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Vidensyntese ang. antiparasitær behandling af unge dyr 
uden forudgående konstateret parasitbelastning. 
Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen (FVST) har efter modtagelse af vidensyntesen d. 19. juni 
2019 stillet supplerende spørgsmål. Dette dokument er derfor version 2 indeholdende supplerende 
spørgsmål fra FVST samt svar på disse. Spørgsmål og svar er indsat under relevante afsnit og markeret med 
mørkerød tekst ligesom teksten her. 

Formål med projektet: 

Fødevarestyrelsen ønsker det videnskabelige grundlag/den veterinærfaglige begrundelse for rutinemæssig 
behandling af killinger, hvalpe og føl med anthelmintika uden forudgående konstateret parasitbelastning 
belyst. Formålet med vidensyntesen er at få et solidt grundlag som baggrund for at vurdere om reglerne 
herom skal ændres eller tolkes mindre restriktivt end hidtil. 

Projektets relevans og perspektiv: 

Vi er bekendt med, at det er udbredt praksis, at unge dyr (og moderdyr omkring fødsel) behandles 
rutinemæssigt med antiparasitære lægemidler uden konstateret parasitbelastning. En overdreven brug af 
anti-parasitære lægemidler kan medvirke til at skabe resistens. Fødevarestyrelsen har hidtil vurderet, at 
antiparasitær behandling af killinger, hvalpe og føl ikke kan betragtes som helt særlige tilfælde. 
Resistensproblematikken er aktuel og relevant i et One-Health perspektiv.  

Baggrund for projektet: 

Helt grundlæggende skal dyrlægen have stillet en diagnose for at vedkommende må udlevere eller ordinere 
receptpligtige lægemidler – herunder også antiparasitære lægemidler. Dyrlægen må kun stille en diagnose 
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uden forudgående klinisk undersøgelse, hvis dyrlægen har tilstrækkeligt kendskab til dyreejeren og 
dyreholdet (helbredstilstand, opstaldningsforhold m.v.) til, at det er fagligt forsvarligt. (dyrlægelovens § 12).  

Lovgivningen giver mulighed for at receptpligtige antiparasitære lægemidler i helt særlige tilfælde, hvor der 
er en veterinærfaglig begrundelse herfor, må anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående 
konstateret parasitbelastning, jf. § 32, stk. 2 i dyrlægebekendtgørelsen. Bestemmelsen er indtil nu blevet 
tolket restriktivt.  

Fødevarestyrelsen ønsker det videnskabelige grundlag/den veterinærfaglige begrundelse for rutinemæssig 
behandling af killinger, hvalpe og føl med anthelmintika uden forudgående konstateret parasitbelastning 
belyst.  

Vidensyntesen skal besvare i hvilke situationer det veterinærfagligt må forventes, at helt unge dyr er 
belastet af endoparasitter, herunder betydningen af miljøets indflydelse, moderdyrets parasitstatus og evt. 
behandling med antiparasitære lægemidler før og efter fødslen.  

Besvarelsen skal behandle hver dyreart for sig (hund, kat og hest).  

Hvad er begrundelsen/erne? Under hvilke forudsætninger kan behandling være relevant?  

Opgaven er begrænset til anthelmintika, men efter vores indledende møde med DTU ønsker 
Fødevarestyrelsen også, at behandling mod protozoerne Giardia spp. omfattes.  

Unge dyr defineres som killinger og hvalpe op til 12 uger samt føl op til 1 år.  

Svaret skal indeholde:  

I hvilke situationer må det veterinærfagligt forventes, at helt unge dyr er belastet af endoparasitter, 
herunder betydningen af miljøets indflydelse, moderdyrets parasitstatus og evt. behandling med 
antiparasitære lægemidler før og efter fødslen. 

Under hvilke forudsætninger kan behandling være relevant uden forudgående parasitundersøgelse. 

 

Indledende kommentarer fra DTU 

I det efterfølgende er udtrykket ”belastet” af DTU defineret som, at dyret er inficeret med parasitter uanset 
infektionsgraden. 

Resume 
Da parasitter er forskellige med hensyn til epidemiologi, livscyklus og patogenitet, er forudsætninger for om 
behandling er relevant uden forudgående parasitundersøgelse også forskellig. Vidensyntesen er opdelt i 
dyreart, men også i underafsnit omhandlende de enkelte parasit-arter. 

Føl: 

For føl er fem parasitter omtalt. Disse er Anoplocephala perfoliata (bændelorm), cyathostomer (de små 
strongylider), Parascaris spp. (spolorm), Strongyloides westeri (trådorm) og Strongylus vulgaris (blodorm). 
For bændelorm, cyathostomer og blodorms vedkomne kan føllene først blive smittet når de har adgang til 
græs. En evt. behandling har derfor først relevans herefter. Infektive æg fra spolorm kan derimod 
forekomme både på stald og på græs. Trådormens vigtigste smittevej anses som værende laktogen smitte.  
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For cyathostomer, spolorm og blodorm er det de vandrende eller encysterede larvestadier som forvolder 
kliniske symptomer hos føllene. Med de nuværende diagnostiske muligheder som primært beror på 
påvisning af æg i gødningen, betyder det derfor, at der kan opstå klinisk sygdom før infektionen påvises. 
Det kan derfor være relevant at behandle føl uden forudgående diagnostisk undersøgelse for at undgå at 
sygdom og utrivelighed. Hos ældre føl (8-10 måneder), kan æg-udskillelsen forud for behandling med fordel 
undersøges, da infektion nu er patent.  

Strongyloides westeri kan overføres laktogent og kan derfor være grund til at en hoppe behandles inden 
foling, eller at føllet behandles kort tid post partum uden forudgående parasitundersøgelse. 

For bændelormens vedkomne er det det voksne æg-udskillende stadie der er mest patogene. 

Hundehvalpe 

For hundehvalpe er tre parasitter beskrevet: Disse er Angiostrongylus vasorum (hjerte-lungeorm), Giardia 
duodenalis og Toxocara canis (spolorm). Disse tre parasitter har hver deres smittevej. Hunde smittes med 
A. vasorum ved indtagelse af inficeret mellemværter (snegle) og behandling har derfor først relevans når 
hvalpe har adgang til udearealer.  

Hunde smittes med G. duodenalis ved indtagelse gødningskontamineret mad eller vand, eller ved 
indtagelse af gødning med cyster. Præpatensperioden for G. duodenalis er kort og klinisk sygdom vil 
forekomme samtidig med cyst udskillelsen. Undersøgelse af gødning for cyster vil derfor kunne påvise 
infektion. Rutinemæssig undersøgelse af drægtige tæver kan være relevant. 

Tæver kan ophobe T. canis larver i somatisk væv uden der ses voksne orm eller æg-udskillelse. Larverne 
aktiveres ved drægtighed og kan herefter overføres til hvalpene både transplacentalt og laktogent. For at 
forebygge smitte med T. canis fra tæver til hvalpe, skal tæven behandles under drægtigheden, og/eller før 
drægtighed. Behandles moderen korrekt, elimineres risikoen for direkte smitte til hvalpene. På nuværende 
tidspunkt er der ingen tilgængelige diagnostiske undersøgelser som kan påvise infektionen med T. canis i 
præpatensperioden eller ved kronisk infektion, og der er derfor ikke mulighed for at undersøge om tæven 
er inficeret i drægtighedsperioden. 

