TEMA OM SYRINGOMYELI

Hvor står vi lige nu?
af Lone Fritzbøger, formand for Sundhedsudvalget
Jeg læser ofte på Facebook, at medlemmerne mangler
nyt om SM, og at klubben ingenting gør. Jeg forstår fuldt
ud jeres frustration, og alle de medlemmer der har mistet
deres hund eller har hunde med SM har min dybeste medfølelse. SM har desværre mange ansigter, og SM er uden
tvivl i alle linjer, så ingen opdrættere kommer til at se sig fri
for den oplevelse. Så der er heller ingen grund til at pege
fingre eller hænge nogen ud for at være “synderne”.
Størstedelen af vores opdrættere forsøger at gøre deres ypperste for at avle på så sunde hunde som muligt. Men der
findes ingen garantier i hundeavl. Det er biologi, og man
kan aldrig give garantier, eller garantere hvalpekøberne at
den hvalp, de tager med hjem, ikke vil komme til at fejle
noget.
Fra dyrlægerne i Danmark er der de seneste år dog kommet større interesse for og fokus på SM, og vi ser en
tendens til at færre cavalierer får konstateret epilepsi, men
i stedet for nu bliver undersøgt for SM. Det kan dog være
en glidebane, og vi skal passe meget på ikke at ”se” SM alle
steder. Vi skal nødigt ende med, at SM bliver det første en
dyrlæge tænker, når de ser en cavalier.
”Klubben gør ingenting” – Jo, det gør vi
Jeg er ked af, at medlemmerne oplever, at Cavalierklubben
ikke har gjort noget i fht. oplysning om syringomyeli. Men
faktisk har vi afholdt medlemsmøder, hvor SM har været på
som indlæg i følgende år:
· 2007 med Henrik Strange
· 2009 med Mette Berendt
· 2011 med Clare Rusbridge
· 2013 med Mette Berendt og Maria Søndergaard Thøfner
I de 11 år jeg sad som formand for Cavalierklubben opfordrede jeg i Cavalierposten gentagne gange medlemmerne
til at kontakte mig, hvis de havde en hund, der havde fået
konstateret SM, så vi løbende kunne indsamle viden om
sygdommen. Det var ganske få medlemmer, der henvendte
sig, i den tid jeg var formand. Derudover kunne medlemmerne i juni 2010-udgaven af Cavalierposten læse vores
avlsanbefaling vedr. SM, og den har også været tilgængelig
på Cavalierklubbens hjemmeside.
Der har også været afholdt en international cavalierkonference den 25. oktober 2014 i Belgien, omtalt i sidste nr. af
Cavalierposten under overskriften ”Fremtiden for vores vidunderlige race”. Du kan også læse mere på www.cavalierpopulation.com og der står meget mere om konferencen
andet sted i dette nr. af Cavalierposten.
Så der har været flere muligheder for klubbens medlemmer at tilegne sig viden om sygdommen og for at komme i
dialog om sygdommen både med dyrlæger og opdrættere.
Men jeg er opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan
forholde sig til SM, før man oplever det på egen krop.

