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Hei salukivenner!
I dette nummeret har vi vært så heldige å få en

artikkel om hjertesykdom hos saluki. Jeg håper
alle tar seg tid til å lese denne. Vi planlegger i
løpet av høsten å få til et medlemsmøte med Liva,
der det blir mulighet å lære mer og til å stille ytterligere spørsmål.
Ut over dette vil jeg takke alle for en svært hyggelig salukispesial, som alltid.
Milla

Norsk Myndeklubbs jubileumsutstilling

BIR: El-Ubaid’s Tango og BIM: Qatifah Amal Amirah,
for dommer Alain Dumortier, Frankrike
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Hjertesykdom hos saluki
Liva Ihle Vatne CertVC, kardiolog ved AniCura Dyresykehus Oslo, Uelandsgate 85

B

åde medfødte
og ervervede
hjertesykdommer kan påvises hos
alle hunderaser, men
enkelte raser viser seg å
være mer disponert enn
andre. Mange hjertesykdommer antas å
være genetisk betinget,
og genetisk nedarving
er påvist i noen tilfeller.
Det er kjent at atletiske
hunderaser, inkludert
mynder, kan ha større
hjerter enn det som er
normalt for andre hunder i samme vektklasse.
Det er derfor viktig å
skille friske hunder fra
syke hunder ved å benytte seg av spesifikke
referanseverdier som er utarbeidet for rasen.
En enkel ultralydundersøkelse, der diameter
på hjertekammer måles i én dimensjon, er ofte
ikke nok for å kunne skille friske fra affiserte
hunder, da disse verdiene kan mistolkes. For å
kunne stille korrekt diagnose anbefales en omfattende ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografisk undersøkelse med doppler) som
inkluderer estimering av blodvolum i hjertet.
Undersøkelsen bør utføres av veterinærer som
har etterutdanning innen kardiologi, og som
har kunnskap om rasen som undersøkes.
I den senere tid har det vært fokus på
hjertesykdom både blant salukioppdrettere og
veterinærer med interesse for kardiologi. Raseklubber i en rekke land har det over lengre tid

anbefalt å undersøke avlsdyr i forkant av avl i
forsøk på å redusere forekomst av hjertesykdom hos denne rasen. Seckerdier og medarbeidere (1) har nylig publisert en artikkel med
ekkokardiografiske referanseverdier hos saluki
og whippet. På en internasjonal konferanse
(ECVIM) i 2014 ble det også presentert referanseverdier i et abstrakt fra en skandinavisk
studie (2). Sist (3) har rapportert funn fra en
upublisert studie, «The Saluki heart study»,
der 100 salukier ble fulgt over 6 år. Sist rapporterer også en post mortem patologistudie
som ble utført i etterkant av denne – «The
Saluki heart pathology study». Konklusjonen
var at mange salukier, sammenlignet med
andre raser, hadde forekomst av hjertesykdom. Flere hunder hadde bilyd på hjertet
uten at sykdom ble påvist. Forekomsten av
Mynden • 67

Saluki

Saluki

Det er kjent at atletiske
hunderaser, inkludert
mynder, kan ha større
hjerter enn det som
er normalt for andre
hunder i samme
vektklasse.