Killinger 

For kattekillinger er to parasitter beskrevet: Disse er Giardia duodenalis og Toxocara cati (spolorm). 
Toxocara cati kan overføres laktogent fra hunkat til killinger, hvis hunkatten optager infektionen sidst i 
drægtigheden.  

På nuværende tidspunkt er der ingen tilgængelige diagnostiske undersøgelser som kan påvise infektionen 
med T. cati i præpatensperioden og der er derfor ikke mulighed for at undersøge om hunkatten er inficeret 
før æg-udskillelsen startes. 

For katte smittet med G. duodenalis gælder det samme som for hunde. 



 

 

Føl 

Baggrund  
Da hestens parasitter er vidt forskellige med hensyn til epidemiologi, livscyklus og patogenitet er 
vidensyntesen opdelt i afsnit omhandlende de enkelte parasitter. For at kunne vurdere behovet for 
antiparasitær behandling hos heste er det vigtigt at have en forudgående viden om de betingelser som gør 
sig gældende for de enkelte parasitter, herunder livscyklus, miljøfaktorer og diagnostiske muligheder. For 
hver parasitart vil dette blive gennemgået, dog kun overfladisk.  

I tabel 1 er listet de mest almindelige parasitter hos heste. Af disse vil notatet omhandle de parasitter der 
er markeret med grå, da disse er de vigtigste inden for hestens første leveår. Parasitterne markeret med 
hvid, er af mindre betydning i hestens første leveår, da de enten forekommer sjældent eller aldrig i 
Danmark, eller sygdomssymptomerne er uvæsentlige.  

 

Tabel 1: De mest almindelige heste parasitter. Parasitter markeret med grå vil blive belyst her, mens dem med hvid 
udelades. 
Parasit art – latinsk navn Dansk navn Placering I hesten 
Anoplocephala perfoliata Bændelorm Tyndtarm/blindtarm 
Cyastomer Små strongylider Tyktarm 
Dictyocaulus arnfieldi Lungeorm Lunger  
Fasciola hepatica Leverikte Lever 
Gasterophilus spp., Hestebremse larve Mund, svælg, mavesæk, tarm 
Giardia spp.   
Habronema spp., Maveorm Mave 
Oxyuris equi Haleorm Tyktarm/endetarm 
Parascaris equorum Spolorm Tyndtarm 
Strongyloides westeri Trådorm Tyndtarm 
Strongylus vulgaris Blodorm Tyktarm 
Trichostrongylus axei - Mave 

 

Det skal bemærkes at enhver hest med adgang til græsarealer vil almindeligvis bliver udsat for infektion 
med flere arter af gastrointestinale parasitter gentagne gange i løbet af dets levetid. Heste der altid eller for 
det meste holdes indendørs eller på områder uden græs kan dog også blive udsat for infektion med mave-
tarm-orm såsom rundorm eller haleorm. Nogle arter af parasitter er mest almindelige i hestens første 
leveår og derefter stort set fraværende, mens andre kan vedblive at inficere heste uanset alder (Nielsen 
2012). 

En antiparasitær behandling vil aldrig eliminere parasit-infektionen fuldstændigt, og en hest vil hurtigt re-
inficeres ved optagelse af ny smitte fra miljøet. Parasitter følger at særligt epidemiologisk mønster, som er 
styret af hestenes alder, immunforsvar, samt årstiderne. Det er således ikke et spørgsmål om en hest bliver 
inficeret med parasitter, men snarere et spørgsmål om hvornår dette sker, med hvilke parasitter og med 
hvor mange parasitter. 
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Anoplocephala perfoliata (Bændelorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Voksne bændelorm opholder sig i tyndtarmen og blindtarmen hvor ormens bagerste ægfyldte led 
(proglotti) frigives kontinuerligt og blandes med tarmindholdet. Æggene frigives derefter til miljøet i 
forbindelse med at proglottierne opløses. Pansermiderne (mellemvært) indtager æggene når de æder af 
gødning, hvorefter de udvikles til infektive cystercercoider. Heste smittes hvis de indtager inficerede 
pansermider når de græsser. Efter indtagelse frigives cystercercoiderne fra pansermiden og udvikles til 
voksne orm i tynd- og blindtarmen. 

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med bændelorm. 

Der forekommer kun oral smitte ved indtagelse af inficeret mellemværter. 

Præpatensperioden er 1-2 måneder. 

Miljøets indflydelse: 

Bændelorm er yderst årstidsbetinget og æg-udskillende infektion ses især i vinterperioden. Dette afspejler 
at parasittens udvikling i pansermiden foregår i sommerens løb hvorefter parasittransmissionen foregår 
ved afgræsning af marker i sensommer og efterårsmånederne. Det er dog uvist hvor længe parasitten 
forbliver infektiv i pansermiden som er aktive året rundt undtagen ved ekstrem tørke og når jorden er 
frossen (Zaitsev et al. 2006; Slotsbo et al. 2017). 

Der forekommer ikke staldsmitte eller direkte smitte fra hoppen (eller andre heste) til føl, da indtagelse af 
pansermiden kræves for at opnå en infektion med A. perfoliata. 

Hvornår er føl belastet med bændelorm: 

Uafhængigt af deres alder kan føl blive smittet med A. perfoliata første gang de græsser på marken hvis 
inficerede pansermider forekommer. Hvilket bl.a. er tydeliggjort i et studie af Höglund et al. (1998), hvor føl 
født mellem januar og juli blev undersøgt for antistoffer mod A. perfoliata, samt æg-udskillelse. Føllene gik 
sammen med deres mor på permanente græsgange fra maj til oktober. Antistofniveauerne begyndte at 
stige i oktober for alle føl uafhængigt af hvornår de var født. Antistof responset er relateret til etableringen 
af en nyligt erhvervet infektion (Höglund et al. 1995). Æg-udskillelsen i det nævnte studie startede først i 
december.  

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Da A. perfoliata ikke kan smitte direkte fra hoppen til føllet, og de udskilte æg kræver en mellemvært før de 
er infektive, betyder hoppens parasitstatus ikke mere for føllet end evt. andre heste som har afgræsset den 
mark som føllet opholder sig på.    

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Det har ikke været muligt at finde studier der har undersøgt betydningen af behandling før og efter fødslen 
for føllets parasitstatus med A. perfoliata.  
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Konklusion:  

Idet føllet smittes ved at indtage inficerede pansermider ved græsning, har en evt. behandling først 
relevans når føllet har adgang til frisk græs (enten på marken eller i stalden). Derudover er det voksne æg-
udskillende stadie det mest patogene. Dog kan bændelorm være svær at diagnosticere med de nuværende 
diagnostiske muligheder, derudover har gødningsundersøgelser moderat sensitivitet i den æg-udskillende 
(patente) periode, og kan ikke benyttes i præpatens perioden, hvor der ikke ses voksne orm.  

