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Nye godkendte forskningsprojekter 

 

 
Strålebehandlings indflydelse på EPR effekt i tumorer hos hunde 
Bettina Børresen, Københavns Universitet (år 1 af 1) 

Målet er at undersøge om kemoterapi med en udviklet målrettet bæreteknik hos hunde med tumorer af 

ondartet karakter, kan forbedres med samtidig strålebehandling. 

 

 

Nye in house værktøjer til undersøgelse af katte med risiko for trombose. 

Nikolic Lise Nielsen, Københavns Universitet (år 1 af 1) 

Teorien er, at katte med den relativt almindelige hjertesygdom kardiomyopati med risiko for at udvikle 

blodpropper (trombose), også har en øget risiko for overordnet øget blodkoagulation. Formålet med 

undersøgelsen er at måle, om den øgede blodkoagulation kan identificeres med en ny test, for efterfølgende 

at kunne forebygge dannelsen af blodpropper. 

 

 

Patomorfologi ved NDRG1-associerede neurodegenerative sygdomme hos hund 

Karin Hultin Jäderlund, Norge, Miljø- og biovidenskabslige Universitet (år 1 af 3) 

To hunderacer har hver sin form for udbredt svækkelse af kroppens perifere nervebaner kaldet polyneuropati 

på grund af forskellige defekter i NDRG1 genet. NDRG1-proteinets funktion er stort set ukendt, ligeledes er 

forekomst og progression af sygdommen polyneuropati hos dyr og mennesker. Med immunologiske og 

molekylærbiologiske metoder undersøges hvor, hvornår og hvordan genet udtrykkes, samt mængden og 

placeringen af proteinet i væv fra raske og syge hunde. For at forklare dele af sygdomsudvikling relateres 

dette til ligheder og forskelle i fænotyper. Denne viden er af betydning for at kunne give den rette profylakse 

og terapi. 

 

 

Effekter af eksterne og interne hormonlignende stoffer ved normal og tumorforandret brystvæv hos 

hunde. 

Erik Ropstad, Norge, Miljø- og biovidenskabslige Universitet (år 1 af 3) 

Brysttumor er den mest almindelige form for cancer hos tæver. Det er af særlig interesse, at undersøge om 

eksogene hormonlignende stoffer kan påvirke kroppens egne kønshormoner, som er etablerede 

risikofaktorer. Især vil persistente organiske miljøgifte med hormonlignende effekter studeres i state-of-the-

art cellulære modeller af normal og malign udvikling af mælkekirtler på det cellulære og molekylære 

niveau. 

 

 

Collie eye anomali hos Border Collie i Norge 

Siv Grosås, Evidensia Oslo Dyrehospital (år 1 af 2) 

Collie eye anomali er en medfødt, arvelig øjensygdom i visse racer, herunder Border collie. Sygdommen 

kan medføre blindhed i nogle tilfælde. Sygdommen skyldes en mutation i genet NHEJ1. Der er en 

kommercielt tilgængeligt DNA-test, men data fra Danmark viser dårlig sikkerhed, og det beskrives at der er 

en usikkerhed mellem klinisk og genetisk diagnose i racer, hvor mutationen findes. Udbredelsen blandt 

Border Collier i Norge er ukendt. Formålet med undersøgelsen er at undersøge den kliniske og genetiske 

tilstedeværelse hos Border Collier i Norge. 

 

 

  



Strategisk genomsekvensering af hunde mutationsdetektion og etablering af ressourcer 

Frode Lingaas, Norge, Miljø- og biovidenskabslige Universitet (år 1 af 1) 

Formålet med projektet er at få detaljerede sekvensinformationer og identificere mutationer af flere 

sygdomme, mens vi begynder opbygningen af en vigtig ressource for sekvensering af hunde med 

veldefineret fænotype til fremtidige projekter. Strategiske prøver fra cases og kontrol grupper fra det 

igangværende projekt, vil gennemgå genomsekvensering. Indførelsen af sunde hunde med meget lidt 

genetisk variation ville være nyttigt til at udelukke bestemte DNA-basers involvering i sygdommen. 

 

 

Proteinmarkører til diagnosticering af tidlig graviditet hos hunde 

Margareta Ramstrom Jonsson, Uppsala Universitet Inst. Kemi-BMC (år 1 af 2) 

Dags dato findes ingen god metode, der gør det muligt for tidlig diagnose af graviditet hos hunde. Formålet 

med dette projekt er at identificere proteinbiomarkører for tidlig graviditet ved hjælp af moderne 

massespektrometriske metoder. En objektiv eksperimentel fremgangsmåde vil blive anvendt til at undersøge 

proteinkandidater, og der vil blive udført kvantitativanalyse af udvalgte proteiner. Det langsigtede mål er at 

gøre det muligt med en diagnostisk drægtighedsanalyse 2-3 uger efter parring. 

