
Skal du skrive speciale i 2016 og er du interesseret i patologi eller mikrobiologi og 

molekylærbiologi - så har du nu mulighed for at blive tilknyttet et meget 

spændende projekt indenfor fagområdet minksygdomme 

 
 
Clostridier og foderrelateret sygdom hos mink - artsbestemmelse og risikovurdering  

Område: mikrobiologi, molekylærbiologi 
Indhold: på baggrund af litteraturstudie, dyrkning, Maldi-tof, PCR og toxinpåvisning (kit) undersøges 
forekomst af clostridier i minkfoderprøver og råvarer, samt tarmindhold fra syge og raske mink. Kan 
baseres alene på arkivprøver – eller feltarbejde kan om ønsket indgå. 
Mulig betydning af påviste clostridier vurderes i forhold til litteraturstudie og toxinundersøgelser.  
Metoder: Dyrkning, Maldi-Tof, toxinpåvisning (Clostridium perfringens toksin, ELISA kit, Bio-X) – eventuelt 
PCR (Clostridium limosum). 
Samarbejdspartnere/medvejledere: Mikrobiolog Bent Munkøe, pelsdyrlaboratoriet, Tove Clausen og Mikael 
Lassén: Kopenhagen rådgivning 
 

Akut nekrotiserende yverbetændelse hos mink relateret til hæmolytiske kolibakterier 

Område: Patologi, dyrkning, Maldi tof, Pulsed-field Gelelectrophorese (PFGE) typning 
Indhold: Hos mink forekommer en ofte fatal type af yverbetændelse der minder om akut koli-
yverbetændelse hos kvæg. Der er indsamlet materiale og data indsamlet fra 5 minkfarme med udbrud i 
2015. To farme har samme ejer/management og 4 har samme fodercentral. Specialestuderende udfører 
PFGE typing. Formålet med PFGE undersøgelserne er at undersøge om der er epidemiologisk sammenfald 
mellem typningsresultater for coli-isolater indenfor samme farm, for forskellige farme med samme 
management og fra forskellige farme med samme fodercentral. 
Metoder: PFGE er en veletableret teknik der anvendes til seperation af DNA molkyler og metoden er meget 
anvendelig til subtyping af patogene bakterier med henblik på at undersøge 
epidemiologiske/smittemæssige sammenhænge. Et pilotstudie af få prøver fra et par minkfarme viste 
interessante resultater, så derfor ønskes en større undersøgelse nu gennemført. 
Eventuelt kan projektet også omfatte vurdering af histopatologiske forandringer i materiale fra farmen med 
henblik på at vurdere indgangsport for coli infektionen.  
Medvejledere: Bent Aalbek, Peter Panduro Damborg, mikrobiologisk institut 
 

 

Kontaktperson:  
 
Lektor Anne Sofie Hammer(Institut for Veterinær Sygdomsbiologi): hammer@sund.ku.dk, Tlf: 23807692 
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