Behandles hoppen (og andre heste på ejendommen) korrekt før og/eller efter fødslen nedsættes risikoen 
for græsmarkssmitte den efterfølgende græsningssæson og dermed risikoen for infektion af føl og andre 
heste. Dog tyder det ikke på, at hyppigere bændelormsbehandling i løbet af året giver yderligere 
sundhedsfordele (Nielsen et al., u.å). 

Hvornår vil inficerede føl udvise kliniske symptomer? Sker det i hhv. den præpatente og den patente 
periode? 

Svar:  Som beskrevet i konklusionen ovenfor, er det mest patogene stadie, det voksne æg-udskillende 
stadie, og der vil derfor almindeligvis først forekomme kliniske symptomer når bændelormen når 
voksenstadiet, altså den patente periode. Dog må det formodes, at påvirkningen af føllet er 
dosisafhængigt, dvs., at ved indtagelse af mange infektive cystercercoider sker en hurtigere 
påvirkning af føllet. Hvornår i føllets liv dette foregår, afhænger af årstiden og hvornår føllet sættes 
på græs.  

Vil føl udvise kliniske symptomer, når der er behov for behandling med antiparasitære lægemidler? 

Svar:  For at kunne svare på dette spørgsmål, kræver det en definition af hvornår der er behov for 
behandling med antiparasitære lægemidler. Antages det, at dyrlægen mener der er behov for 
behandling baseret på en positiv rutinemæssig indsamlet gødningsundersøgelse, udviser føllet ikke 
nødvendigvis kliniske symptomer. Antages det at dyrlægen mener der er behov for behandling da 
andre føl er fundet positive for bændelorm og/eller har udvist kliniske symptomer på en 
bændelormsinfektion, udviser føllet ikke nødvendigvis kliniske symptomer. Vurderer dyrlægen at der 
er behov for behandling fordi der er en historik af tidligere tilfælde af bændelorm indiceret kolik, vil 
føllene ikke nødvendigvis udvise kliniske symptomer. 

Vil alle føl der kommer på græs have behov for behandling? 

Svar:  Som udgangspunkt kan alle heste få bændelorm. Det gælder dog ikke om at undgå eller eliminere en 
bændelorms-infektion, men at minimere risikoen for parasitær sygdom. Det er essentielt at 
antiparasitære lægemidler udskrives på basis af en veterinærfaglig vurdering, og det er vigtigt at 
dyrlægen har kendskab til besætningen og/eller der er fund bændelorms-æg i gødningsprøver. Så 
nej, alle føl der kommer på græs vil ikke nødvendigvis have behov for behandling. 

 

Cyathostomer (de små strongylider) 
Se små strongylider kaldes også cyathostomer eller non-migratory Strongylide arter og inkludere bl.a. 
arterne Triodontophorus spp., Craterostomum spp. og Oesophagodontus spp. Æg fra cyathostomerne er 
morfologisk ens, og kan heller ikke skelnes fra æg fra de store Strongylider (e.g. Strongylus vulgaris). 
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Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

De voksne hunorm udskiller æg med gødningen til miljøet. Hvis miljøfaktorerne er korrekte udvikles en 
infektiv tredje-stadie larve (L3) inde i ægget. L3 frigives fra ægget og larverne forekommer i græsset 
omkring gødning. Infektion af hestene sker ved indtagelse af L3 ved græsning. Efter indtagelse penetrerer 
L3 tarmvæggen i tyktarmen og blindtarmen, hvor de indkapsles i små cyster. Inde i cysterne udvikles L3 til 
fjerde-stadie larver (L4) som frigives til tarmlumen hvor de udvikles til voksne orm.  

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med cyathostomer. 

Der forekommer kun oral smitte ved indtagelse af infektive larver. 

Præpatensperioden er 6-14 uger.  

Miljøets indflydelse: 

Strongylide infektion er yderst årstidsbetinget og afspejler at parasit transmissionen primært foregår ved 
indtagelse af infektive larver ved afgræsning i sommerhalvåret, da miljøfaktorer såsom temperatur og 
luftfugtighed spiller en væsentlig rolle for overlevelse og udviklingen af æg og larver på marken (Misuno et 
al., 2018). Endvidere har flere undersøgelser vist at voksne heste udskiller en større mængde Strongylide 
æg i den første halvdel af græsningssæsonen end resten af året med deraf følgende højere kontamination 
af græsmarkerne end resten af året. L3 kan dog overvintre på markerne og kontamination kan derfor 
forekomme hele året.  

Hvornår er føl belastet med cyathostomer: 

Føl kan blive smittet med cyathostomer, så snart de begynder at græsse (ESCCAP 2019). I situationer hvor 
heste ikke har adgang til græsgange, er de normalt ikke udsat for cyathostom infektioner.  

Infektioner med cyathostomer er meget almindelig i alle europæiske lande, herunder Danmark og ses på 
praktisk talt alle ejendomme med heste (Nielsen et al., u.å). Tidspunktet for infektion afhænger derfor af 
hvornår føllet har adgang til græs.  

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Flere studier foretaget på både danske heste og udenlandske voksne heste (> 3 år gamle) har vist at 
ubehandlede voksne heste har relativ homogen æg-udskillelses niveau fordelt henover flere 
græsningssæsoner især hos heste som udskiller få eller ingen æg (Gomez and Georgi 1991; Döpfer et al. 
2004; Nielsen et al. 2006), medmindre deres immunsystem er kompromitteret, eller de flyttes til et nyt 
miljø hvor den parasitiske forurening er anderledes. Et studie på danske heste hvor æg per gram gødning 
(FEC) blev undersøgt forår og efterår over en 3-årig periode fandt en estimeret 84% sandsynlighed for at 
FEC resultat blev < 200 æg/g for heste med 2 tidligere FEC resultater på < 200 æg/g (Nielsen et al. 2006).  

Det afgørende for om føllet smittes med cyathostomer, og hvornår føllet smittes, er om føllet sættes på 
græs hvor der er æg til stede, uagtet hoppens parasitstatus. Placeres føllet på en ren mark og hoppen 
udskiller æg vil hoppens parasitstatus dog have indflydelse på føllets risiko for infektion ved at hoppen 
dermed forurener marken med æg. 
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Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Da smitte sker ved indtagelse af infektive larver ved græsning, vil behandling før føllet har været på græs 
ikke have nogen effekt. 

Konklusion:  

I det føllet smittes ved at indtage infektive laver ved græsning, har en evt. behandling først relevans når 
føllet har mulighed for at græsse. Her skal det dog bemærkes at det ikke er de æglæggende stadier, som 
forvolder symptomer, men derimod vandrende eller encysterede larvestadier. Med de nuværende 
diagnostiske muligheder som beror på påvisning af æg i gødningen, betyder det derfor, at 
gødningsundersøgelser ikke har diagnostisk værdi og det kan være relevant at behandle føllene uden 
forudgående diagnostisk undersøgelse.  

