Information angående forskningsprojektet på Ulltuna om Dilaterad Cardio Myopati
(DCM) hos irländsk varghund.
Projektet syftar till att utreda ärftliga orsaker till våra hundars ökade frekvens av hjärtsjukdomen Dilaterad
Cardio Myopati samt om möjligt ta fram ett DNA-test som hjälper oss hitta de individer som bär på ärftligheten
för DCM.
Vi uppmanar uppfödare och alla hundägare att låta hjärtundersöka sina hundar. Ert deltagande är
grunden för att vi ska nå vårt mål. Framför allt behöver vi prover från hundar över 6 års ålder.
Undersökningen innebär ett veterinärbesök och bidraget är till kostnaderna för hjärtutredning med både
ultraljud och blodprov.
SvIVK har tidigare beslutat att ett bidrag för hjärtundersökning och blodprov skall betalas ut för att stimulera
till undersökning av fler varghundar. Blodprovet bör tas i samband med ultraljudsundersökning och utföras av
hjärtspecialist/ veterinär med specialistkompetens inom hund. Om blodprov och ultraljud inte kan göras vid
samma tillfälle är det önskvärt att dessa görs med max. 2 månaders mellanrum.

Bidraget till hundägaren kan betalas ut tills vidare (så långt pengarna räcker).







Hund 2 år: 500 kr
Hund 3-6 år: 700 kr
Hund 6 år och uppåt: 1500 kr eller om beloppet understiger 1500 kr sker en utbetalning av det faktiska
beloppet som kvittot visar.
För kategorin äldre hundar kan bidrag till ultraljudsundersökning en andra gång betalas ut till hund som
undersökts tidigare.
Hund som av veterinär konstaterats ha hjärtfel, bidrag: 1500 kr oavsett ålder.
Obduktion: 3000 kr/hund av hund där blodprov lämnats, eller om beloppet understiger 3000 kr sker en
utbetalning av det faktiska beloppet som kvittot visar.
Obduktionen är den viktigaste delen för forskningen då obduktionen ger ett absolut svar på vad hunden
avlidit av. Det är grunden för att kunna bedöma om blodprovet kommer från en frisk eller sjuk hund.
Uppgifter som behövs för utbetalning av bidrag för hjärtundersökning: Kopia
ultraljudsundersökningen (Hjärtundersökningsprotokoll) samt kvitto från
veterinärkliniken som visar att både hjärtundersökning och blodprov har gjorts. Om
hjärtutredningen gjorts vid två olika tillfällen, insändes handlingarna efter att både
ultraljud och blodprov utförts.
Uppgifter som behövs för utbetalning av bidrag för obduktion: Handling som
styrker att blod- eller vävnadsprov tagits samt att obduktion utförts behöver skickas in.
Handlingarna skall skickas till SvIVKs Avels- & Hälsokommitté. Scanna helst och
maila till ahk@svivk.se. Vill du posta kan du göra det till SvIVK ordförande Lisen
Ekström, Säckestad Karlsro 65, 549 92 Moholm.
Obs att ID-nummer samt namn på hunden tydligt ska framgå av handlingarna.

