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Type 1

Miltbrands-
emfysem hos kvæg 

– en kasuistik
Miltbrandsemfysem hos kvæg kan være en vanskelig 

diagnose at stille, men dyrlæger skal være opmærksom 
på clostridieinfektioner, når der opstår pludselige 

dødsfald hos kvæg.
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Summary
Blackleg is caused by activation of latent Clostridium chauvoei spores resting 
within macrophages located in muscle tissue. Blackleg has been reported 
from Denmark, but its current prevalence is unknown. Here a case of blackleg 
in a five-month-old heifer is presented in order to increase awareness of this 
disease. In July 2018, four out of 11 heifers grazing on moist lowland died sud-
denly. A fifth heifer that was found depressed was referred to the Large Animal 
Teaching Hospital, University of Copenhagen, but was euthanized shortly af-
ter arrival. Necropsy revealed widespread necrosis of muscles with emphyse-
ma, cellulitis and fibrinous pericarditis. C. chauvoei was isolated by culture 
from muscle tissue and the spleen. Danish veterinarians should be aware of 
blackleg and other clostridial infections when sudden death occurs in cattle, 
especially among cattle grazing areas with moist soil. 

Sammendrag
Miltbrandsemfysem (MBE) forårsages af en aktivering af Clostridium chauvo-
ei-sporer, der ligger latent i makrofager i muskelvævet. Infektionen forekom-
mer i Danmark, men dens udbredelse og hyppighed er ikke klarlagt. Her be-
skrives et tilfælde af MBE hos en 5 måneder gammel kvie med henblik på at 
henlede praktiserende dyrlægers opmærksomhed på denne sygdom. Fire ud 
af 11 kvier, der afgræssede et fugtigt lavbundsområde, døde pludseligt. En 
femte kvie, der var nedstemt, blev henvist til Universitetshospitalet for Store 
Husdyr, Københavns Universitet, men blev aflivet kort tid efter ankomsten. 
Obduktion viste udbredt nekrose af skeletmuskulaturen med emfysem, fleg-
mone-dannelse og fibrinøs pericarditis. Ved bakteriologi blev C. chauvoei dyr-
ket fra muskulatur og milt. Dyrlæger skal være opmærksom på MBE og andre 
clostridieinfektioner, når der opstår pludselige dødsfald hos kvæg, især 
blandt dyr, som afgræsser områder med fugtig jordbund.

Indledning 
Miltbrandsemfysem (MBE) (en-
gelsk: blackleg) hos kvæg skyldes 
infektion med den anaerobe spo-
redannende jordbakterie Clostridi-
um chauvoei og rammer typisk kal-
ve i alderen 6 til 24 måneder 
[1;2;3;4]. Infektionen optræder of-
test hos dyr på græs, og da den har 
et akut til subakut dødeligt forløb, 
findes a�cerede kalve ofte døde 
på marken uden forudgående er-
kendte kliniske tegn. Da infektio-
nen fører til hurtigt postmortel gas-
udvikling i kadaveret, og da den ty-
pisk forekommer i varme perioder, 
kan det være udfordrende at er-
kende tilstanden. 

Den initiale patogenese ved 
MBE er ikke klarlagt i detaljer, men 
det er entydigt, at smitten er oral i 
form af C. chauvoei-bakterier og/
eller sporer. Det er muligt, at de pri-
mære sporer optages direkte over 
formave- eller tarmslimhinden, 
men en del vil sporulere i lumen, 
og der vil være vækst af C. chauvo-
ei i formave- eller tarmindholdet, 
hvorved antallet af både bakterier 
og sporer øges. 

Hypotesen herefter er, at sporer 
optages via slimhinden og trans-
porteres rundt i kroppen, men den 
eksakte mekanisme er ikke kendt. 
Det er imidlertid kendt, at sporerne 
fagocyteres af makrofager i skelet- 
og hjertemuskulatur, og at de her-
efter ligger latent i disse (muligvis i 
flere år), indtil der opstår et anaero-
bt miljø i musklen, eventuelt som 
følge af et stumpt traume [3;5;6;7]. 