Vil føl udvise kliniske symptomer, når der er behov for behandling med antiparasitære lægemidler? 

Svar: Cyathostomerne anses ikke som værende særlig patogene, dog kan en massiv forekomst af 
Triodontophorus sp. give anledning til tarmbetændelse i tarmen med tilhørende diarre. Endvidere 
kan simultant frembrud af store mængder L4 fra tarmslimhinden give anledning til kliniske 
symptomer i form af tarmbetændelse som kan give anledning til diarre, samt kolik symptomer. De 
fleste inficerede dyr formodes ikke at være klinisk påvirket, selv ved massiv ormebyrde. Ikke desto 
mindre tyder nogle undersøgelser på at der er en mulig korrelation mellem infektion med 
Cyathostomer og tilbagevendende diarré og intermitterende kolik (ESCCAP 2019). 

Parascaris spp. (Spolorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Voksne orm opholder sig i tyndtarmen hvor de producerer æg som udskilles med gødningen til miljøet. Hvis 
miljøfaktorerne er korrekte udvikles æggene til infektive æg. Æggene er således ikke infektive før denne 
modningsfase er gennemført. Infektion sker herefter ved indtagelse af infektive æg ved græsning eller ved 
at hesten f.eks. slikker på gødningsforurenet overflader f.eks. hoppens yver. Æggene klækker i tyndtarmen 
og L3 penetrerer tarmvæggen, hvorefter de migrerer gennem lever og lunger (kaldet hepatotracheal 
migrationsrute). I lungerne hostes L3 op i munden, synkes og havner igen i tyndtarmen. I tyndtarmen 
udvikles L3 til voksne orm.  

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med spolorm. 

Der forekommer kun oral smitte ved indtagelse af infektive æg. 

Præpatensperioden er ca. 3 måneder. 

Miljøets indflydelse: 

Æg kan forblive infektive på græsmarken vinteren over afhængigt af temperaturer, jordtype og fugtighed. 
Føl kan derfor fra første dag de sættes på græs i realiteten optage æg. Æg udskilt med gødningen i 
vinterhalvåret eller æg som ikke nåede at modne i efteråret vil blive infektionsmodne i løbet af 
forsommermånederne og infektionsrisikoen er derfor højest i sommermånederne. 
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Æggene kan modnes til infektive æg i stalden hvis forholdene er korrekte (15-20°C og høj luftfugtighed) og 
gødning eller gødningsrester efterlades i stalden. 

Hvornår er føl belastet med spolorm: 

Alle føl <6 måneder må forventes at være inficerede med spolorm. De fleste føl udsættes for smitte med 
spolorm æg som meget unge og vil begynde at udskille æg i 3-måneders alderen. Herefter vil den 
maksimale æg-udskillelse og tilhørerne ormebyrde typisk ses ved 4-5-månedersalderen, uanset hvilken 
årstid føllene er født på (Donoghue et al. 2015).  Efter 6-måneders alderen vil ormebyrden gradvist blive 
elimineret af hestens eget immunrespons (Fabiani et al. 2016). Dvs. infektion med spolorm er udpræget 
aldersbetinget i sin forekomst hvorfor risikoen for infektion ofte er større hvis føllet sættes ud på marker 
hvor der tidligere har gået ældre føl og ungheste (Reinemeyer and Nielsen 2017). Dog kan en lille del af føl i 
8-10 måneders alderen stadig have lavgradig ormebyrder. 

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Den eneste smitte med spolorm er ved optagelse af infektive æg fra miljøet (stald og græs). Derfor har 
føllets moder såvel som andre heste føllet er i kontakt med, går på fold med eller heste der tidligere har 
gået på folden føllet opholder sig på eller deler boks med betydning for føllets risiko for smitte med 
spolorm. 

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Behandling af hoppen inden fødsel har kun effekt på en evt. ormebyrde hos hoppen og påvirker ikke føllet 
direkte men kan reducerer æg-udskillelsen til miljøet. Behandles føllene i 2-3 måneders alderen reduceres 
parasitbyrden. Behandles føllene derimod første gang når de er i 4-6 måneders alderen er der risiko for 
tyndtarmsforstoppelse med orm, da disse lammes ved behandling. 

Konklusion:  

Det er forventeligt at alle føl bliver smittet med spolorm. Med de nuværende testmuligheder opstår der 
klinisk sygdom før æg kan påvises ved gødningsundersøgelse, da vandrende eller encysterede larver ikke 
udskiller æg, og der ikke findes brugbare metoder til at påvise vandrende eller encysterede larver. Dette 
gør at behandling uden forudgående parasitanalyse anses som nødvendig for at beskytte føllets sundhed.  

Når føllene er >6 måneder giver det god mening at undersøge æg-udskillelsen forud for behandling, da der 
nu ses voksne orm. 

 

Er det først, når føllet udviser kliniske symptomer, at der er behov for behandling med antiparasitære 
lægemidler? 

Svar:  Da de kliniske symptomer på infektion med spolorm, især under migrationen gennem lever og 
lunger, kan sidestilles med tegn på andre sygdomme/infektioner er der risiko for, at en del spolorm 
infektioner vil forblive ubehandlet med konsekvenser for føllets almene velbefindende og generelle 
sundhedstilstand hvis behandling først foretages når føllet udviser kliniske symptomer. Afhængig af 
hesterace udviser føl forskellig grad af symptomer ved infektion. I nogle tilfælde og især ved massiv 
infektion vil det være for sent at behandle når først føllene udviser kliniske symptomer, da føllene 
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kan risikere at dø af behandlingen, da de døde voksne orm i tarmen kan fører til forstoppelse og 
kolik.  

Strongyloides westeri (Trådorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Strongyloides westeri er speciel ved at have 2 typer af livscyklus: en direkte og en indirekte, samt 3 
smitteveje: oralt, perkutant og laktogent. Vertikal smitte via placenta forekommer ikke (Mirck 1977). 

Den direkte livscyklus: Voksne hunorm findes i tyndtarmen hvor de lægger æg i tyndtarmens mucosa. 
Æggene udskilles herefter til miljøet med gødningen, larver frigives fra ægget og udvikles til infektive L3 i 
miljøet.  

L3 i miljøet kan optages af nye heste enten oralt ved græsning eller perkutant. Ved oral smitte udvikles L3 
til voksne hunorm i tyndtarmen.  

Præpatensperioden er ca. 2 uger for oral infektion (Lyons et al. 1973).  

Hvis smitte sker perkutant, trænger L3 ind i blodkarrene og transporteres til hjertet og videre til lungerne 
hvor de videreudvikles til L4, hostes op til luftrør og svælg, sluges og udvikles til voksne hunorm i 
tyndtarmen (Lyons and Tolliver 2015).  

Præpatensperioden for perkutant infektion er 7-9 dage.  

Perkutant optagne L3 kan endvidere lejre sig i vævet omkring mælkekirtlerne hos hoppen og reaktiveres af 
hormonerne for laktation. Ved laktationens begyndelse migrerer L3 til brystkirtlerne og overføres til føllet 
når det dier. Efter laktogen smitte sker den videre udvikling i føllets tyndtarm som beskrevet for direkte 
smitte. 

