp tillsammans och 
kom väldigt nära varandra under den tiden. När 
Emma kom hem och fått jobb på en klinik i 
Karlstad flyttade Dengar dit. Dengar växte upp 
till en kraftfull stark hane med fina detaljer och 
trots sin storlek har han fantastiskt lätta rörelser 
med väldigt fin räckvidd. Varje gång Emma och 
Dengar kommer hem till oss blir alla hundar 
så lyckliga att träffas! Man ser att Dengar och 
Nino har ett mycket speciellt band till varandra, 
de vilar gärna nära varandra. 

Alltid glada svansviftande Dengar stressar 
inte upp sig i onödan och är därför enkel att ta 
med överallt - på jobbet, stan, på bussen osv.  
Några av hans passioner i livet är att springa 
runt i skogen, bada i sjön, kasta och slänga med 
mjukisdjur upp i luften, mysa i sängen på rygg 
samt äta mat.  Något han också älskar att göra 
och har gjort ända sedan han var liten är att visa 
upp sig i utställningsringen.  Det domare oftast 
kommenterar och uppskattar hos Dengar är 
just hans utstrålning, lätta balansernade rörelser 
samt hans fina kroppsproportioner. 

Under 2018 var Dengar endast utställd 8 
gånger i Norge.  Årets höjdpunkt var när han 
vann Best in show på Norska Salukiutvalgets 
årliga utställning i juni. Domare där var salu-
kiuppfödaren Enrique De la Morena (kennel 
Hurkanya) från Spanien.  I november blev han 
även Nordisk Vinnare 2018. 

Förutom i Norge, var han också utställd 
sparsamt i Sverige samt i Holland, där han vann 
sitt sista CACIB  för sin C.I.B titel.

Förutom utställningskarriären har Dengar 
under 2018 testat på LC för första gången, 
samt gått en grundkurs i agility. Båda två 
sporterna tyckte han mycket om och kommer 
förmodligen fortsätta att utöva dem framöver.  

Vi är otroligt glada över Dengars alla fram-
gångar trots sin unga ålder, och ser fram emot 
många fler framgångsrika år tillsammans.

2017 blev Dengar pappa till en kull med 8 
valpar på kennel Al Zahra i Tjeckien. Flera av 
dem har rönt stora framgångar i utställnings-
ringarna, tex så blev Al Zahra Harmony JWW 
-18 i Amsterdam och hon har nyligen blivit 
BIS-2 på en CACIB-utställning i Slovakien 
endast 19 månader gammal!! I vår ska Dengar 
förhoppningsvis bli pappa igen på kennel 
Ta’zim i Sverige. Det ska bli så spännande!

Eiere : Emma og Eva Hagforsen, Sverige.

Årets saluki 2018: 
CIB SE DK NO Ch NordV-18 Amiyat Dengar 
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mera kennelns stamtik innan jag efter 
många år startade kennel. För mig är 
helhetsintrycket på en saluki viktigt! 
En välansatt hals och en smooth 
topline, lätta och fjädrande rörelser, ett 
milt utryck i ett vackert huvud, mörka 
mandelformade ögon, långa tassar och 
ett bra temperament är viktiga detaljer 
.Amiyat Anakin och Amiyat Ant´s in 
the pants, från kennelns första kull, 
A-kullen, hade dessa egenskaper - mina 
favoriter alla dagar !! De två kullsysko-
nen Ant´s in the pants blev BIR och 
Anakin BIM på Världsutställningen i 
Stockholm 2006 för Bo Bengtsson, en 
profil inom vinthundsvärlden.  

EVA HAGFORSEN: Helheten är vik-
tig! Salukin ska vara balanserad, vacker 
med flytande rörelser, utstråla styrka och ha en 
viss attityd. Salukin ska ha elastiska rörelser med 
bra räckvidd både fram och bak. Anakin är så 
klart min dröm – en sådan speciell saluki får 
man bara en gång i livet! Systern Ant´s in the 
pants är självklart favorittiken! De hade båda en 
vacker helhet, var balanserade och hade fantas-

tiska rörelser. Jag kom inte med i salukivärlden 
förrän senare delen av 90-talet men den första 
vinthunden, som var en afghan, skaffade vi 
1974 och den första salukin var Badavie Prospe-
rina som kom till oss 1997. 