 

 

Plejeadfærd og dens virkning på den følelsesmæssige forbindelse hos hunde 

Therese Rehn, SLU (år 1 af 2) 

Vi tilstræber at undersøge, hvordan menneskelig omsorg påvirker en hunds oplevelse af en ny relation. 

Forskellige sygepleje stilarter, baseret på veletablerede teorier om menneskelig psykologi, vil blive anvendt 

på hunde, af mennesker som er oprindeligt ukendte for hunden. Vi vil evaluere hundens tilknytning til disse 

mennesker, før forholdet er etableret, og efter interventionen. Resultaterne kan tjene som et vigtigt værktøj, 

når hunde skal omplaceres, eller for at skræddersy menneskelig adfærd til at optimere kvaliteten af forholdet 

til hunden. 

 

 

Kan melatonin påvirke tævens cyklus? 

Eva Axnér SLU (år 1 af 2) 

Eftersom en tæve er i løbetid i 3 uger, kan en løbetid have en negativ indvirkning på evnen til at jage, ferie 

eller mulighed for at konkurrere med tæven. De i dag tilgængelige løbetidsudsættende metoder betyder 

enten, at forplantningsevnen er tabt for evigt (sterilisation) eller er forbundet med bivirkninger. Melatonin 

kunne være et interessant alternativ. Derfor ansøgningen om en undersøgelse der belyser cyklus hos en 

kontrolgruppe sammenlignet med en case gruppe af tæver der modtager melatoninimplantater. 

 

 

Temperatur af næsen som indikator i hunde 

Ronald Kröger, Lunds Universitet, Biologisk Institut (år 1 af 2) 

Projektet vil undersøge rhinariets, dvs. den kolde og fugtige næsehules funktion og anvendelighed som en 

indikator for hundens sindstilstand. Hypotesen er, at den er følsom for varmestråling og dens temperatur 

dynamik afspejler hundens hensigter og fysiologiske tilstand. En træt eller for varm hund har et varmt 

rhinarium og skal hvile. Rhinariets temperatur kan groft vurderes uden hjælpemidler, og hvis fortolket på 

den rigtige måde, hjælpe hundeføreren til at tilpasse kravene som stilles til hunden. 

 

 

Evaluering af diagnose og behandling af brysttumorer 

Eva Hellmén SLU (år 1 af 2) 

Brysttumorer er den mest almindelige form for cancer hos tæver. De fleste hunde kan helbredes med kirurgi, 

men for andre er der et stort behov for forbedret diagnostik og behandling. Egne etablerede cellelinjer og 

prøver fra hunde, der er opereret for brystkirtel tumor bør anvendes til undersøgelsen. Målet er at 

identificere nye biomarkører for brystkirtel tumorer, og til at teste nye lægemidler til behandling. Målet er at 

fjerne sygdommen. 

 

  



Antinukleære antistoffer, CRP og IgA hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

Helene Hamlin, SLU (år 1 af 3) 

Hunderacen "Toller" lider af "tollersyge" med en reumatisk form eller meningitis. Mange af dem giver 

udslag på en ANA tests som viser tegn på autoimmun sygdom. For at identificere de nøjagtige ANA 

strukturer ønsker vi at undersøge blodprøver fra Tollere. Målet er at udvikle diagnostikken og være i stand 

til at skræddersy behandlingen til forskellige patientgrupper af Tollere samt for de tilsvarende sygdomme 

hos andre hunderacer og mennesker. 

 

 

Udnyttelse af unikt omfattende data om vægt, sundhed og forskellige sygdomme 

Linda Andersson, SKK (år 1 af 3) 

Vægt og sygdomsdata fra mere end 180.000 hunde er grundlaget for undersøgelser af effekten på 

forekomsten af forskellige sygdomme. Målet er at opdage molekylære forskelle og omgivningsfaktorers 

betydning for udvikling af sygdom. Gennem dataregistreringer og avancerede statistiske metoder, kan vi 

teste den signifikante betydning af forskellige faktorers påvirkning af vægten og forekomsten af sygdomme. 

Da fedme er en trussel mod både hunden og mennesket er betydningen af dyrevelfærdsmæssig og 

komparativ værdi.  

 

 

Genetisk baggrund til fladbryst syndrom hos bengal katte 

Sofia Mikko SLU (år 1 af 3) 

Målet er at undersøge den genetiske baggrund af fladebryst syndrom hos bengal katte, for at muliggøre et 

mere effektiv avlsprogram og en bedre dyresundhed. Viden om den genetiske baggrund af fladbryst 

syndrom, som i alvorlige tilfælde medfører død, muliggør et mere effektiv avlsprogram og en bedre 

dyresundhed, for eksempel ved hjælp af en genetisk test. Et spørgeskema giver mere viden om diagnosen. 