Præpatensperioden for laktogen smitte er 4-6 dage.  

Den indirekte livscyklus: L3 i miljøet kan udviklings til fritlevende voksne hun- og han-orm. Derefter lægger 
hunormene æg i miljøet, de klækker og L1 udvikles til L3. L3 kan så inficerer hestene oralt eller perkutant og 
fortsætte livscyklus som ved den direkte Livscyklus.  

Præpatensperioden for indirekte livscyklus er varierende. 

Der forekommer ikke transplacental smitte med trådorm. 

Der forekommer laktogen, perkutan og oral smitte. 

Miljøets indflydelse: 

Overlevelse af S. westeri i miljøet kræver høje temperatur og høj fugtighed. Dybstrøelse skaber derfor 
optimale betingelser for overlevelsen af L3 og øger muligheden for perkutan smitte. Holdes gulvet derimod 
tørt uddør både larver og voksne, dog kan der stadig forekomme laktogen smitte. Således er management 
medvirkende til infektionshyppigheden, i hvert fald hos dyr som holdes på stald.  
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Miljøets synes også afgørende for hvilken retning udviklingen af L3 går. Ved tilstrækkelig fugtighed og 
varme vil der udvikles adskillige fritlevende generationer (indirekte livscyklus). Mindre gunstige forhold 
favoriserer overlevelse af L3 og den direkte livscyklus. 

Hvornår er føl belastet med Strongyloides westeri: 

Strongyloides westeri er hovedsageligt en infektion hos helt unge føl og ungheste, og den primære 
smittevej for føl menes at være laktogen. Strongyloides westeri infektive larver er blevet påvist i mælk fra 
hopper allerede 4 dage post partum (Lyons et al. 1973), og føl fjernet fra deres mor helt ned til 2 dage post 
partum fået overført smitte (Lyons et al. 1973). Dog erhverver føllene beskyttende immunitet relativt 
hurtigt (Greer et al. 1974) og føllene kan derved skille sig af med infektionen selv når de er omkring seks 
måneder gamle (Lyons and Tolliver 2015).  

Der er dog uvist hvor længe S. westeri larver vedbliver at være i mælken. Et studie fra 1977 viste at larver 
var til stede i mælken på dag 10, 24 og 32 dage post partum (Mirck 1977). I et andet studie blev der 
imidlertid ikke påvist larver i mælken mellem 13 og 16 dage post partum, på trods af at føllene udviste 
smitte (Thamsborg et al. 2017). 

Føl kan dog også smittes ved oralt at indtage infektive larver fra miljøet eller ved perkutan smitte fra enten 
staldmiljøet eller græsmarken (Dewes and Townsend 1990). 

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Den laktogene smittevej menes at være hovedsmittevejen for føl (Lyons et al. 1973), så moderdyrets 
parasitstatus er af afgørende betydning for smitte til føl hvis disse dier hos hoppen.  

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Der er lavet adskillige undersøgelser af betydningen af behandling af hoppen før og efter foling for risikoen 
for infektion hos føl. 

Et studie fra 1983 sammenlignede parasit status hos føl fra 4 behandlingsgrupper:  

1) føl fra hopper som blev behandlet med ivermectin på dagen for foling, og igen dag 21 post partum 

2) føl fra hopper som blev behandlet med ivermectin på dagen for foling uden yderligere behandling 

3) føl fra hopper som ikke modtog behandling, men hvor føllet modtag behandling dag 21 post partum 

4) Hverken hoppe eller føl modtog behandling.  

Føl fra hopper som modtag behandling (gr. 1 og 2) udskilte signifikant færre æg i gødningen dag 17-28 post 
partum end føl hvor hoppen ikke modtog behandling (gr. 3 og 4). Hos føl som modtog behandling på dag 21 
post partum faldt udskillelsen af æg til næsten 0 en uge efter behandling (Ludwig et al. 1983). Det er dog 
ikke oplyst om føllene har haft adgang til græs eller om gødningen blev fjernes fra boksene, endvidere er 
det ikke oplyst om føllene udviste sygdomssymptomer. 

Et andet studie har undersøgt æg-udskillelsen hos føl hvor hoppen i nogle tilfælde var blevet behandlet 
med ivermectin 48 timer efter foling. Studiet viste at prævalensen af æg-udskillende S. westeri infektion var 
ens hos føl fra hopper med og uden behandling. Føllene var mellem 17 og 117 dage gamle da prøverne blev 
taget (Lyons and Tolliver 2014). Det er dog ikke oplyst om føllene har haft adgang til græs eller om 
gødningen blev fjernes fra boksene.   
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Konklusion:  

Strongyloides westeri kan overføres laktogent og kan derfor være grund til at en hoppe behandles inden 
foling, eller at føllet behandles kort tid post partum uden forudgående parasitundersøgelse.  

Vil hoppen udvise kliniske symptomer ved infektion, som giver anledning til behandling med 
antiparasitære lægemidler inden foling? 

Svar: Nej. Kliniske symptomer optræder kun hos føl (Hiepe et al. 1975). 

Vil føl, som har behov for behandling med antiparasitære lægemidler udvise kliniske symptomer? 

Svar:  Ja, føl som har behov for behandling vil udvise kliniske symptomer. Føl uden kliniske symptomer kan 
dog også have behov for behandling. Dog er S. westeri sjældent årsag til sygdom. Det gælder dog for 
denne parasit såvel som alle andre parasitter at de er potentielle patogener, alligevel tolererer langt 
de fleste heste infektion uden nogen form for symptomer (citat M. Nielsen). Forebyggende 
behandling rettet mod S. westeri kan derfor ikke begrundes fagligt, medmindre der er en 
sygdomshistorie på ejendommen. 

Strongylus vulgaris (blodorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Voksne orm opholder sig i caecum og colon hvor de producerer æg som udskilles med gødningen til miljøet. 
Hvis miljøfaktorerne er korrekte udvikles en infektiv L3 inde i ægget. L3 frigives fra ægget og vil forekomme 
i græsset omkring gødningen. Infektion af hestene sker ved optagelse af L3 ved græsning. Efter indtagelse 
trænger L3 ind i tarmmucosa især i ileum, caecum og den forreste del af colon. Her udvikles L3 til L4. L4 
vandrer herefter via submucosas arterioler til krøspulsårens forgreninger og hæfter sig fast ved krøsrodens 
intima tæt ved aorta. Indlejret i trombemasse udvikles L4 til L5. L5 frigøres fra trombemasserne, følger med 
blodet til arterieforgreningerne hvor de kiler sig fast og omgives af knudedannelser. Senere brister 
knuderne, hvorved ormene frigøres og etablerer sig i caecum og colon hvor de udvikles til voksne orm.  

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med blodorm. 

Der forekommer kun oral smitte ved indtagelse af infektive larver. 

Præpatensperioden er ca. 6 måneder. 