Stort Tack till våra valpköpare som gjort det 
möjligt för oss att bli Årets Uppfödare. 

Årets avls hannhund 2018
Khiva’s Rami Rasil 
Eier: Valerie Hamilton

Rami was from a litter of 4 where he was 
the only male in the litter.   His sisters had 
great success at the shows including being 
awarded a Best in Show, being #1 female 
in the USA in 2007, winning Best of Breed 
at the AKC National Championship show, 
a top 15 Saluki in 2011, Best of Opposite 
Sex at the Saluki Club of America National 
Specialty, Best of Opposite Sex at the West-
minster Kennel Club show and more…

Rami was a masculine and strong male 
– with perfect soundness and free, and po-
werful movement.   In personality, he was 
so smart and always very happy.  He was 
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truly a kind soul and out of my all my Salukis, 
he was one of my all-time favorites.  He was 
very loved and cherished.   Primarily because 
of his wonderful disposition – he truly was a 
joy to live with every moment. 

Just like his sisters, he did very well in 
the show ring including winning multiple 
Specialty Best in Shows, Group one awards (9 
of them), and was ranked as a top 10 Saluki in 
the USA for 2006 and 2007.  

As a sire, he was ranked as the #1 Sire in 
Finland for 2016, Sire of 3 top-ten Salukis in 
Sweden for 2016 and 2017, and #1 Sire in 
Norway for 2018.

Surprisingly, I have not personally used 
Rami at stud as all my Salukis have been too 
closely related to him – most of my Salukis 
are offspring from his sister “Sasha” (Multiple 
SBOS GCh. Khiva’s Sasha Kishon).   I am so 
grateful that Sasha is still with us; she will be 
15 years old in May of 2019.   

Rami’s litter has been one of my favorites 
as their personalities have been perfection and 
they achieved success in every area asked of 
them (the show ring and as a producer).  To 
this day, I miss Rami terribly and am so com-
forted to know that his legacy continues to live 
on with his beautiful kids and grandkids. 

Årets avls tispe 2018 
Elamir Classic Queen Of Halima

Elamir Classic Queen of Halima (Ella) var 
den enda tiken i en kull efter Anjal Sahara 
Habib and Anjal Sahara Halima på ken-
nel Elamir i Portugal. Vi var intresserade 
av henne som avelstik pga den mycket 
intressanta stamtavlan, och är så tack-
samma att vi fick köpa henne. Dessutom 
var Ellas mor Halima en mycket speciell 
tik som vi sedan tidigare varit förtjusta i. 
Stamtavlan som Ella har gjorde att i stort 
sett vilken hane som helst skulle kunna 
passa.  Ella har integritet och attityd, hon 
har rönt framgångar både på utställningar 
och lure-coursing och har tom blivit Årets 
saluki kombinerat i Sverige. Ella har haft 
två kullar, den första med Khiva´s Rami 
Rasil och den andra med Pazada Star Al-
liance. Ella var en fantastisk mamma som 
vakade över sina barn och tog väl hand 
om dem. Vi är mycket nöjda med båda 
kullarna. De avkommor som har ställts ut 
har tidigt rönt stora framgångar.  Alla Ellas 
avkommor är mycket välbyggda med fina 
rasdetaljer tex långa starka halsar, vällagda 
skuldror och breda fina lår. Vi är mycket 

nöjda med båda kullarna framförallt deras trevliga 
temperament.  

Det är avkommorna från båda Ellas kullar som 
gjort henne till årets avelstik och kennel Amiyat 
till årets uppfödare i Norge. Amiyat Dengar (136 
p), Darth Vader (23 p) och Dantooine (46 p) från 
kullen med Khiva´s Rami Rasil (1a årets avelhane) 
och Amiyat Evona Sinaxs (96 p) och Essowyn (69 
p) från kullen med Pazada Star Alliance (2a årets 
avelshane). 
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Symptom  
Beroende på hur akut sjukdomen  är, kan 
symptomen variera från  milda till livshotande. 
Vid lindrig  anemi kan hunden kompensera  för 
den låga koncentrationen av  röda blodkroppar. 
Om anemin  fortsätter klarar till slut inte krop-
pen  att kompensera längre och  symptomen 
blir kraftigare. Allvarlig,  akut anemi vill visa 
kraftiga  symptom nästan direkt.  