”Hvorfor gør forskerne ikke noget?” – Det gør de også
SM er forskningsmæssigt stadigvæk et nyt felt, og desværre
er der endnu ikke sket et afgørende gennembrud i fht.
arvegang og kliniske symptomer. Ydermere er det utrolig
dyrt at MR-scanne i Danmark, og forskerne har stadigvæk
et meget lille datagrundlag at forske ud fra. Derfor er SM
på nuværende tidspunkt ikke så håndgribeligt at håndtere
som f.eks. endocardiose, curly coated syndrome og episodic falling syndrome. I udlandet er der flere og billigere
muligheder for at MR-scanne, og jeg ved at flere medlemmer på nuværende tidspunkt allerede har været i udlandet
og fået MR-scannet deres cavalierer. Senest var Susanne
Autzen og Tine Sofie Kelkjær i Berlin med 10 hunde, det var
et super initiativ og jeg håber flere vil gøre det samme. Du
kan læse mere om turen længere fremme i bladet og også
finde kontaktoplysninger på steder hvor du kan få MRscannet din cavalier. Der arrangeres flere ture i de næste
par måneder, så tag kontakt hvis du vil have din hund med.
Måske er der også andre medlemmer, der tager skridt til at
arrangere en fællestur, så hold øje med Cavalierklubbens
hjemmeside og Facebook.
”Man kan ikke scanne i Danmark” – Jo, men det er dyrt
Jeg har prøvet at finde flere muligheder for at MR-scanne
i Danmark. Jeg har forhandlet med Vetscan af 2 omgange
desværre uden det store held, og de ønsker tilsyneladende
ikke et samarbejde med os, en MR scanning hos dem vil
koste 9.500 + graduering (se prisoversigt længere fremme
i bladet).
Jeg har også haft kontakt til KU-Sund, og der bliver der
snart mulighed for at de også kan scanne hunde uden
symptomer til en fornuftig pris. Mere om det i det nye år.
Hvad gør vi så nu…?
I Sundhedsudvalget arbejder vi på forskellige samarbejdskonstellationer, som vi nok skal oplyse om, når vi har
noget mere konkret at præsentere. Men med forskning
indenfor så mange andre sygdomme, er der ingen quick
fix. Der skal langsigtede strategier til. I den mellemliggende
periode må vi derfor opdrætte med omtanke og følge
Cavalierklubbens avlsguidelines
Jeg har et stort ønske til alle opdrætter: Sørg for stadig
at avle bredt og ikke kun vælge de hunde, der er SM
scannede, og at I som altid ser på hele hunden og på hvilke
aner, der ligger bag avlshunden. For hvis vi indskrænker
vores arvemateriale for meget, så står vi bare med et andet
sundhedsproblem. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan
håndtere SM lige så konstruktivt og professionelt, som vi
har gjort det med hjerterne og DNA test for EFS og CCS.
På de efterfølgende sider vil du kunne læse mere om Syringomyeli, blive opdateret på sygdommen, symptomer og
hvordan du skal forholde dig i fht. avl og meget mere.
God læselyst!
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Hvad er det nu, at CM og SM er?
af Tine Sofie Kelkjær
CM er forkortelsen af Chiari-like malformation,
som er et udtryk for hvordan baghovedet buer,
og er der ikke plads nok til lillehjernen, vil den
blive presset ud (gennem foramen magnum)
i rygmarven (der hvor centralkanalen løber).
Dette kan forårsage øge tryk i centralkanalen,
og ændre den måde at spinalvæsken løber midt
i rygmarven. Det kan medføre at der dannes
væskefyldte hulrum i centralkanalen, såkaldte
syrinx’er - der af navnet Syringomyeli. En syrinx
presser på de nervebaner, der løber i rygmarven,
og det kan være en yderst smertefuld lidelse.

De følgende sider om SM/CM
er skrevet på baggrund af flg.
primærlitteratur:
•
•
•

•
•

Om SM ved vi:
•

•
•
•
•
•

sygdommen er arvelig
progredierende (forværres) over generationer
tidlig debut med symptomer er meget svær til
umulig at behandle
sen debut – kan behandles medicinsk med acceptabelt resultat
en sygdom, man kan avle sig ud af.

P.G.Limburg et al: The Prevalence of Chiari-like
malformation and Syringomyelia in several
toy breeds in the Netherlands. 2013
M.S. Thøfner et al: Prevalence and Heritability of Symptomatic Syringomyelia in
Cavalier King Charles Spaniels and Long-term
Outcome in Symptomatic an Asymptomatic
Littermates. 2014
M.J. Schmidt et al: Volume reduction of the
jogular foramina in Cavalier King Charles
Spaniels with syringomyelia. 2012
T. Mitchell et al. Syringomyelia: determining
risk and protective factors in the conformation of the Cavalier King Charles Spaniel dog.
2014
Foredrag afholdt på Cavalier sympoiset i
slutningen af oktober 2014