Miljøets indflydelse: 

Ved 15-25°C modnes æggene på 1-2 uger og L3 frigives og kan overlever på marken i uger til måneder. 
Larveudviklingen kan foregå ned til 6°C, dog tager det mange måneder. L3 larver kan overvintre på 
markerne ved frostgrader, men dør ud i løbet af forsommeren. Flere undersøgelser har vist, at parasitter 
(herunder S. vulgaris) reducerer deres æg-udskillelses niveau uden for græssæsonen, hvor forholdene er 
mindre gunstige for parasitoverførsel. Ved temperature >40°C dør de fritlevende L3, dog kan de overleve 
inde i gødningsklatten hvis den bevare nok fugtighed (Nielsen et al. u.å.).  
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Hvornår er føl belastet med S. vulgaris: 

Samme som for cyathostomerne. 

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Samme som for cyathostomerne. 

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

I et dansk studie fra 2012 blev prævalensen af S. vulgaris undersøgt og sammenlignet hos hestehold som 
modtog selektiv behandling og hos hestehold hvor alle heste blev behandlet uden forudgående 
parasitundersøgelse. Strongylus vulgaris forekom hos heste med alle æg udskillelsesniveauer, også hos 
heste med FEC < 500 epg, det niveau som typisk afgør om hestene behandles eller ej. Således vil heste som 
ikke behandles kunne være reservoir for S. vulgaris infektion (Nielsen et al. 2012).  

Det skal her bemærkes at morfologisk adskiller S. vulgaris æg sig ikke i udseende fra æg af andre 
Strongylider og de kan derfor ikke diagnosticeres ved alm. ægtælling. Der skal enten laves larvedyrkning 
eller foretages molekylær diagnostisk undersøgelse. Larvedyrkning er tids- og pladskrævende og mange 
prøver findes falsk negative. Molekylær diagnostiske undersøgelse kan endnu ikke laves af praktiserende 
dyrelæger, men kræver speciallaboratorie og kan stadig først diagnosticeres når ormene er voksne og der 
udskilles æg i gødningen. 

Konklusion:  

Idet føllet smittes ved at indtage infektive laver ved græsning, har en evt. behandling først relevans når 
føllet har mulighed for at græsse. Som for cyathostomerne, er det ikke de æglæggende stadier, som 
forvolder symptomer, men derimod larvestadierne. Dette betyder derfor at gødningsundersøgelser ingen 
diagnostisk værdi har for heste med kliniske symptomer. Dette gør at behandling på basis kliniske 
symptomer uden forudgående parasitanalyse anses som nødvendig for at beskytte føllenes sundhed.  

Dog kan gødningsundersøgelser hos heste >6 måneder være medvirkende til at vurdere smittepresset i 
hesteholdet, påvise tilstedeværelsen af parasitten og afgøre hvilke heste som skal behandles.  
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Hundehvalpe 
Hunde i Danmark kan blive inficeret med en række af helminter, herunder nematoder, cestoder og 
trematoder, samt protozoer. Notatet vil dog kun omhandle parasitterne Toxocare canis, Angiostrongylus 
vasorum og Giadia duodenalis, da disse anses for værende relevante i forhold til vidensyntesens formål. 

Hvorfor er de udvalgte parasitter relevante? Er det relateret til det valgte aldersinterval for hvalpe? 

Svar:  De beskrevne parasitter er de mest relevante hos hvalpe, da de kan forårsage alvorlig sygdom, samt 
udgøre en zoonotisk risiko. Desuden har de høj udbredelse i Danmark såvel i Europa. Andre 
parasitter som hvalpene kan være kan være smittet medføre sædvanligvis mere ubetydelige gener 
og bør ikke give anledning til behandling uden forudgående diagnose. 

Angiostrongylus vasorum (hjerte-lungeorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

De voksne orm opholder sig i lungearterierne og højre ventrikel. Her lægger hunormen æg som 
efterfølgende transporteres med blodet til lungekapillærerne hvor de udvikles, klækker og L1 frigives. L1 
trænger ind i alveolerne ved at penetrerer kapillær- og alveolarvæggene, migrere mod svælget, hostes op 
og sluges for til sidst at blive udskilt med fæces. L1 inficerer herefter landsnegle og udvikles til infektive L3. 
Infektion af hunden sker når den spiser en inficeret landsnegl. Efter indtagelse af sneglen frigøres L3, 
penetrerer tarmvæggen og vandrer til de abdominale lymfeknuder hvor de gennemgår to udviklingsstadier 
til L5. L5 migrerer derefter via portal venen gennem leveren og caudal vena cava til højre hjertekammer og 
derefter til lungearterier, hvor de udvikler sig til voksne (Ferdushy and Hasan 2010). 

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med A. vasorum. 

Der forekommer kun oral smitte ved indtagelse infektive mellemværter eller parateniske værter. 

Præpatensperioden er 28-108 dage. 

Hvornår er hvalpe belastet: 

Hunde i alle aldre kan smittes, også flere gange i deres livstid, dog er der tendens til at unge hunde oftere 
er smittet (Chapman et al. 2004). Dette formodes at skyldes deres nysgerrige natur hvilket gør dem mere 
udsatte for kontakt med mellemværten i forhold til de ældre hunde.  

Miljøets indflydelse: 

Angiostrongylus vasorum forekommer almindeligvis i Danmark, dog har der længe været hotspot områder i 
hovedstadsområdet og Nordsjælland hvor prævalensen er højere end i resten af landet (Saeed et al. 2006). 
Det afgørende for om hunden er i risiko for at blive smittet er tilstedeværelsen af inficerede snegle og 
hundens adgang til disse. Angiostrongylus vasorum findes dog også i vilde dyr, hvorfor hundenes adgang til 
områder med vilde dyr kan betyde øget risiko for inficerede snegle.  
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Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Tæven har ingen direkte betydning for hvalpenes parasitstatus, da parasitten kun kan smitte ved indtagelse 
af inficerede mellemværter eller parateniske værter. 

Smitte til mellemværter eller parateniske værter kan dog holdes nede hvis ejeren fjerner hundens afføring 
og kassere den udenfor rækkevidde af andre dyr.  

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Det har ikke været muligt at finde litteratur der omhandler dette. 

Konklusion: 

Idet hvalpe smittes ved at indtage inficerede mellemværter eller parateniske værter, har en evt. behandling 
først relevans når hvalpene har adgang til udearealer. Infektion med A. vasorum kan give anledning til 
kliniske symptomer både i den patente og den præpatente periode og kan samtidig være svær at 
diagnosticere da udskillelsen af L1 med afføringen kan være meget varierende, dog kan dette afhjælpes ved 
at foretage gentagne fæcesundersøgelser. Symptomerne på infektion med A. vasorum ligeledes varierende 
og det er derfor svært at diagnosticere på baggrund af kliniske symptomer. 