Typiska symptom:  
• Slapphet  
• Bleka slemhinnor  
• Svaghet och motionsintolerans  
• Ikterus (gula slemhinnor)  

Anemi ger flera olika symptom.  Det första 
hundägaren upptäcker  är gärna att hunden blir 
svag,  trött och lätt andfådd. Eftersom  antalet 
röda blodkroppar är mindre,  får inte hjärnan 
och de andra  organen eller muskulaturen 
nog  syre och då orkar de inte prestera  som 
normalt. Hunden blir  trött på promenad 
och andfådd av  mindre ansträngningar. Den 
får  också bleka och kanske gulaktiga  slemhin-
nor. Bleka på grund av  reducerad antal röda 
blodkroppar  i blodet, gulaktiga på grund  av 
avfallsprodukten bilirubin, som  är rest från 
nedbrytningen av de  röda blodkropparna 
och som är  gul i färgen. Mjälte och lever 
kan  också vara förstorade eftersom  de jobbar 
mera än normalt med  nedbrytningen av de 
röda blodkropparna.  I vissa fall kan det  kän-
nas på hunden eller också  kan det visas på 
röntgen eller  ultraljud. Hundens urin kan 
vara  färgad rödbrun av hemoglobin.  Den 
kraftiga reaktionen från immunförsvaret  som 
orsakar den  massiva nedbrytningen av de  röda 
blodkropparna, kan ge feber.  När så många 
röda blodkroppar  förstörs, blir blodets sam-
mansättning  ändrad, vilket i sin tur kan  föra 
till blåsljud på hjärtat.  

Några av hundarna med IMHA  kan ha lågt 
antal blodplattor och  de kan då visa symp-
tom som  små blödningar i huden eller blod  i 
avföringen, i tillägg till de typiska  symptomen 
på anemi.  

Diagnostik  
Ett blodprov vill typisk visa reducerad  kon-
centration av röda blodkroppar  och reducerad 
mängd  hemoglobin, samt skadade röda  blod-
kroppar som ”pacman-cellerna”  har tagit en 
bit av. Blodprovet  vill också påvisa flera  unga, 
omogna röda blodkroppar  än normalt, efter-
som benmärgen  försöker producera så många 
nya  blodkroppar som möjligt, för att  ersätta 
förlusten. Blodprov kan  också visa leverskada, 
för att levern  inte fått nog syre.  

Ett annat test som kan göras i  kliniken är 
en agglutinationstest.  Agglutination betyder 
att klumpa  sig samman och i det här tillfäl-
let  är det röda blodkropparna som  klumpar 
sig samman. En agglutinationstest  görs vid 
att en droppe  blod från hunden blandas med 
en  droppe natriumklorid. Vid IMHA  vill 
blodet koagulera och inte lösas  upp av natri-
umkloriden. Man  ser då små klumpar av röda 
blodkroppar  i mikroskopet.  

I tillägg till de kliniska symptomen  och 
blodprov, kan det göras ett  test som heter 
Coombs test, för  att diagnostisera IMHA. 
Hos en  hund med IMHA täcks de röda  blod-
kropparna med antikroppar,  som är en signal 
till ”pacmancellerna”  om att dessa celler 
skall  destrueras. En positiv Coombs  test, 
betyder att hunden har röda  blodkroppar med 
dessa antikroppar  på ytan. Inte alla hundar 
med  IMHA visar positiv Coombs test  och 
några hundar som inte har  IMHA är falskt 
positivt på Coombs  test.  

Behandling och prognos  
Man vet inte säkert vad som orsakar  primär 
IMHA och diagnosen  är en uteslutningsdiag-
nos. Det  betyder att först när alla andra  or-
saker till hemolytisk anemi är  uteslutit, som 
infektion, parasiter,  förgiftning och tumörer, 
misstänker  man IMHA.  