Tekst: Tine Sofie Kelkjær.
Layout og grafik: Lise Emilie Fritzbøger

Symptomer på SM og eller CM
Nogle hunde har få symptomer, andre har næsten alle i varierende grad.
•
kradse eller kløen i nakke / halsregionen, forværres ved ophidselse og motion
•
”spille luftguitar” – kløer omkring nakken med bagpoten, uden at have kontakt med huden
•
bide poter
•
tilbagevendende halthed
•
manglende koordination af lemmer
•
vægren ved at få halsbånd eller sele på
•
gnide ansigtet i gulvet
•
svaghed i bagbenene
•
svaghed i ryggen
•
sammenknebne øjne
•
hængende øjne
•
spasmer i benene eller ryggen
•
ømhed i nakke / skulder området
•
ønsker ikke kontakt med andre mennesker eller hunde
•
trækker sig, når man vil røre ved nakken
•
smerteskrig
•
vægren ved motion, leg eller anden fysisk aktivitet
Flere af ovennævnte symptomer kan også ses ved andre sygdomme end SM. Det er derfor vigtigt at få hunden
grundigt undersøgt af en dyrlæge. Den endelige diagnose af SM stilles ved en MR scanning.
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SM og CM. Hvor langt er vi nået?
af Tine Sofie Kelkjær
Seneste nyt fra forskningen med udgangspunkt i dr. Paul Mandigers oplæg på Cavalier symposiet afholdt i oktober 2014.
Allerførst: Det hjælper at scanne for SM og derefter at parre
efter BVA-skemaet (herom senere.) I Holland har man scannet ret
systematisk de seneste 8-10 år. Avlsprogrammet virker! Der er sket
en betydelig reduktion af forekomsten af cavalierer med tidligt
udviklet syrinx.

En undersøgelse af 40 cavalierer har vist, at en åbning i kraniet
kaldet “foramen jogularis” er forsnævret hos cavalierer med SM i
forhold til cavalierer uden SM. De blodårer (vener), som leder blodet væk fra hjernen løber gennem denne åbning. Når åbningen
er forsnævret løber blodet langsommere ud, hvilket øger trykket
i hjernen. Et øget tryk i hjernen øger også trykket ned gennem
centralkanalen og dermed kan der dannes en syrinx.

Foto: Susanne Autzen

Nyere studier har vist, at SM og udviklingen af syrinx i mindre
grad afhænger af CM status, og mere af hvordan og hvor meget
hovedet kupler, og forholdet mellem for- og baghoved er fordelt
(kraniets konformitet). Se figur 1. Altså hvor stor en del af kraniet,
der er placeret forrest i forhold til bagtil (ikke at forveksle med
CM, der forholder sig til hvordan baghovedet buer). Det er det,
der kaldes det cephaliske indeks, og som fejlagtigt refereres til
som ”kort-snudethed”. Det cephaliske indeks er forholdet mellem
kraniets bredde, delt med dets længde (minus snuden).
Et andet studie, hvor andre småhunderacer er blevet systematisk
undersøgt for henholdsvis SM og CM, har vist at der i racer uden
CM godt kan findes SM og omvendt.
Da forekomst af CM eller graden af den ikke kan forudsige, om en
hund udvikler en syrinx eller ej, har nogle forskere kigget på, om
der kunne være andre årsager til SM end CM.

Foto 1: Cavalier kranie og kranie fra større hund.

foramen magnum
Foto 4: Cavalier kranie set bagfra.

foramen magnum

Paul Mandigers og flere andre forskere mener, at en forsnævret
foramen jugulare er af langt større betydning for udviklingen af
Syringomyeli, end CM er.
Når det så er sagt, så er der i og for sig ikke meget nyt – i forhold
til den fremragende information og forskning, som dr. Clare Rushbridge præsenterede på Cavalierklubbens store sundhedsseminar
i oktober 2011.
Den helt grundlæggende information om SM/CM fik vi der, inkl.
præsentation af BVA skema samt dets anvendelse (kombinering
af avlspartnere efter scanningsresultat). Alt, der er kommet til
senere, bakker i det store hele op om Clare Rushbridge’s forskning, underbygger og udbygger den.

foramen jugolaris
Foto 5: cavalier kranie set bagfra.