Giardia duodenalis 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Giardia har en direkte livscyklus, hvilket betyder at den kan smitte direkte fra hund til hund via fækal-oral 
ruten. Det infektive stadie, cysterne, udskilles med hundes afføring og er infektive straks de forlader 
hunden. Nye hunde smittes ved at optage cysterne fra afførings-forurenede overflader, ved at spise fæces 
eller ved at indtage fæces forurenet vand eller mad. I tarmen frigives sporozoitter fra cysterne og formerer 
sig, for så igen at danne nye cyster der kan spredes til miljøet via afføringen. 

Der forekommer ikke transplacental eller laktogen smitte med Giardia. 

Der forekommer kun smitte ved oral indtagelse af cyster fra miljøet. 

Præpatensperiode er ca. 3-10 dage. 

Hvornår er hvalpe belastet med Giardia: 

Prævalensen af Giardia infektioner hos hunde under 1 år er betydelig større end hos ældre hunde (Itoh et 
al. 2001; Upjohn et al. 2010; Barutzki and Schaper 2013; Mohamed et al. 2013). Dette skyldes muligvis 
deres umodne immunsystem, hvorimod de ældre hunde har erhvervet immunitet over for Giardia.  

Miljøets indflydelse: 

Giardia er infektiv så snart cysterne udskilles fra værten med afføringen, samtidig er de modstandsdygtige 
over for de fleste miljøfaktorer samt desinfektionsmidler (f.eks. sprit) og kan overleve længe i miljøet.  
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Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Giardia smitter hverken laktogen eller via placenta, men kun via fækal-oral ruten. Dog er parasitten infektiv 
så snart den er udskilt med afføringen, så tæven kan have indflydelse på hvalpenes parasitstatus med 
Giardia. En del studier har da også vist at steder hvor flere hunde bor sammen er der større risiko for 
Giardia infektioner, fx hos kennelhunde (Bouzid et al. 2015). Dette skyldes højst sandsynligt at når flere 
hunde bor sammen, ofte under mindre hygiejniske forhold, er der større risiko for at optage en infektion 
fra miljøet. Det er dog meget begrænset hvad der lavet af studier der undersøger betydningen af 
moderdyrets parasitstatus for hvalpenes risiko for infektion med Giardia. Hamnes et al. (2007) har 
undersøgt Giardia status hos hunhunde og hendes hvalpe i 1, 2, 3, 4, 6 og 12 måneders alderen. Kun få 
hunhunde var Giardia positive og deres hvalpe var negative, til gengæld blev en stor del af hvalpene 
positive da de flyttede hen til nye ejere efter 2 måneders alderen, hvilket tyder på miljøet at har større 
betydning end tævens parasitstatus. Der var dog for få positive hunhunde til at konkludere endeligt på 
dette studie. 

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

Det har ikke været muligt at finde litteratur omkring betydningen af behandling før og/eller efter fødsel for 
risikoen for Giardia infektion.  

Konklusion: 

Præpatens perioden for Giardia er så kort at klinisk sygdoms opstår samtidig med at infektionen bliver 
mulig at diagnosticere, hvorfor det giver god mening at undersøge cyst udskillelsen forud for behandling. 
Cyst udskillelsen kan dog være variabel, hvorfor dyr med vedvarende diarre uden anden ætiologi påvist bør 
re-testes. I højrisikomiljøer med høj forekomst af diarré hos hvalpe eller hvor der er små børn eller 
immunkompromitterede mennesker, bør behandling dog overvejes, da Giardia kan være zoonotisk. Giardia 
kan dog også forekomme uden at hunden udviser kliniske symptomer og derfor kan agere reservoir for 
infektion hos hvalpe eller andre hunde. Rutinemæssig undersøgelse af drægtige tæver kan være relevant. 

Toxocare canis (spolorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Der forekommer transplacental, laktogen og oral smitte med infektive æg fra miljøet. 

Direkte livscyklus: Voksne orm opholder sig i tyndtarmen hvor de lægger æg som udskilles med afføringen, 
og efterfølgende modnes i miljøet. Nye hunde inficeres når de indtager infektive æg fra miljøet. Hunde kan 
endvidere blive inficeret hvis de spiser en paratenisk vært eller råt kød fra inficerede dyr. Efter indtagelse 
klækker æggene i duodenum og L3 frigives i tyndtarmen, penetrerer tarmvæggen til lymfesystemet og 
vandrer videre via kapillarerne til leveren. Derefter vandrer larverne via hjertet til lungerne. Fra lungerne 
kan larverne følge 2 forskellige videre ruter afhængigt at hundens alder og immunstatus:  

1) Larverne trænger ind i alveolernes væg og fortsætte deres migration via bronkioler og luftrør til 
svælg. Her sluges de og når sluttelig tyndtarmen hvor de videreudvikles til voksne orm (Schnieder 
et al. 2011).  
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2) Larverne trænger ind i alveolvæggen og genindtræde i kredsløbssystemet hvor de ophobes i 
somatisk væv primært muskler, nyre, lever og centralnervesystemet (Dubey, 1978; Manhardt and 
Stoye, 1981).  

Hos unge hvalpe er det oftest rute 1 der foregår, mens det hos ældre hvalpe og voksne hunde primært er 
rute 2 (Greve, 1971; Oshima, 1976). Kun hos et fåtal af de voksne hunde følger larverne rute 1 (Lloyd, 
1998). 

Indirekte livscyklus: Hos drægtige tæver kan L3 vandrer fra det somatiske væv til placenta og give 
anledning til transplacental infektion hos hvalpene. Larverne føres via navlestrengen til fostrene. Lige efter 
fødslen vandrer larverne til hvalpenes lunger, hvorefter den sidste del af livscyklus gennemføres. Dette 
foregår på ca. dag 40 i drægtigheden. Endvidere kan L3 overføres til hvalpene via mælken når de dier. Ved 
laktogen infektion overføres L3 direkte til hvalpens tarm og udvikles til voksne orm.  

Præpatensperiode er ca. 35 dage ved indtagelse af æg, ca. 30 dage ved laktogen infektion og ca. 20 dage 
ved transplacental infektion. 

Miljøets indflydelse: 

Under optimale forhold (temperature på 25-30 ◦C og en fugtighed på 85–95%) sker udviklingen af den 
infektive larve inde i ægget på 9–15 dage. Udviklingen kan dog vare fra 3-6 uger og op til flere måneder. 
Æggene kan forblive infektive i miljøet i mere end et år (Overgaauw 1997). 

Hvornår er hvalpe belastet: 

Hvalpe kan smittes med T. canis transplacentalt, laktogent og post partum ved oral indtagelse af infektive 
æg. Det er dog typisk nyfødte og helt unge hvalpe der primært er blevet smittet med T. canis via de direkte 
smitteveje (transplacental og laktogen).  

Hunde kan dog blive inficeret hele livet ved at optage infektive æg fra miljøet eller ved at spise en 
paratenisk vært. 

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Vertikal infektion af hvalpe foregår både ved at tæven inficeres under drægtigheden, men også ved at 
larver ophobes i somatisk væv og reaktiveres under drægtigheden. Det er dog uvist hvor længe larver kan 
forblive infektive i tævens væv. Dog vides det at smittevejen til hvalpene hovedsageligt afgøres af 
tidspunktet for tævens infektion og at smitte fra tæve til hvalpe først sker fra dag 42 i drægtigheden og 
fremefter (Overgaauw 1997). 