Behandling av primär IMHA består  i 
att dämpa immunförsvaret,  eftersom det är 
kroppens  immunförsvar som är orsaken  till 
hemolysen av de friska röda  blodkropparna. 
Det görs vanligtvis  med prednisolon, som är 
ett  kortisonpreparat. Om inte kortisonets  ef-
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fekt är nog för att dämpa  immunförsvarets 
angrepp på  egna, friska celler, kan hun-
den  behandlas med andra, kraftigare  im-
munsuppressiva. Responderar  hunden 
på behandlingen, får man  bekräftat att 
diagnosen är primär  IMHA.  

Om hunden har en kraftig anemi  och 
antalet röda blodkroppar är  mycket lågt, 
måste man göra en  blodtransfusion för att 
den skall  överleva. I så fall måste hun-
den  bli inlagd på ett djursjukhus. Det  kan 
då också vara nödvändigt att  ge den extra 
syrgas.  

Det är vanligt med återfall efter  avslutad 
behandling. En del individer  måste behand-
las med immundämpande  medicin resten 
av  sitt liv, medan andra blir bra efter  att 
den första behandlingen är  avslutad och 
behöver aldrig behandling  igen. Av de som 
överlever  den akuta fasen, vill ca hälf-
ten  kunna leva utan mediciner resten  av 
sitt liv, medan den andra hälften  måste stå 
på en lägre dos  med prednisolon.  

Prognosen är avvaktande till  god. Stu-
dier visar att över 50 %  av hundarna som 
diagnostiseras  med primär IMHA, över-
lever.  Majoriteten av de som avlider,  gör 
det i den akuta fasen då de  är inlagda på 
sjukhus. Det är oftast  inte själva IMHA de 
då dör  av, utan komplikationer som blod-
propp  som orsakas av sjukdomen.  Studier 
visar att om hunden  överlever den akuta 
fasen (1-2  veckor), så är prognosen god.  

Diskussion  
IMHA är en allvarlig sjukdom, som  tyvärr 
även drabbar vår ras. Eftersom  den finns 
oftare hos några  raser, tyder det på en ge-
netisk  faktor hos dessa, men på vilket  sätt 
den nedärvs och om det är  ett eller flera 
gen som är involverade,  är mig bekant inte 
klarlagt.  Om det är ärftligt eller inte hos 
saluki,  är ovisst, men troligt. Eftersom  man 
inte har hittat ett särskilt  gen som orsak 
till sjukdomen, kan  man inte testa för om 
hunden bär  på ett sådant gen. 
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att stänga helt, de kan börja  läcka blod bakåt i 
systemet och  av det utvecklas hjärtsvikt.  

Sjukdomen utvecklas långsamt.  Till en 
början klarar kroppen av att  kompensera 
för hjärtats reducerade  förmåga och hunden 
verkar  frisk, men eftersom hjärtats föränd-
ringar  blir allt större klarar inte  hjärtat att 
upprätthålla kroppens  blodcirkulation och 
hunden får  hjärtsvikt och synlige tecken 
på  sjukdom. Några hundar dör helt  plötsligt, 
utan tidigare symptom.  

Sjukdomen är vanligast hos vuxna  hundar 
av stora raser. Dobermann,  boxer, irländsk 
varghund,  grand danois, newfoundland 
och  skotsk hjorthund har rapporterats  att 
vara överrepresenterade.  Hos portugisisk vat-
tenhund finns  det en juvenil form för DCM, 
där  symptomen uppträder hos valpar.  Ty-
pisk ålder när DCM diagnostiseras  är 4-8 år 
(förutom portugisisk  vattenhund) och det 
är flera  hanar än tikar som blir diagnostice-
rade  med DCM.  

Symptom  
Sjukdomen uppträder i två faser.  Typiskt för 
DCM är en lång fas  utan kliniska symp-
tom. Denna fas  refereras ofta till som en 
preklinisk  fas. I nästa fas har hunden  börjat 
utveckla kliniska symptom,  varför denna fas 
kallas klinisk fas.  