Foto: Susanne Autzen

Det har vist sig, at 98 % af cavaliererne har CM enten i grad 1 eller
2. Så hvis den teori holder stik, skulle vi faktisk avle os frem til en
helt ny hovedform på cavalieren – og det med risiko for at skabe
helt andre problemer.

Foto: Susanne Autzen

Man har i rigtig mange år fokuseret meget på sammenhængen mellem udviklingen af SM og cavalierens CM status. Altså
at jo mere CM en hund havde, jo større var chancen for at den
udviklede SM. Teorien baseres på, at hvis lillehjernen presses ned
i rygmarven, så ændres trykket for de væsker, der helst skal flyde
frit i centralkanalen, og det skulle være forudsætningen for at
syrinx’erne dannes.
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SM og hvad gør vi så nu?
af Tine Sofie Kelkjær
At kaste sig over at får styr på SM i racen er i bund
og grund, som da man gik i gang med hjerterne.
Det kan forekomme helt uoverskueligt, og hvad
skal det nu gøre godt for, og kan man ikke bare
lade som ingenting – eller hvad med at smide
alle de hunde, der ikke scannes 100% fri ud af
avlen.

lagt i ovnen. Og det kan derfor nærmest virke som om, at
situationen forværres af at begynde at scanne.
Allervigtigst er det at huske, at hjerterne stadig er racens
største udfordring; Der dør flere cavalierer af dårligt hjerte
end af SM

Formålet med hele avlsstrategien er i første omgang at
udelukke de hunde, der debuterer tidligt med SM fra avlen,
og dermed kraftigt at reducere den fremtidige forekomst af
tidligt debuterende afkom. Det er der flere grunde til. Den
vigtigste er at hunde, der debuterer meget tidligt med SM,
(under 1 år) er stort set umulige at (smerte)behandle med
et acceptabelt resultat. Får hunden først SM symptomer
efter det 3. år, kan den oftest få et fornuftigt liv på medicin.
Næst vigtigst er det muliges kunst. En alt for stram avlsanbefaling vil kun skabe en flaskehals og dermed en alvorlig
reduktion af genpuljen.

Foto: Susanne Autzen

Spørgsmålene står i kø og der er ingen lette løsninger.
Vi kan ikke forvente en lille fiks gentest på markedet foreløbig. Det skal ske over tid. Vi kastede os systematisk over
hjerterne. Langt de fleste opdrættere tog hjerteprogrammet til sig, og var stolte af det, men der var også muren i
krogene. Vi kan i dag bryste os af at have verdens bedste
cavalier hjerter. Tager vi SM udfordringen til os, kan vi i
løbet af de næste 5-10 år komme meget langt.

Foto 2: Cavalier kranie set fra siden. Bemærk baghovedet, der tydeligt
adskiller sig fra foto 3

Foto: Susanne Autzen

En 3. grund er at SM er en sygdom, der progredierer over
generationer – meget forenklet sagt: den forværres ved
hver generation. Altså hvis man parrer et par cavalierer
med ikke-ret-meget-SM med hinanden, kan de meget vel
give afkom med rigtig-meget-SM. Derfor vil vi sandsynligvis i de nærmeste år se en masse hunde med tidlig
udvikling af SM – generne er om man så må sige allerede
Foto 3: Almindeligt hunde kranie, set fra siden

12% af kraniet i 4 kvadrant

SM påvist i en alder af 2,5 år

Cirklerne illustrer kraniekassen på en cavalier.