Inficeres tæven med T. canis midtvejs i drægtigheden vil der hovedsageligt forekomme transplacental 
smitte, mens der er mindre risiko for laktogen smitte. Det samme gør sig gældende for infektion før 
drægtighedens indtræden (Burke and Roberson 1985), mens infektion i sidste kvartal hovedsageligt fører til 
laktogen smitte (Kramer et al. 2006). Larver kan påvises i mælken op til 28 dage post partum (Stoye, 1976; 
Manhardt, 1980; Löwenstein, 1981). 

Tæven vil dog ofte have patent infektion post partum, da hun bliver re-inficeret fra hvalpene æg-udskillelse 
(ESCCAP 2017). 
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Betydning af behandling før og efter fødslen: 

I et studie af Kramer et al. (2006) har de eksperimentelt inficeret 5 hunde med infektive T. canis æg på 
befugtningsdagen. Fire hunde blev behandlet med 1 mg moxidectin/kg b.w. på dag 40 og 55 efter 
befrugtning, mens 1 hund ikke blev behandlet. Alle hunde og hvalpe i behandlingsgruppen forblev negative 
og der var ingen påvirkning af helbredet pga. behandling. Den ubehandlede tæve og alle hendes hvalpe 
have patent T. canis infektion 26 dage post partum. Moxidectin behandlingen forebyggede vertikal og 
laktogen smitte af hvalpene, dog var der kun få hunde inkluderet i forsøget. 

Konklusion: 

For at forebygge transplacental og laktogen smitte med T. canis fra tæve til hvalpe skal drægtige tæver 
behandles enten før eller under drægtigheden. Da tæven kan have infektion som kan overføres til hvalpene 
uden at infektionen er patent vil der ved gødningsundersøgelser forekomme falsk negative prøver. Der er 
på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at diagnosticerer larver i vævet. Behandles der før drægtigheden 
er der dog stadig en risiko for at hunden optager ny infektion i drægtigheden som kan overføres til 
hvalpene. Er tæven blevet behandlet korrekt under drægtigheden er risikoen for direkte smitte elimineret, 
dog kan der stadig forekomme smitte ved indtagelse af æg fra miljøet. 

Vil tæven udvise kliniske symptomer ved infektion? 

Svar: Hos voksne hunde er infektioner med T. canis yderst sjældent forbundet med kliniske tegn, hvorfor 
det er vanskeligt at afgøre, om en hund er inficeret (Overgaauw 1997; ESCCAP 2017).  
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Killinger 
Katte i Danmark kan blive inficeret med en række af helminter, herunder nematoder, cestoder og 
trematoder, samt protozoer. Notatet vil dog kun omhandle parasitterne Toxocare cati og Giadia 
duodenalis, da disse anses for værende relevante i forhold til vidensyntesen formål. 

Hvorfor er de udvalgte parasitter relevante? Er det relateret til det valgte aldersinterval for killinger? 

Svar:  De beskrevne parasitter er de mest relevante hos killinger, da de kan forårsage alvorlig sygdom, samt 
udgøre en zoonotisk risiko. Desuden har de høj udbredelse i Danmark såvel i Europa. Andre 
parasitter som killingerne kan være smittet medføre sædvanligvis mere ubetydelige gener og bør 
ikke give anledning til behandling uden forudgående diagnose. 

Toxocare cati (spolorm) 

Livscyklus og patogenitet: 

Livscyklus: 

Efter oral optagelse af æg indeholdende infektive L3, undergår disse en tracheal migration via leveren og 
lungerne, indtil de endelig når tyndtarmen. Under denne migration udvikler larverne sig til voksne orm. 
Nogle af larverne migrerer til muskelvævet, hvor de bliver indlejrede. 

Smittes katten via indtagelse af L3 inficeret paratenisk vært (mus, biller, regnorme) frigives L3 i kattens 
tarmkanal og udvikler sig i tarmen til voksne orm uden tracheal migration. 

I modsætning til T. canis, forekommer der ikke transplacental smitte med T. cati, kun laktogen smitte 
(Sprent 1956; Swerczek et al. 1971; Coati et al. 2004) og smitte ved oral indtagelse af infektive æg eller 
inficeret paratenisk vært. Ved laktogen infektion overføres L3 direkte til killingernes tarm og udvikles til 
voksne orm. 

Der forekommer laktogen- og oral smitte med infektive æg. 

Der forekommer ikke transplacental smitte med T. cati. 

Præpatensperiode: ca. 6-8 uger. 

Hvornår er killinger mest belastet:  

På grund af den laktogene transmission er helt unge killinger mest udsatte for infektion (Barutzki and 
Schaper 2013).  

Miljøets indflydelse: 

Toxocara cati æg kræver en modningsperiode i miljøet før end den infektive larve udvikles inde i ægget. 
Hvor længe dette tager, afhænger af temperatur og fugtighed. 

Betydning af moderdyrets parasitstatus: 

Laktogen infektion af killinger foregår kun hvis tæven inficeres sent i drægtigheden (Coati et al. 2004), men 
ikke ved kronisk infektion. Udskillelsen af larver i mælken starter få dage post partum (Barutzki and Schaper 
2013). 
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I modsætning til T. canis, kan T. cati ikke overføres fra hunkatten til hendes killinger transplacentalt, men 
kun laktogent efter akut infektion sent i drægtigheden. Kronisk infektion hos hunkatten kan ikke føre til 
laktogen smitte (Coati et al. 2004). 

Betydning af behandling før og efter fødslen: 

To studier af Wolken et al. (2009) og Böhm et al. (2015) har evalueret effekt af en enkelt behandling af 
drægtige hunkatte sent i drægtigheden til forebyggelse af laktogen infektion til killingerne. Hunkattene blev 
eksperimentalt inficeret dagligt fra dag 50 i drægtigheden med infektive æg og behandlet på dag 60. Ingen 
af killingerne udskilte æg i perioden dag 35-56 post partum på nær en killing.  

Konklusion: 

For at forebygge laktogen transmission med T. cati fra hunkatten til killingerne kan drægtige hunkatte 
behandles i den sidste del af drægtigheden. Da hunkatten kan være smittet uden at infektionen er patent 
kan der ved gødningsundersøgelser forekomme falsk negative prøver. Dog bør behandlingen times, da det 
kun er infektion optaget sidst i drægtigheden som kan overføres til killingerne. Er hunkatten blevet 
behandlet korrekt under drægtigheden kan man overveje om det er nødvendigt at behandle killingerne 
rutinemæssigt post partum. 

Vil hunkatten udvise kliniske symptomer ved infektion? 

Svar:  Voksne katte med massiv infektion kan have symptomer som "potbelly", ru pels og tegn på 

dehydrering (Overgaauw 1997), mens lavgradig og moderat infektion sjældent giver anledning til 
kliniske symptomer. 

Giardia duodenalis 
Se infektion med G. duodenalis hos hund. 
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