Preklinisk fas:  Hunden har inga kliniska 
symptom,  men kan ha reducerad kontrak-
tilitet  av hjärtmuskeln, förstorad  vänster 
kammare eller arytmi  med eventuella extra 
hjärtslag,  något som upptäcks på ultra-
ljud.  Eventuellt kan hunden ha arytmi  och 
blåsljud. Denna fas kan vara  i flera månader 
eller även år.  Forskning har visat att dober-
mann  som börjar med behandling  redan 
i denna fas, lever längre än  de som börjat 
behandling först  när ägaren ser symptom. Det 
är  därför viktigt att upptäcka DCM  tidigt, så 
behandling kan sättas in.  

Klinisk fas:  I denna fas klarar inte hjärtat 
arbeta  gott nog till att upprätthålla  blodcir-

kulationen och hunden utvecklar  kliniska 
symptom. Vanliga  symptom är att hunden 
inte orkar  röra på sig lika mycket, den 
blir  andfådd av att springa eller leka,  blir 
slapp, får reducerad aptit och  svårt att andas. 
Andra symptom  är hosta pga. ett för stort 
hjärta  som pressar på luftstrupen eller  pga. 
lungödem. Hunden kan  också svimma, för 
att hjärtat inte  orkar pumpa nog blod och 
därmed  inte nog syre till hjärnan. Det  kan 
också hända att hunden dör  plötsligt, något 
som sker hos 40  % av alla dobermann och det 
kan  ske innan andra kliniska täcken  syns.  

När hjärtats vänster kammare  inte förmår 
pumpa allt blod vidare  ut i kroppen, blir det 
stående blod  i lungornas blodkärl och tryck-
et  blir så högt att vätska från blodet  pressas ut 
i lungvävnaden.  Det kallas lungödem och gör 
att  hunden hostar, får svårt att andas,  inte vill 
ligga på sidan och  inte orkar springa eller leka. 
Detta  måste behandlas hos veterinär.  

Orsaker  
Orsaken är i det närmaste okänd.  I vissa 

fall har brist på taurin visat  att det kunde 
orsaka DCM. Flera  raser är dock predispone-
rade och  ett ökande antal fall i vissa famil-
jer  inom dessa raser ger en god  indikation på 
att sjukdomen är  ärftlig.  

I flera raser nedärvs DCM autosomalt  do-
minant, hos andra nedärvs  det autosomalt 
recessivt, medan  arvsgången inte är känd 
hos flera  raser, bland annat saluki. Autoso-
malt  betyder att sjukdomen inte  är bunden 
till ett av könen, utan  nedärvs både hos 
hanar och hos  tikar. Dominant nedärvning 
betyder  att en individ som bara har ett  enkelt 
anlag av sjukdomen inte  bara blir bärare, som 
vid recessiv  nedärvning, utan också själv ut-
vecklar  sjukdomen. Vid recessiv  nedärvning 
måste en individ ha  två anlag för sjukdo-
men (ett från  far OCH ett från mor) för att 
utveckla  sjukdomen. Vid dominant  nedärv-
ning räcker det alltså med  ett anlag (ett från 
far ELLER ett  från mor) för att utveckla 
sjukdomen.  Arvsgången är dock inte  helt 
rakt fram hos dobermann där  DCM nedärvs 
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autosomalt dominant,  men inte alla utvecklar 
sjukdomen,  trots att de har anlaget.  

Diagnostik 
Vid misstanke om hjärtsjukdom  vill veteri-
nären troligtvis ta  en röntgenbild. Bilden kan 
visa  ett förstorat hjärta, fyllda vener,  lungö-
dem och eventuellt vätska i  buken. Dessa 
fynd är inte specifika  för DCM och för 
att bekräfta  att det är DCM hunden lider 
av  måste det göras ett ultraljud och  EKG av 
hundens hjärta.  