Ved anaerobe forhold sporulerer 
sporerne, og der opstår en lokal 
bakteriel vækst af C. chauvoei. 
Bakterien er toksinproducerende, 
og toksiner som fx hæmolytisk 
leukocidin, C. chauvoei toxin A 
(CctA), hæmolysiner, neuramini-
daser og hyaluronidaser forår-
sager vævsnekrose [1;6;8;9;10]. De 
herved dannede nekroser formo-
des at bidrage til en såkaldt circu-
lus vitiosus (»ond cirkel«), hvor der 
skabes yderligere favorable for-
hold, som fremmer bakteriens 
vækst [6;11]. Der sker således en 
lokal opblussen af infektionen 
samtidig med, at der sker hæmato-
gen spredning (septikæmi) med 
dannelse af yderligere nekrotiske 
foci i andre muskler, herunder hjer-
temuskulatur og diafragma. 
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Figur 1. Makroskopiske forandringer i en kalv med miltbrandsemfysem. a) Der 
ses udbredt blødning og ødem i muskel- og bindevæv ventralt på halsen og i 
brystmuskulaturen; b) I den dybe lårmuskulatur ses et stort område (cirkel) med 
blødning, mens de tilstødende muskelgrupper fremstår normale (N); c) Tværsnit 
af den dorsale rygmuskulatur, hvor der ses et mørkerødt område med gasbobler 
(pilehoveder). >

Såfremt kvæg undersøges, inden de dør, vil de typisk være 
svært alment påvirkede (letargiske, febrile, anorektiske og 
være halte eller liggende). Karakteristisk vil der være muskel-
partier, ofte lårets muskulatur, der er hævede, og ved palpati-
on kan subkutant emfysem erkendes (krepitation). Dog ses 
der tilfælde, hvor sådanne læsioner ikke umiddelbart erken-
des. Dette gælder såfremt infektionen er lokaliseret til dybt-
liggende muskelpartier, diafragma eller hjertet. I tilfælde, 
hvor hjertet er a�ceret, udvikles myokarditis, eventuelt med 
peri- eller endokarditis, og der kan udvikles lungeødem samt 
pleuritis. I sådanne tilfælde ses påvirkning af hjerte-lunge-
kredsløbet, eksempelvis i form af dyspnø. 

Såfremt infektionen optræder hos drægtige køer, kan den 
spredes til fosteret, som derved også udvikler MBE [6]. 

Ved obduktion af dyr med MBE ses områder af muskulatu-
ren mørkfarvet og med gasblærer samt ødem og blødning i 
det omkringliggende bindevæv. Muskulaturen har en harsk 
smørlugt, der er karakteristisk for clostridie-myonekroser 
[3;4;8;12;13].

Formålet med denne artikel er, med baggrund i et syg-
domstilfælde fra en kvægbesætning i Nordsjælland, at gøre 
opmærksom på forekomsten af MBE i Danmark samt at be-
skrive de kliniske og patologiske fund og de udfordringer, 
der er forbundet med diagnostikken.

Anamnese
Blandt en flok cirka fem måneder gamle Holstein-kvier græs-
sende på en eng i et lavbundområde (Langstrup Mose) ved 
Fredensborg fandtes i juli 2018 fire ud af 11 kalve pludseligt 
døde inden for ét døgn. Besætningsdyrlægen havde mistan-
ke om pneumoni og åbnede derfor thorax på en kalv og in-
spicerede lungerne, men observerede ikke patologiske for-
andringer. Ved samtidigt indsnit i rygmuskulaturen fandtes 
mørkfarvning af muskulaturen. En kalv, som havde slinger 
gang, stive ben og var sløv, blev derpå indlagt på Universi-
tetshospitalet for Store Husdyr, Københavns Universitet den 
24. juli 2018. 

