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För djurens och människans bästa
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Buster

Ett axplock ur pågående forskning vid SLU:

tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken bland hundar. 
Genom att hundens hela arvsmassa nu är kartlagd hoppas 
forskarna kunna hitta vilka gener som orsakar olika sjuk-
domar, bland annat cancer.

vingelsjuk a drabbar varje år ett antal katter, främst de som 
vistas mycket utomhus. Rätt diagnos kan ställas först efter 
obduktion. Forskningen söker här diagnostiska metoder 
för att kunna ge rätt behandling.

aortastenos är en sjukdom som kan ge plötslig hjärtdöd 
hos hundar. Drabbar främst boxer, golden retriever och 
new foundland. Forskningen inriktar sig på att upptäcka 
sjukdomen så tidigt som möjligt i hundens liv så att åtgär-
der kan sättas in i tid.

livmoderinflammation är hundsläktets stora ”kvinnosjuk-
dom”. En fjärdedel av alla tikar får sjukdomen innan tio 
års ålder. Bland vissa raser drabbas upp till hälften av ti-
karna. Forskningen är in-riktad på att klargöra bakomlig-
gande faktorer för att ta fram de bästa behandlingsmöjlig-
heterna.

Dagens veterinärmedicin erbjuder djursjukvård som är både 
kvalificerad och effektiv. Behandling och eftervård kan 
rädda många sjuka djur tillbaka till ett bra liv.
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Simon

Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den ger dig möjlighet 
att ge ditt bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar 
hund och katt.

I dag efterfrågar djurägare en avancerad djursjukvård, i 
många fall motsvarande människans sjukvård. Komplice-
rade operationer, sofistikerade diagnostiska metoder, dyrbar 
intensivvård samt förebyggande hälsovård och rehabilite-
ring genomförs på de flesta smådjurskliniker.

För att ytterligare utveckla djursjukvården och förbätt-
ra möjligheterna att förebygga och diagnostisera sjukdomar 
i ett tidigt skede, samt bota fler hundar och katter i Sverige 
behövs det mer forskning.

Genom Sällskapsdjurens forskningsfond kan djurintresse-
rade stödja forskningen på egen hand. Fonden är en stiftelse 
som beskyddas av Kronprinsessan Victoria och förvaltas av 
SLU.