24% af kraniet i 4 kvadrant

SM fri ved 6 år
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Avlsstrategier for reduktion af
forekomsten af SM
af Tine Sofie Kelkjær

Allerførst en meget praktisk bemærkning: Da en stor
del af de kommende cavalierhvalpe kan se frem til at blive
MR-scannede, så vil det være hensigtsmæssigt at chippe
dem mellem skulderbladene fremfor på siden af nakken.
Når chippen sidder på siden af nakken, kan den forårsage
det, der kaldes artefakter – altså en slags forstyrrelse i MRbillederne.
I værste fald bliver man nødt til at fjerne chippen mens
hunden scannes og derefter sætte den på plads igen.
De indledende skridt på vejen:
1. MR scanne hundene, inden de går i avl.
2. Brug nedenstående BVA skema for den rette kombination
3. Når man importerer, importer hvalpe efter scannede
forældredyr
4. Når man parrer i udlandet, så brug scannede hanner
5. Når alle advarselslamper lyser, så lad være med at lave
den påtænkte kombination

Farvekode:
Pink

Tæver

Blå

Hanner

Rød

Fuldt stop, undgå denne kombination

Gul

Det er en mulighed, hvis også andre ting taler for
kombinationen. Men man skal tænke sig godt om.

Grøn

Der er fri bane, men man skal stadig være opmærksom

OBS! Nedenstående skema skal ikke ses som en facitliste,
men som et hjælperedskab i avl.
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Graduering
Når en hund MRscannes for SM, skal scanningsbillederne
efterfølgende gradueres af en godkendt ekspert. Gradueringen angiver hundens SM-status.
0
ingen forandringer i centralkanalen
(hunden er fri for SM)
1
udvidelse af centralkanalen.
Dette kaldes ofte for en præ-syrinx eller for CCD.
Der er en forandring i centralkanalen, der med
tiden kan blive til en syrinx
2
hunden har SM. Der er dannet en eller flere
syrinx’er i centralkanalen. Disse er minimum 2mm
i diameter. 		
Internationale erfaringer viser, at en mindre og
symmetrisk placeret syrinx giver langt færre problemer end en asymmetrisk.
Hundens alder angives i bogstaver
c
hunden er mellem 1 og 3 år gammel
b
hunden er mellem 3 og 5 år gammel
a
hunden er over 5 år gammel
Hvordan bruger man skemaet?
En hund med status 2c er altså under 3 år gammel og har
syringomyeli. Hunden har sædvanligvis tydelige kliniske
symptomer på sygdommen, og er uegnet til avl. Dels skal
man ikke avle på hunde, der udviser symptomer, dels er
det en hund med ”tidlig SM debut”, og det er præcis, hvad
avlsstrategien vil eliminere.
En hund med status 2a er over 5 år gammel. Den har også
syringomyeli, med udviser ofte ingen tegn på sygdommen.
Engelske tal viser at 70 % af alle cavaliererer over 6 år har
syringomyeli, og kun 1 5% har symptomer. En hund med
status 2a kan anvendes på en hund med status 0a og 1a.
Og hvorfor kan den nu det; den har jo SM? Det kan den,
fordi syrinx udvikles over tid, og en pæn 2’er, der har været
længe undervejs, er ikke er så ringe endda. Da det handler
om at reducere forekomsten af hunde, der tidligt udvikler
SM, ja så er en hund, der er længe om det, ikke værdiløs i
avlen. Andre ting kan tale for at bruge den; et godt hjerte
f.eks.
Har man en tæve med status 1b, så kan man kigge i
skemaet for at se hvilke kombinationer, der er ønskelige.
Man går ind i skemaet under tæver, 1b og kigger nedad.
Det indeholder 2 grønne felter: 0a og 1a – hanner over 5 år
med status 0 eller 1. Der er også gule kombinationer: 0b, 0c
og 1b.
Hvornår og hvor mange gange skal man så scanne?
Det anbefales at man scanner første gang, når hunden er
mellem 1 og 3 år. En del neurologer siger 18 mdr. ved første
scanning.
Endvidere bør man scanne igen i alderen 3 – 5 år, og evt. en
sidste gang efter 5 år.