klaffesykdommen endokardiose og hjertemuskelsykdommen dilatert kardiomypati (DCM)
var størst i denne studien. Det har lenge vært
kjent at saluki ser ut til å være predisponert
for hjertemuskelsykdommen DCM; for øvrig
påvises klaffesykdommen endokardiose stadig
hos enkeltindivider, inkludert av undertegnede
hos norske hunder. En undersøkelse utført av
den britiske kennelklubben (4) rapporterte
endokardiose som en av årsakene til død hos
saluki, dessverre var populasjonsstørrelsen
veldig lav. Begge sykdommene kan føre til
kliniske tegn som nedsatt utholdenhet og tegn
på hjertesvikt med rask og besværet pust. Korrekt medisinering kan i de fleste tilfeller bedre
hundens livskvalitet og forlenge livsløpet,
men begge sykdommene kan i verste fall ha et
dødelig utfall.
Det er helt klart et behov for framtidige
studier for å kunne si mer om prevalens av
hjertesykdom hos rasen. Det er også viktig
at oppdrettere og eiere av saluki er klar over
at rasen kan være predisponert for hjertesykdom. I Sverige og i Finland er flere oppdrettere allerede involvert i dette arbeidet ved at
avlshunder gjennomgår en hjerteundersøkelse
i forkant av paring. Undersøkelsene utføres
av veterinærer med kardiologi som spesialfelt.
Det oppfordres til å spre kunnskap om dette
også i det norske myndemiljøet. Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) ønsker å
bidra med informasjon om hjertesykdom hos
hund. Det er viktig å påpeke at vi i Norge ikke
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har diplomater i kardiologi, og at vi ikke har
utarbeidet offisielle screeningprogrammer. For
øvrig er det en gruppe innen foreningen som
engasjerer seg spesielt i dette arbeidet og kan
tilby hjerteundersøkelser av avlshunder i regi
av NFVK. Foreningen kan kontaktes på email:
norskvetkardio@gmail.com
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Nefertari
Her er Nefertari, eller «Neffie» til daglig, som
jeg kjøpte i fjor sommer av Bente Waldal og
Linn Mari Sørgård som driver oppdrettet
Qatiifah Salukis. Etter en lang diskusjon med
familien fikk jeg endelig oppfylt mitt ønske
om å få en saluki, som jeg hadde ønsket meg i
20 år sånn cirka. Og jeg overdriver ikke. Helt
siden jeg første gang så en liten whippet da jeg
var utvekslingselev i USA, har jeg vært en fortapt beundrer av mynderasene. Når jeg endte
opp med en saluki, var det fordi den ikke bare
er så ufattelig rask og ekstrem å beundre på
den måten, men også fordi den er så fabelaktig
søt med disse lange pelsørene. Så får vi også
en god mengde oppmerksomhet uansett hvor
vi går: «Dere er så elegante der dere går dere
to», sa en nabo til meg for ikke så lenge siden.
Og akkurat i selskap med Neffie må jeg si meg
enig i det! Hun er elegant med de svevende
skrittene sine og nydelig på alle mulige vis.
Kanskje bortsett fra den tyvaktig stjelingen av
mat på alle benker, bord og fat, men hun har
faktisk lært at det lønner seg å legge seg pent
ned en stund for å vente på at det skal komme
en godbit eller to haglende. Akkurat det synes
jeg er så høflig og pent forstått at hun som
regel får det hun ønsker seg.
Da jeg kom hjem med valpen, ble hun
overfalt av de to små bostonterrierne jeg
har i huset, og stakk som pil avgårde før jeg
fikk summet meg. Rasene har to forskjellige
tilnærmingsmåter, men i løpet av to dager ble
de gode venner og delte soveplass og lekte.
Jeg tror dette vennskapet har gitt Neffie mye
trygghet og kanskje sosialt initiativ, som er
bostonterrierens styrke. Her hjemme bor det
også fire barn som er vant til hund, og de
har satt pris på å få en større og pelsete hund
i huset. Neffie får veldig mye sosial omgang
og har blitt kjempeglad i både mennesker og
dyr. Hun har ikke så store muligheter til å bli
reservert her hjemme, som vi leser er typisk for
rasen. Jeg merket likevel at hun nok i starten

var mer reservert enn mange andre hunder i
hundeparken. Dette karaktertrekket merker
jeg lite av nå. Ser hun en hund når vi er ute, så
er det første hun vil, å gå bort for å leke. Jeg vil
si at hun er veldig glad og sosial.
Vi bor i sentralt i Trondheim, og det går
mange mennesker forbi huset. Hun står ofte
og passer på i vinduene og sier nokså høyt ifra
når det går andre hunder forbi på gata utenfor.
Jeg spør henne hvorfor hun ikke holder vakt
på menneskene som går forbi, men det har
hun ikke svart meg på ennå.
Jeg er veldig fornøyd med å ha en saluki i
huset, og nå i sommer skal hun stilles ut for
første gang. Jeg er spent på hvordan det går.
Ellers har jeg veldig lyst til å trene lure coursing ettersom jeg elsker å se henne løpe, og
fordi jeg ser hvor fornøyd hun blir av det. Det
er så underlig at hun kan løpe uten egentlig å
jage noe spesielt – man ser hele kroppen starte
i en form for energi som kommer innenfra og
må ut. Det er helt klart en naturlig driv som
ligger i rasen, og hun springer selvfølgelig i
ring rundt hundene i gata her, både en gordonsetter, to border collier og en St. Bernardshund. Alle disse leker i hagene til hverandre
innimellom og er gode venner.
Nefertari er navnet på en egyptisk dronning, og det var det faktisk den engelske mannen min som ønsket at hun skulle hete akkurat
det. Jeg synes det er et fabelaktig passende
navn, fordi på engelsk betyr det «The most
beautiful». Og det er hun vel, er hun ikke?
Salukisk hilsen fra Maren
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