Syge killinger undersøges klinisk, billeddiagnostiseres og obduceres. DNA ekstraheres fra de syge familier 

og gennemsekvenseres for at identificere sygdomsassocierede mutationer. Indsamlet materiale kan bruges til 

at forbedre den diagnostiske metode for fladbryst syndrom  

 

 

Hvorfor ødelægges nethinden hos Flat-Coated Retriever ved chorioretinopati? 

Bjorn Ekesten SLU (år 1 af 1) 

Vi har vidst, at autoantistoffer (AK) er signifikant associeret med immunmedierede chorioretinopati, en 

sygdom, der kan medføre blindhed hos hunde. Vi ønsker at undersøge, om lækage fra blodkarrene i fundus, 

baner vejen for autoantistoffer mod nethinden og hvilke proteiner som beskadiges. Sygdommen menes at 

være forbundet med parasitinfektion og tilstedeværelsen af parasitskader undersøges i væv fra de ramte 

hunde. Målet er at forstå sygdommens mekanisme for at yde bedre rådgivning til ejere og opdrættere i 

forbindelse med forebyggelse og behandling. 

 

 

Effekt af cetirizin i atopisk dermatitis hos hunde 

Lena Olsen, SLU (år 1 af 3) 

Hudinflammation er en almindelig sygdom hos hunde, der ofte behandles med kortikosteroider, som har 

mange bivirkninger. Formålet med denne undersøgelse er, at evaluere en behandling med cetirizin til hunde 

med etablerede inflammation i huden (atopisk dermatitis). Ved at studere effekten af kliniske symptomer og 

hvordan det omsættes til en population af hunde, er målet at finde en bedre behandling end kortison med 

hensyn til effektivitet, bivirkningsprofil og dosering. 

 

 

Er buccal administration af buprenorphin til kanin effektiv? 

Patricia Hedenqvist SLU (år 1 af 1) 

Med kaninens øgede popularitet som kæledyr udføres avancerede operationer, hvilket øger behovet for 

postoperativ smertelindring. I den nuværende situation kan dyrets ejer bare administrerer ikke-steroide anti-

inflammatoriske lægemidler (NSAID). Derfor kunne administrationen af dosis i opløselig form- mellem 

kinden og gummerne, buccal administration, være ønskelig. Undersøgelsen sammenligner 



plasmakoncentrationen af buprenorphin efter buccal, henholdsvis subkutan (injektion under huden) og 

korreleret til graden af smerter efter ortopædisk kirurgi. Smerten er vurderet i et blindet studie i henhold til 

en tidsplan hvor billeder tages på de samme tidspunkter som blodprøverne. 

 

 

Gentest for uterin inflammation hos hunde 

Ragnvi Hagman, SLU (år 1 af 3) 

Livmoder inflammation (livmoderbetændelse) er en livstruende, meget almindelig sygdom, der påvirker i 

gennemsnit 20% af alle tæver før det 10 leveår. Sygdommen er meget mere almindelig i nogle racer, hvor 

mere end 50% får lidelsen. Vi har identificerede de områder i genomet, der er forbundet med sygdommen, 

og formålet med projektet er at udvikle genetiske test, der kan bruges i avlsarbejdet for at reducere 

forekomsten af sygdommen, især i højrisiko-racer, men også i hundepopulationen generelt for at bidrage til 

sundere hunde. 

 

 

Effekten af veterinær medicinsk rehabilitering til hunde med slidgigt 

Ann Essner, Uppsala Universitet, Evidensia Animal Clinic Gefle, (år 1 af 2) 

Artrose er en kronisk sygdom i leddene hos hunde. Sygdommen forekommer i 20-80% af 

hundenpopulationen. De primære symptomer er ledsmerter og stivhed i de led der angrebet. Kroniske 

smerter forekommer i artrose og der er i øjeblikket en mangel på metoder til at evaluere behandlingerne. 

Formålet med projektet er at oversætte og vurdere egenskaberne af to instrumenter, der måler artrosesmerter 

i privatejede hunde med artrose, samt undersøge smerten, kropsfunktion og aktivitet af disse hunde. 

 

 

 

Igangværende projekter 
 

En klinisk evaluering af behovet for gips ved artrodese af carpalleddet hos hund, Camilla Spångberg, 

SLU, (år 3 af 3) 

 

B12-vitamin-mangel hos hunde med kronisk enteritis- årsag, diagnostik og behandling, Linda 

Toresson, Regionsdjurssukhuset Helsingborg, (år 3 af 3) 

 

Cirkulerende biomarkøre for hjertesygdom hos kat, Sofia Hanås, Evidensia Djurkliniken i Vasterås, 

(år 3 af 3) 

 

Total genomsekventering af hunde, Tomas Bergstrom, SLU, (år 3 af 3) 

 

Optimering af procedure ved diagnostic og terapi ved urinvejsinfektioner hos hund, Tina Møller 

Sørensen, KU-life, (år 2 af 3) 

 

 

 


