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Nya beviljade forskningsprojekt 
 
Sandra Goericke-Pesch, Köpenhamns Universitet.   
 
Myometriets roll i uterin inertia hos hund; År 1 av 3 
 
Otillräckliga eller avsaknad av sammandragningar i livmodern (uterin inertia) är ett vanligt 
problem vid valpning hos tikar. Den exakta orsaken till detta är okänd, men många olika 
faktorer misstänks ligga bakom. Målsättningen med denna studie är att undersöka 
bakomliggande orsaker genom att studera de mekanismer som är involverade i livmoderns 
sammandragningar tillsammans med tikens hormonella och metaboliska status. En högre grad 
av förståelse av tikens bristande livmodersammandragningar kan i förlängningen leda till 
optimerad behandling vid valpningsproblem och ge en bättre hälsa till tiken och ökad 
överlevnad hos valparna. 
 
Tina Møller Sørensen, Köpenhamns Universitet.   
 
Optimering av protokoll för diagnostik och terapi vid urinvägsinfektioner hos hund; 
År 1 av 3 
 
En randomiserad undersökning för att utvärdera användning av snabbtest för odling och 
reststensbestämning av bakterier till hjälp för diagnosticering och behandling av hundar med 
kliniska symtom på urinvägsinfektioner. Primära målet med undersökningen är att säkerställa 
rätt val av antibiotika, dvs att använda antibiotika endast när det finns en bakterieinfektion 
som uppvisar känslighet för antibiotikan i fråga. Resultatet kommer att kunna utnyttjas för att 
optimera nuvarande rekommendation vid behandling av urinvägsinfektioner hos hund. 
 
Peter Karlskov-Mortensen, Köpenhamns Universitet.   
 
Mitralklaffsinsufficiens hos cavalier king charles spaniel; År 1 av 1. 
 
Sjukdom i hjärtats klaffar, mitralis insufficiens, är mycket vanligt hos cavalier king charles 
spaniel (CKCS). Forskargruppen har identifierat två områden i arvsmassan som associerats 
med klaffsjukdom hos CKCS och en mutation i genen HYAL4. Hypotesen forskargruppen nu vill 
pröva är om den identifierade mutationen resulterar i ett defekt enzym vilket i sin tur 
resulterar i produktion av chondroitinsulfat som är känt som orsak till tidig utveckling av 
mitralissjukdom hos CKCS. Om så är fallet kan mutationen vara en riskfaktor för hjärtsjukdom 
hos CKCS och ge en möjlighet att utveckla ett gentest för sjukdomen. 
 
Majbritt Maria Estrup Larsen, Köpenhamns Universitet och Specialistdjursjukhuset 
Helsingborg,  
 
Bör kastrationsrekommendationer ändras, och vara rasspecifika?; År 1 av 1. 
 
Projektet syftar till att analysera den relativa risken för specifika tumörsjukdomar i förhållande 
till kastrationsstatus hos den skandinaviska hundpopulationen. Dessutom skall studeras om 
den relativa risken är korrelerad till när kastrationen utfördes och om den är lika mellan raser. 
Projektdesignen har undersökts i en förstudie av data vilket visade på en signifikant risk för 
specifika maligniteter i förhållande till kastrationsstatus. Studien är en retrospektiv fall-
kontrollstudie. 
 
Rebecca Langhorn, Köpenhamns Universitet.  
 
Kardiellt troponin I och T som hjärtmarkörer hos katt med njurinsufficiens; År 1 av 1. 
 



Kardiella troponiner är mycket specifika markörer för hjärtmuskelskada. Ökad koncentration av 
troponin i blod ses emellertid också ofta av okänd anledning vid njursjukdom. Denna studie 
syftar till att undersöka kardiella troponiner i blod och urin hos katter med njursvikt och 
jämföra detta med katter med hjärtsjukdom. Meningen är att få fram kunskap för 
undersökning av njursjuka katter i förhållande till deras hjärtstatus. 
 
Anna Bergh, SLU. 
 
Objektiv hältdiagnostik på hund med ny användarvänlig sensorteknik; År 1 av 1. 
 
Då det finns behov av objektiva metoder för att bedöma hundars rörelse är målet att validera 
två användarvänliga sensorsystem. Studien besvarar frågeställningarna: Förändras hundens 
huvud- och bäckenrörelse vid en inducerad hälta? 12 hundar utrustas med sensorer 
(accelerometer, magnetometer, gyrometer) samt hudmarkörer och registreras på rullmatta i 
normal trav samt inducerad hälta på fram- respektive bakben. Resultaten leder till en bättre 
diagnostik, behandling och djurvälfärd. 
 
Inger Lilliehöök, SLU.  
 
Analysmetoder för specifik vikt i katt- och hundurin; År 1 av 1 
 
Vid diagnostik av njursjukdomar är det avgörande att mäta specifik vikt för urinen med en 
metod som ger korrekta värden. Vi har i tidigare studier visat att olika medicinska instrument, 
refraktometrar, ger olika resultat och att det finns anledning att ifrågasätta om det verkligen 
krävs speciella refraktometrar för katturin. Målet med studien är att standardisera metoden för 
analys av urinspecifik vikt, samt att öka kunskapen vad som påverkar optisk mätning av katt 
och hundurin. 
 
Cecilia Rohdin , SLU. 
 
Progressiv icke-smärtsam myelopati på mops; År 1 av 3. 
 