Med ultraljud av hjärtat kan man  mäta 
storleken på hjärtat, dess  förmak och kam-
mare, samt att  man kan mäta hjärtats sam-
mandragningsförmåga,  samtidig som  man 
utesluter andra orsaker till  symptomen. 
EKG kan påvisa  arytmi. Storlek på förmak, 
kammare  och tal för sammandragningsförmå-
gan  är något olik från  ras till ras. Det finns 
i dag rasspecifika  referensvärden för mät-
ning  av salukins hjärta både från Finland  och 
från Tyskland:  http://www.sonopath.com/
articles/  breed-specific-referenceranges-  for-
echocardiography-insalukis  http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/  26476964  

Kriterier för att DCM skall diagnostiseras  är: 
• Förstorad vänster kammare  
• Reducerad sammandragningsförmåga
• Ändrad form på vänster kammare 

Behandling  
DCM är en sjukdom som inte kan  botas och 
hunden dör till slut av  den. Behandlingen går 
ut på att  hjälpa hjärtats arbete med att  pum-
pa ut blod i kroppen, samt att  hindra eller ta 
bort lungödem.

Vätskedrivande medicin  (furosemid):  
Lungödem och vätskeansamling i övrigt i 
kroppen behandlas med vätskedrivande medel.  

Hjärtstimulerande medicin  (pimobendan):  
Denna medicin verkar hjärtstimulerande 
och kärlvidgande och underlättar hjärtats 

arbete. En undersökning som gjordes 2012 
på dobermann med preklinisk DCM (hundar 
som inte hade börjat visa symptom), visade 
att överlevnadstiden var signifikant längre för 
de som behandlades med denna medicin än 
för de som inte fick denna medicin (Sum-
merfield et al JVIM 2012). Det kan därför 
antas vara av stor betydelse också för salukis att 
börja behandla hundar redan när de är i den 
prekliniska fasen.  

Blodtryckssänkande medicin (benazepril):  
Genom att sänka blodtrycket blir det lättare 
för hjärtat att pumpa blodet ut i kroppen och 
denna medicin sätts in när hunden har fått 
hjärtsvikt.  

Prognos  
Prognosen är dålig för hundar med DCM. 
Några dör plötsligt och i bland utan några 
symptom, men de flesta hundarna lever dock 
flera år med den prekliniska fasen, innan de 
utvecklar hjärtsvikt. När hjärtsvikt uppstår 
överlever hunden bara några månader. Om 
sjukdomen upptäcks redan i den prekliniska 
fasen kan man förlänga hundens liv genom att 
starta behandling, även fast hunden inte visar 
några symptom.  

Diskussion  
Det finns inte så mycket publicerat material 
om DCM på saluki. I en undersökning gjort 
av MaryDee Sist och Thomas Bell i USA, där 
96 salukihjärtan blev undersökta patologiskt 
efter att hundarna dött, hade bara två salukis 
DCM, medan över hälften hade myxomatös 
degeneration av klaffarna mellan vänster för-
mak och kammare, också kallt endokardos och 
som orsakar mitralis- (namn på klaffen) insuf-
ficiens. I MaryDees studie hade alltså under 2 
% salukisarna DCM.  

På den finska salukiklubbens hemsida har 
hjärtultraljudsresultat på finska salukis publice-
rats. Av dessa har ca 6,5 % diagnostiserats med 
DCM. I tillägg till dessa blev 2,5 % först diag-
nostiserade med DCM, men på senare under-
sökningar har diagnosen ändrats till frisk. Den 
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höga andelen feldiagnosticering kan bero på 
at det inte existerade rasspecifika värden i den 
första perioden när många undersöktes. Om 
6,5 % är en korrekt siffra på hur många finska 
salukis som har DCM, är det betydligt högre 
än vad man har hittat hos renrasiga hundar 
generellt (0,65 %). Det är dock sannolikt att 
de första års ultraljudresultat i all huvudsak är 
från hundar där DCM redan misstänkts som 
diagnos, varför procentandelen kan visas falskt 
hög. Vi får nog en mer sannolik procentandel 
efter några år, när flera salukis ultraljudas, 
också de som inte misstänks ha DCM.  