Blandt besætningens andre kvæg fandtes ingen syge kal-
ve, heller ikke blandt kvægflokken, der græssede på den til-
stødende eng og delte drikkevand med de syge kalve i form 
af en gennemløbende å. 

Kliniske og parakliniske 
undersøgelser
Ved klinisk undersøgelse af kalven på hospitalet fandtes 
denne ikke responsiv. Den lå fladt på siden og kunne ikke rej-
se sig, hverken med eller uden assistance. Ved undersøgel-
sen fandtes takypnø (68/min.), takykardi (125/min.) og normal 
rektal temperatur. Hudelasticiteten var nedsat, og ved palpa-
tion fandtes udtalt subkutant emfysem dorsalt over hals og 
skulderparti. Slimhinderne var blege, cyanotiske og tørre, og 
kapillærfyldningstiden var 5-6 sek. Der observeredes ikke 
flåd fra næsebor eller hoste. Vejrtrækningen var abdominal 
med ru til bronkøs respiration over hele lungefeltet. Ved aus-
kultation af hjertet var hjertetonerne svære at høre, grundet 
de høje respiratoriske lyde, men der hørtes hverken mislyde 
eller arytmi. Der hørtes ingen vomkontraktioner. Fæces blev 
ikke observeret, og rektum var uden indhold ved digital eks-
ploration. Ved neurologisk undersøgelse havde kalven lys-
stive pupiller og ingen palpebral refleks. Der blev udtaget 
blodprøver til hæmatologi og syre-basemåling. 

Kalven blev mistænkt for at have en toksisk interstitiel pneu-
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moni (»fog fever«) og blev af denne 
årsag straks behandlet med dexa-
metason og intranasal ilt, men ud-
viklede hurtigt kramper og blev 
derpå aflivet. 

Hæmogram
Blodprøven viste udtalt leukocyto-
se på 17,15 mia/L (referenceinterval 
(ref.) 4-12 mia/L) med normal di¨e-
rentialtælling, samt forøget fibrino-
gen 19,32 g/L (ref. 3-7 g/L). Derud-
over fandtes udtalt trombocytope-
ni på 492 mia/L (ref. 800-1100 mi-
a/L). 

Type 1

Figur 2. Histologiske snit af muskelvævet vist i Fig. 1c. 
a) Der ses gas-vakuoler (G), som komprimerer det omkringliggende muskelvæv. 
Der ses minimal inflammation, og gasudviklingen vurderes at være post-mortel. 
Postmortel gasudvikling opstår hurtigt, da dyr med miltbrandsemfysem har en clo-
stridie-bakteriæmi; b) Der ses udbredt muskelnekrose i form af fragmentation og 
vakuolisering af stort set alle muskelfibre i området. Der ses let interstitiel blødning 
(pilehoved), men også her minimal inflammation, som tegn på sygdommens hurtige 
forløb. Hæmatoxylin og eosin. Bar: a) 100 µm; b) 50 µm.

Syrebase 
Syrebasemålingen viste en kombineret respirato-
risk og metabolisk acidose karakteriseret ved lavt 
pH (6,82; ref. 7,31-7,53), forøget pCO2 (92,6 mm Hg; 
ref. 40-46 mm Hg), lavt cHCO3 (8,0 mEq/L; ref. 17-
29 mEq/L [14]) og forøget laktat (25 mmol/L; ref. 
0,56-2,22 mmol/L [14]). Disse fund indikerer hen-
holdsvis hypoventilation med deraf følgende op-
hobning af CO2 og myonekroser med følgende op-
hobning af laktat i blodet og deraf lavt pH. 