Undersökningen syftar till att fastställa förekomsten av ataxi (rörelsestörningar) hos svenska 
mopsar. Vidare syftar undersökningen till att beskriva fenotyp, orsaksamband och genetik vid 
progressiv icke smärtsam myelopati (ryggmärgssjukdom) hos svenska mopsar. Detta kommer 
att göras genom kliniska och neurologiska undersökningar, analyser av stamtavlor och 
genetiska undersökningar. Vidare kommer hundarnas centrala nervsystem undersökas med 
magnetresonanskamera, undersökning av ryggmärgsvätska och i förekommande fall kommer 
hundarna att obduceras.  
 
 
Lena Olsen,  SLU.  
 
Antihistamineffekt av cetirizin oralt till hund; År 1 av 1. 
 
Hudlidanden är ett vanligt problem hos hund. Aseptisk (icke-infektiös) hudinflammation kan 
behandlas med kortison men ger biverkningar och därmed kan antihistamin vara ett alternativ. 
I försöket undersöks antihistaminet cetirizin och utförs som en cross-over studie där hundarna 
får cetirizin (alt. placebo) en gång dagligen via munnen i tre dagar. Blodprov tas för att 
fastställa halten av cetirizin i blodet och sk ”pricktest” utförs för att mäta effekten. Målet är att 
kunna ge en optimal doseringsrekommendation. 
 
Betina Børresen, Köpenhamns Universitet. 
 
64Cu-lipsome PET för att förutsäga behandlingsrespons vid lymfom hos hund;År 1 av 
1. 
 



Positions emissions tomografi PET (PETkamera) undersökning med radioaktiva liposomer 
(liposome-encapsulated 64Cu) är en föreslagen metod för att kvantifiera individuella 
cancerpatienters förmåga till att ta upp och behålla kemoterapi inbäddad i liposomer. I detta 
projekt kommer hundar med lymfom (lymfkörtelcancer) bli undersökta med 64Cu-lipsome PET 
och resultatet kommer att bli korrelerat till svaret av behandlingen med kemoterapi inbäddad i 
liposomer. Undersökningen syftar till att verifiera om det går att förutsäga behandlingssvaret 
med hjälp av PET undersökningen. 
 
Frode Lingaas, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU Veterinærhøgskolen. 
 
Detaljerad kartläggning av mutationer associerat med njursvikt hos boxer; År 1 av 1. 
 
Njurinsufficiens hos boxer är vanlig sjukdom med trolig autosomal recessiv nedärvning. På 
Veterinärhögskolan, har man samlat mer än 150 prover (fall / kontroll) av boxrar. Det är gjort 
GWAS studier (genome-wide association-studier) på en del av materialet med "borderline" 
betydelse. Vi vill göra GWAS studier på resten av materialet och sekvensering av 10 hundar. Vi 
har etablerat ett samarbete med SLU, för att på bästa sätt utnyttja materialet. På detta sätt 
kan vi effektivt identifiera mutationer som förknippas med sjukdomen. 
 
Mette Berendt, Köpenhamns Universitet. 
 
Syringomyeli: klinisk och genetiskt sjukdomsuttryck hos cavalier king charles spaniel 
(CKCS); År 1 av 1. 
 
Avsikten med studien är att minska antalet affekterade cavalier king charles spaniel (CKCS) 
som avlivas till följd av svår smärta och nedsatt livskvalitet orsakat av syringomyeli (SM), en 
neurologisk sjukdom. Att studera den genetiska bakgrunden av sjukdomen och att hitta den 
genetiska bakgrunden till SM hos CKCS baserat på den kliniska bilden, inklusive objektiv 
smärtutvärdering och konfirmerat med magnetkameraundersökning hos affekterade hundar. 
Detta följs sedan av en GWAS (genome-wide association-studier) och sekvensering av 
kandidatgener och gentypning av potentiella varianter. 
 
Heidi Brisk, Köpenhamns Universitet. 
 
Djur på vårdhem i Sverige, Finland och Danmark; År 1 av 1 
 
Användande av djur i särskilda boenden har ökat i omfattning eftersom det ökar livskvaliteten 
hos både de boende och personalen. En undersökning av omfattningen av detta har tidigare 
gjorts i Norge, men inte i några andra nordiska länder. Denna undersökning ska kartlägga hur 
vanligt det är med olika djur på hem för särskilt boende i Sverige, Finland och Danmark via en 
internetbaserad undersökningsmetod. Detta kommer att identifiera behovet av ytterligare 
arbete för att öka livskvalitet och djurvälfärd. 
 
Pågående projekt 
 
Malin Öhlund, SLU, Diabetes mellitus hos katt; År 3 av 3   
 
Tove Fall, Uppsala Universitet, Hundägande och kardiovaskulär risk; År 3 av 3  
 
Camilla Spångberg, SLU, En klinisk utvärdering av behovet av gips efter artrodes av 
karpalleden hos hund; År 2 av 3. 
 
Linda Toresson, Regiondjursjukhuset Helsingborg, Vitamin B12-brist hos hund med kronisk 
enterit – orsak, diagnostik och behandlin g; År 2 av 3. 
 
Cecilia Ley, SLU, Osteoartrit hos katt - morfologi, diagnostik och inverkan av fetma; År 2 av 
3. 



 
Sofia Hanås, Evidensia Djurkliniken i Västerås, Felina cirkulerande biomarkörer för 
hjärtsjukdom; År 2 av 3. 
 
Katja Höglund, SLU, Fruktosamin hos friska Belgian Shepherd - skyddande anlag mot 
diabetes mellitus?; År 2 av 2. 
 
Tomas Bergström, SLU, Helgenomsekvensering av Hundar för Hundar; År 2 av 3 
 
Ann Pettersson, SLU, Mätning av smärtmarkörer före, under och efter behandling av 
tandresorption. År 3 av 3 
 