I Sverige rekommenderar nu rasklubben att 
hundar som skall användas i avel, undersöks 
med ultraljud av hjärtspecialister mindre än 
ett år innan de går i avel. Resultat av dessa 
ultraljudundersökningar skickas in på frivillig 
basis till klubbens veterinär Mikael Nord-
ström, Blixbo 159, 79015 Sundborn (mi @
blixbo.se), som kommer att göra en statistik 
över DCM på saluki i Sverige. Jag hoppas att 
alla som gjort ultraljudundersökning på sina 
salukis skickar in detta till Mikael, även om 
det visar att hunden har DCM. Om bara de 
som har hundar med friskt hjärta skickar in 
sina resultat, blir statistiken inte korrekt och vi 
kan ledas att tro att DCM inte är ett problem 
hos saluki, även om det kanske är det. Kom 
ihåg att veterinären som samlar resultaten 
har tystnadsplikt och att du inte behöver 
godkänna att din hunds resultat publiceras 
på hemsidan om du inte vill det. Det viktiga 
är att veterinären får ta del av resultatet, så vi 
kan få en så sannhetsenlig bild som möjligt av 
förekomsten av DCM i vår ras.  

Myxomatös degeneration/ endocardos  
Med bakgrund i MaryDee Sists undersökning 
av 100 salukihjärtan, där hälften hade myxo-
matös degeneration av klaffarna, tänkte jag 
skriva några ord om vad det är. De publicerade 
ultraljudresultaten på finska hemsidan ger 
dock en lite annan bild, med ca 4,5 % endo-
cardos hos de salukis som låtit sig testa och där 
ägaren också har låtit resultatet publiceras på 
hemsida.  

Myxomatös degeneration av klaffarna 
eller endocardos som det också kallas, är en 
degeneration av klaffarna mellan förmak och 
ventrikel. I de flesta fall är det klaffen mellan 
vänster förmak och ventrikel som drabbas, 
men den högra, samt klaffen mellan vänster 
ventrikel och den stora kroppspulsådern kan 
också drabbas. Vid degeneration av klaffen, 
som kan förklaras med en slags pålagring, 
blir den förtjockad och det medför att klaffen 
inte längre kan hålla tätt mellan förmak och 
ventrikel, så att blod kan rinna tillbaka från 
ventrikel till förmak. Detta ger ett blåsljud, 
samt att det försvårar hjärtats arbete med att 
pumpa blod ut i kroppen. Hjärtat måste jobba 
extra hårt för att pumpa ut den mängd blod 
som kroppen behöver.  

Min erfarenhet är att salukis med denna 
sjukdom i de flesta fall dör med sjukdommen 
och inte av den, eftersom den gärna uppträder 
hos gott vuxna hundar och verkar utvecklas 
långsamt.  

Symptomen som uppstår i samband med 
endocardos är i många fall inga, men om sjuk-
domen hinner utveckla sig, kan den förorsaka 
hosta på grund av förstorat hjärta som pressar 
på luftstrupen, motionintolerans och eventu-
ellt till slut hjärtsvikt med lungödem.  

Endocardos är kraftigt utbrett i vissa raser, 
vilket tyder på en viss ärftlighet. Eventu-
ella symptom debuterar som regel hos äldre 
individer och många lever ett helt normalt liv, 
utan symptom, förutom ett blåsljud som kan 
upptäckas av veterinär som lyssnar på hjärtat 
med stetoskop. I flera raser nedärvs sjukdomen 
polygent, vilket betyder att flera gener är invol-
verade och att den enkla modellen med ett gen 
från far och ett från mor, där man antingen 
är fri, bärare eller sjuk, inte kan användas. 
Polygen nedärvning betyder att en särskild 
kombination av gener från far och mor måste 
uppfyllas, för att avkomman skall få sjukdo-
men. Om en tik har producerat avkomma 
med endocardos med en bestämd hane, 
betyder det inte att varken tiken eller hanen 
kommer att producera avkommor med denna 
sjukdom om de paras med andra hundar.  
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Endocardos finns hos saluki. Hur utbrett 
det är, är svårt att säga, eftersom det föreligger 
lite publicerat material på saluki och hjärtsjuk-
domar. Den finska salukiklubbens hemsida 
och MaryDee Sists undersökning tyder på att 
det inte är ovanligt i rasen, vilket också är min 
personliga uppfattning efter 33 år i rasen med 
särskilt intresse för hälsa.  

Endocardos får inte förväxlas med endocar-
dit, som har en infeksiös orsak (virus, svamp 
eller bakterier). Vid endocardit är det till 
exempel bakteriella pålagringar på klaffarna, 
som får dessa ur funktion.
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