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• Blodförgiftning orsakas av en infektion som förvärras 
och leder till ett överaktiverat immunförsvar och 
reaktioner i hela kroppen. 
 

• Tidig diagnos är viktigt eftersom dödligheten ökar för 
varje timme som behandling dröjer. 

 
• Det finns ingen bra metod för att diagnosticera 

blodförgiftning. 
 
 

 
 
 
 

• Tidig diagnos av blodförgiftning ökar 
överlevnaden och minskar onödig behandling 
med antibiotika. 
 

• Resultaten är en förutsättning för att kunna 
utveckla nya diagnostiska test. 
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Motivering 

• Flera lovande markörer har identifierats. 
 

• Ytterligare kliniska studier behövs för att 
säkerställa resultaten, och utvärdera den 
bästa markören. 
 

 

 

Målet med projektet är att identifiera möjliga markörer för 
förbättrad diagnos av blodförgiftning. 
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Blodförgiftning är ett  livshotande tillstånd med hög dödlighet 
hos både hundar och människor. 
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