Hele processen med flere scanninger gennem livet kan
sammenlignes med proceduren omkring cavalierernes
hjertedefekt MVD. Har en hund en prolaps 1 ved 18
måneder, kan den udvikle sig til en 2’er eller en 3’er med
mislyd. Den kan også forblive en 1’er hele livet. Derfor
følger man hunden ved hjerteundersøgelserne, for at se
hvornår og om en forværring af hjertet opstår. Det samme
gør sig gældende ved SM. Man følger udviklingen af sygdommen over tid.
Hvad så hvis man parrer med uscannede forældredyr?
BVA skemaet og avlsstrategien omhandler kun scannede
hunde.
En tombola-parring er en parring mellem et scannet
forældredyr med god SM status og et uscannet forældredyr
med ukendt SM status. Der gevinsts chancer, men der er
også en del nitter imellem. Der vil sandsynligvis være en
mindre forekomst af SM-afkom, og det er bedre end en
parring mellem 2 uscannede hunde.
At spille russisk roulette er en parring mellem 2 uscannede hunde. Det er gået meget godt i mange år, men
det gør den ikke meget længere.
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Hvad står der på attesten? (Eksempel fra Tyskland)
af Tine Sofie Kelkjær

Den øverste attest er på en hund på 4 år. Den har CM status
2. Der er ikke påvist udvidelse af centralkanalen (præsyrinx),
og der er derfor heller ingen SM. Hundens lateralventrikler
(væskefyldte hulrum i hjernen) er pænt symmetrisk placeret,
og der er ikke fundet PSOM (Klisterøre), som er væske i mellemøret – og som næppe har den store praktiske betydning.
De tre MRfotos på attesten viser:
1. en helt normal central kanal (den lange grå pølse ned gennem nakken), og dermed SM status 0b. Cerebellum (lillehjernen, der er den blomkålslignende afrunding på hjernen)
er presset noget ud i af kraniet. Det giver status CM 2.
2. viser lateral ventriklerne – de væskefyldte hulrum i hjernen
– og ses som ”øjnene” i det ”ansigt” man kan ane i billedet.
Hvis disse ventrikler er forstørrede, skyldes dette et øget tryk i
hjernen.
3. er et tværsnit af nakken med rygmarven placeret inde i
det sorte omrids i midten af billedet. Det sorte omrids er den
væske, som rygmarven flyder i. Hvis der havde været en syrinx
tilstede, ville den have vist sig som en sort prik i rygmarven.
Under billederne står der nogle avlsanbefalinger. Overse
venligst de store bogstaver i gradueringen. De er en del af
det gamle og kasserede gradueringssystem. Hunden har SM
status 0b – er altså mellem 3 og 5 år og helt fri for SM.
Den anden hund er 6½ år gammel. Den har CM status 1 –
hvilket betyder at cerebellum (lillehjernen) ikke presses ud
gennem hullet i hjernekassen (foramen magnum) i samme
omfang som på den første hund. Denne hund har Syringomyeli, der findes mellem den 2. og den 4. halshvirvel. Omkring
70 % af alle Cavalierer, der scannes i 6-års alderen har Syringomyeli. Kun omkring 15 % udviser dog symptomer, og denne
hund har ingen symptomer. Dens lateral ventrikler er symmetriske, men er forstørrede ca 3 – 4 gange. Altså er der et øget
tryk i hjernen. Desuden har hunden PSOM (klisterøre) i højre
mellemøre. Her har det ingen betydning, og hunden hører
helt normalt.
De tre MRfotos viser:
1. en centralkanal med 2 syrinx’er. Det er de to sorte pølser i
den grå pølse, der udgør rygmarven. Hvis man sammenligner
dette foto med det tilsvarende fra den første hund, kan man
godt se, at her er lillehjernen knap så klemt som hos den
første hund.
2. de to ”øjne” – lateral ventriklerne – er her meget større end
hos den første hund.
3. her kan man i den grå cirkel midt i tværsnittet af nakken se
en tydelig sort prik. Det er tværsnittet af en syrinx. Man kan
også se, at den ikke ligger lige midt i det grå – den er asymmetrisk placeret. Hos en unghund ville det give voldsomme
symptomer, der ikke findes en fornuftig behandling for. Hos
denne hund, der altså er 6½, giver det ingen symptomer, men
kan måske med tiden komme at gøre det.
Hunden har SM status 2a – hvilket vil sige, at den er over 5 år
og har Syringomyeli.
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Jamen, hvorfor scanne?

