
Specialeopslag 
 
1. Behandling af hjertesvigt hos hunde med MMVD med kosttilskud 
Coenzym Q10 
 
Hjertesygdom er en hyppig årsag til morbiditet og mortalitet hos hunde. Hos små 
hunderacer er myxomatøs mitral valvulær sygdom (MMVD) den hyppigste 
underliggende sygdom for udvikling af hjertesvigt. Cavalier King Charles 
Spaniels har en særlig høj forekomst af MMVD.  
Den traditionelle, medicinske behandling af hjertesvigt hos hund er rettet imod 
symptomer på hjertesvigt. Ofte er overlevelsestiden efter opstart af behandling 
kun godt et år hos hunde med MMVD. 
 
I et stort humant studie har kosttilskudet Coenzym Q10 vist sig at have en positiv 
effekt på overlevelsetiden hos patienter med hjertesvigt, når det gives som 
supplement til traditionel medicinsk behandling.  
Mekanismerne, der ligger bag virkningen af Coenzym Q10 er ikke endeligt 
klarlagt, men Coenzym Q10 er en co-factor i cellernes mitokondrier og virker 
som antioksidanter på evt. forekomst af oksidativt stress. 
 
Coenzym Q10 forhandles også som kosttilskud til hunde, men dets effekt ved 
hjertesygdom er ikke undersøgt.  
 
Specialeprojektet er et pilotprojekt, hvor brugen af Coenzym Q10 som 
supplerende behandling ved forekomst af MMVD hos hund undersøges. Hunde af 
racen Cavalier King Charles Spaniels, der har MMVD i svær grad, tilbydes 
supplerende behandling med Coenzym Q10.  Efter en behandlingsperiode 
undersøges en række parametre, der er relateret til graden af hjertesvigt.  
I projektet karakteriseres hundenes hjertesygdom grundigt med interview af 
ejer, klinisk undersøgelse, auskultation, EKG, ekkokardiografi og måling af 
forskellige biomarkører i blodet både før og efter behandling.  
 
Projektet forløber i efteråssemesteret 2016 og udføres af to specialestuderende, 
der arbejder sammen. Specialet vil foregå i tæt samarbejde med vores gruppe, 
hvor vi bl.a. også undersøger metaboliske ændringer og ændiringer i 
mitokondriernes funktion ved forekomst af hjertesygdom hos dyr.  
Der vil være en stor andel af klinisk arbejde samt arbejde med at koordinere og 
indkalde hunde til projektet, journalføring samt håndtering af blodprøver mv. 
 
Hvis projektet har din interesse, send gerne en mail med kort motivation til 
Lisbeth Høier Olsen (lisbeth.hoier@sund.ku.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Grisen som model for nyreforandringer ved diabetes og fedme 



Foreløbige undersøgelser viser, at overvægtige og diabetiske minigrise har  
renale forandringer sammenlignelige med diabetisk og overvægtsinduceret 
nefropati hos mennesker.  
Formålet med specialeprojektet er at undersøge, om plasma renin aktiviteten og  
serum aldosteron niveauet er ændret i en minigrismodel (Göttingen minipig).  
I specialet anvendes blodprøver fra en kohorte af minigrise, hvoraf nogle er 
diabetiske. Metoden til undersøgelse af renin og aldosteron er et  
radioimmunoassays (RIA) og en væsentlig del af specialeprojektet vil omhandle 
validering af dette assay på griseprøver i laboratoriet. 
Projektet gennemføres i samarbejde med Novo Nordisk A/S. 
I kommer til at samarbejde tæt med vores forskergruppe. 
Projektet udføres af to studerende, der arbejder sammen. 
Såfremt projektet har din interesse, send da en mail med kort motivation til 
Lisbeth Høier Olsen (lisbeth.hoier@sund.ku.dk) 


