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MEDLEMSMØTE MAI 2014, TEMA: HCM og testing på katt
Denne gangen hadde vi vært så heldige å få veterinær: Vivi Hjelseth på besøk. Hun kommer fra Dyreklinikken
Bergen Vest og er en av Norges fem veterinærer godkjent av Pawped til å utføre HCM screening på katt. (nr. 5
kom etter foredraget var laget).
Vi er heldige som har en her i Bergen, neste er i Trondheim, og tre på Østlandet.
Det er forskjellige typer hjertelidelser hos katt, der to av de mest kjente er HCM, som det er mest av og
dernest er det RCM som er mye vanskeligere å diagnostisere.
HCM: Hypotrofisk Cardiomyopati, fortykket hjertemuskel.
RCM: Restricted Cardiomyopati, nest mest av.
Symptomer på hjerteproblemer kan være følgende: Bilyd, hjertesvikt, blodpropp, endringer i hjerterytme og
plutselig død, som noen eksempler.
Det er ingen behandling for HCM
Det man kan gjøre er å bedre livskvalitet, medisinere med vanndrivende medikamenter, blodfortynnende og
rytmestabiliserende medisiner.
I avl er det viktig å utelukke potensielle bærere fra avl. HCM oppstår hos alle raser, men hittil så er den mest
utbredt hos Main Coon, Ragdoll og Norsk skogkatt. Men det er viktig å poengtere at dette kan oppstå hos alle
raser også hos Huskatt.
Det er viktig å gi nok væske i forkant av en screening ellers kan man få feildiagnostisering.
Man anbefaler å screene en avlskatt før den går i avl i 1-års alderen og deretter årlig inntil 5 år, da erklæres katten
som fri. Dette pga at dette er en sykdom som utvikler seg i forskjellig tempo hos forskjellige katter.
Man tar ut skjema på hjemmesiden til pawped og fyller ut og signerer før man møter til screening. Selve
screeningne tar ca. 30 minutter og priser etc. finner dere i foredraget som er utgitt på Hansakattens hjemmesider.
Her er det en mye bedre forklaring på hvordan dette foregår og hva det omhandler. Det var synd at ikke flere fra
kat. 2 hadde anledning til å komme, dette foredraget var virkelig nyttig.
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Ellers så hadde Bjarte med luxusrundstykker til oss denne gangen, og Øyvind kom med hvit dame, så det var litt å
velge i for alle. Vi avsluttet litt før kl. 2200 denne gangen, noe som faktisk er tidligere enn normalt. Men kjekt å
komme hjem igjen å få skjønnhetssøvnen sin for noen og en hver.
Neste medlemsmøte blir onsdag 11. Juni i samme lokale, i Alvøen Idrettspark. Da er det tid for
sommeravslutting og grilling, og Bjarte stiller som Grillmaster nok en gang. Vi gleder oss, så møt frem
senest kl. 19:30, det beste blir først oppspist. Det kommer også info skriv på hjemmesiden når det nærmer
seg.
Her er også noen bilder fra møtet vårt.
Konsentrerte deltagere

Veterinær:
Vivi Hjelseth
fra
Dyreklinikken
Bergen Vest.
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