Man kan jo alligevel få en SM-hvalp efter scannede forældre...
”Jeg scannede, og
se bare, jeg fik en
hvalp med SM”

God
status

God
status

Påvist
SM
figur 1

”Ih altså, så gik
det galt alligevel.
Jeg har da parret
2 hunde med en
god status!”

Påvist
SM

God
status

God
status

God
status

Korrekt, men ligger der SM
på begge sider i bedsteforældregeneration, så kan
der komme SM-hvalpe,
men sandsynligvis færre
tilfælde i forhold til parring
med ukendt status.

Påvist
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”Så, nu kører
det – ingen SMhvalpe her”
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At scanne for SM og se
resultatet af det, er et
langt sejt træk. Her er
forældredyrene scannede
med et fornuftigt resultat,
men status for den bagved
liggende generation kendes
ikke. Med tiden vil man
kende status i flere generationer.
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Der ligger kun SM på
den ene side i bedsteforældregenerationen, og
ingen SM-hvalpe
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Sådan ser fremtiden ud.
Med en koncentreret
indsats, kan den blive
virkelighed inden for de
næste 7-8 år

TEMA OM SYRINGOMYELI

En smuttur til Berlin
- med 10 hunde i bagagen
af Tine Sofie Kelkjær og Susanne Autzen

Natten til en våd mandag i november
pakkede vi termokanden, 10 hunde og hundebure i bilen. 8 cavalierer og 1 charlie til
MRscanning for SM. Derudover en lille hvalp
til neurologisk undersøgelse.
Efter lufteture undervejs og en i øvrigt begivenhedsløs
tur, var vi i Berlin kl 8.30. Så skulle der udfyldes formularer i
stakkevis. Chipnumre og navne tjekkes…

…det er ikke et spørgsmål om en stor scanner, men om den rigtige…

Første hund lå i scanneren omkring kl 9.30. Omkring kl.
13.30 var de ni SM-scanninger færdige. Hundene bliver kun
sederede før scanningen, dvs. de får et let sovemiddel, der
får dem til at sove dybt og ligge helt stille under scanningen. Det giver dr. Martin Deutschland, der foretager undersøgelsen omkring 20 minutter at scanne i. Derefter vækkes
hunden – men den er meget fredelig resten af den dag.
Så blev det den lille hvalps tur, og da der skulle lidt flere
scanningsbilleder til, måtte den i narkose.
Herefter gennemgik vi billeder med Martin Deutschland,
luftede de søvnige hunde, og kørte retur til Jylland
Så nemt var det.
Alle ejere af hundene modtager attester med graduering i
løbet af ca. 10 dage.

…og den rigtige mand, til at betjene den.

Vil du også have din hund
MR scannet?
Det var så nemt, og behovet så stort, at vi snupper nogle
flere ture. Så vil du have din hund MRscannet, så kontakt
os på kelkjaer@mail.tele.dk eller telefon 40 14 39 69
inden 20. december 2014
Vi kan have mellem 8 og 10 hunde med pr. gang
Prisen er incl. graduering 340 euro (ca. d.kr. 2.550)
Derudover et beløb til dækning af transportudgifterne.
Datoerne er:
8. december 2014 - fra Jylland
12. januar 2015 - fra Jylland
5. februar 2015 - fra Sjælland
16. februar 2015 - fra ?
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Hvor kan man få MR scannet sin hund?
af Cavalierklubbens Sundhedsudvalg

Danmark

AniCura Aarhus Dyrehospital
Hasselager Centervej 12, 8260 Viby J
86 28 27 88
http://www.aarhusdyrehospital.dk/
info@aarhusdyrehospital.dk
AniCura Aarhus Dyrehospital samarbejder med VetScan om
at tilbyde MR undersøgelser i Jylland/Fyn. Scanningerne
foregår på en privat klinik i Aarhus udenfor dennes normale
åbningstid.
Pris inkl. graduering af en europeisk specialist Radiolog koster
9500 DKK. Rabatpriser for flere hunde:
For 10 hunder: 6500 kr for undersøgelsen + graduering
For 25 +: 5800 kr + graduering
For 100 +: 5250 kr + graduering
Aflæsning / graduering af billederne:
Europeisk specialist i radiologi Dipl. EVDI – 980 kr
Officiell aflæser, for eksempel radiolog fra den engelske kennel klubben. - 1080 kr

Tyskland

Neurologische Überweisungspraxis
Dr. Martin Deutschland
Proskauer Str. 29
10247 Berlin
Telefon: +49 176 67150024
Telefax: +493064832686
mail@tierneurologie-berlin.de
E-Mail: http://www.tierneurologie-berlin.de
·
Pris: 350€ (1 dog) = ca. 2600 kr.
·
Graduering koster 59,50€ pr. hund. = 445 kr.
·
Skanning af én hund og graduering = ca. 3060 kr.
·
280€ pr. hund (mængderabat fra 4 hunde) = ca. 2100 kr.
·
Graduering koster 59,50€ pr. hund. = ca. 450 kr.
·
Skanning og graduering ved mængderabat – fra 4
hunde – pr. hund: ca. kr. = ca. 2550 kr.

Belgien

Voortkapelseweg 77,
2200 Northern District
(Herentals)
Antwerpen Belgien
Tel: +32 (0) 14 26 11 00
http://www.dap-orion.be/
Pris: € 360 euro
Graduering I Holland af professor Mandiger
Pris € 55 – i alt € 415 = ca. 3100 kr.

Holland

Dyrlægeklinik “The Hill”
Oirschotseweg 113A
5684 NH Best
info@dierenkliniekdenheuvel.nl
http://www.dierenkliniekdenheuvel.nl/
·
Pris: 320 euro inkl. graduering i Holland = ca. 2400 kr.
·
385 euro inkl. graduering i England = ca. 2900 kr.
(De benytter samme graduering).

Sverige

Veterinär Djurdoktorn Linköping
Besöksadress:
Nya Tanneforsvägen 13
58242 LINKÖPING
Postadress:
Spannmålsgatan 22
58336 LINKÖPING
Mobil: 070-667 95 57
http://www.djurdoktorn.se
·
Pris: 3900 sv. kr. inkl. graduering ( BVA) i Storbritannien
= ca. 3200 dk kr. (For medlemmer af Cavaliersällskapet, den
svenske Cavalierklub)
·
Pris: 7480 sv.kr. for symptombærende hunde
Kostnaden för screening av symptombärande hundar är
totalt 7480 SKR
inklusive undersökning efter PSOM och CSF-prov. Däremot
ingår då inte
ev. annan utredning (som t.ex. röntgenundersökning eller
hältutredning
som ibland blir aktuellt när hundar remitterats till oss utan att
“vanliga” sjukdomar/skador har uteslutits först). Även symptombärande hundar skickas för avläsning till BVA.

Finland

Dr Sigitas Cizinauskas
The Aisti Animal Neurology Hospital
Virtatie 9
01600 Vantaa
Finland
Email: sigitas.cizinauskas@aisti.info
·
Pris: € 400 = ca. 3000 kr.
·
Graduering er kun for finsk registrerede hunde, så her
må du sende skanningen til et andet land for graduering,
betaling for dette er udover prisen ovenfor

(Priserne indhentet i 2014)