Obduktion
Kalven blev obduceret den efterfølgende dag. Der 
sås udbredt subkutan og interstitiel blødning samt 
ødem med gasudvikling (Fig. 1a, b). I muskulaturen 
udbredt i hele kalven sås områder af varierende 
størrelse med blødning og et tørt udseende, nogle 
steder omfattende stort set hele muskler. Den 
dybe lårmuskulatur udviste markante forandringer. 
I flere muskler, herunder muskulaturen dorsalt på 
ryggen, sås mørkerøde områder med gasbobler 
(Fig. 1c). Ved undersøgelse af hjertet fandtes i myo-
kardiet mørkerøde områder analogt til fundene i 
skeletmuskulaturen samt fibrinøs perikarditis. I ile-
um sås spredte blødninger. Der fandtes gasudvik-
ling i lever og milt, og de viscerale organer syntes 
generelt mere autolytiske end forventet i betragt-
ning af, at kalven havde ligget på køl siden aflivnin-
gen (ca. 20 timer). Kalven var velnæret og havde et 
normalt indhold i sine formaver, løbe og tarm.

Vævsprøver fra skeletmuskulatur, hjerte, binyre, 
nyre, lever, og hjerne blev fikseret i 10 % formalin 
med henblik på histologisk undersøgelse. Ved 
denne fandtes i skeletmuskulaturen områder med 
tomme (gas-)vakuoler med interstitielle blødninger 
(Fig. 2a), overvejende bestående af hæmolysere-
de erythrocytter, ødem og fibrin i de tilstødende 
områder. Spredt og lokalt i hobe, ofte følgende bin-
devævsdrag eller fascier, sås nekrotiske fragmen-
terede muskelfibre (Fig. 2b). Der sås enkelte neu-
trofile granulocytter, men overordnet ingen inflam-
mation i relation til læsionerne. I muskelfascier og 
bindevævsdrag, strækkende sig ind i musklerne, 
sås derimod en akut svær di¨us suppurativ inflam-
mation (flegmone), der stedvist greb over på mu-
skelvævet (Fig. 2b). Stedvist fandtes trombedan-
nelser, ligesom der fandtes spredte stavbakterier 
med terminal spore, enten enkeltvist eller i hobe.

I hjertet sås tilsvarende læsioner med interstitiel 
forekomst af fibrin, ødemvæske og overvejende 
hæmolyserede erythrocytter samt stedvist sup-
purativ inflammation. Der sås områder med nekro-
tiske myofibre. På epikardiet sås udbredt fibri-
no-purulent inflammation.

I binyrebarken, nyre og lever sås stedvist grup-
per af tomme (gas-)vakuoler, medførende kom-
pression af det omkringliggende parenkym. Der 
sås endvidere alveolært og interstitielt lunge-
ødem. Hjerne og tunge fandtes upåfaldende.

Bakteriologi
I forbindelse med obduktionen blev der udtaget 
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prøver af muskelvæv og milt til 
bakteriologisk undersøgelse, som 
blev påbegyndt samme dag. Prø-
verne blev udsået på blodagar og 
inkuberet aerobt og anaerobt ved 
37°C i 2 døgn. Den aerobe dyrk-
ning var steril, mens den anaerobe 
dyrkning viste talrig og fåtallig ren-
kultur af C. chauvoei i henholdsvis 
muskulatur og milt. Identifikation 
på artsniveau blev foretaget ved 
hjælp af Maldi-Tof -massespektro-
metri.

På basis af bakteriologisk påvis-
ning af C. chauvoei og korrespon-
derende patologiske forandringer 
blev diagnosen MBE stillet.

Diskussion
Miltbrandsemfysem hos kvæg kan 
være en vanskelig diagnose at stil-
le, da det hurtige og letale forløb 
kun tillader et kort tidsrum til at er-
kende kliniske tegn [6]. De kliniske 
tegn kan fejlagtigt tilskrives en re-
spiratorisk lidelse, idet dyspnø, le-
targi, cyanotiske slimhinder og 
bronkøs abdominal respiration, 
som det sås hos kviekalven i dette 
tilfælde, er typiske fund ved respi-
ratoriske lidelser. Mistanken om en 
respiratorisk lidelse kan forstær-
kes af påvisningen af en respirato-
risk acidose ved syrebasemåling. 

At sygdomsbilledet ved infektio-
ner med C. chauvoei kan minde 
om en respiratorisk lidelse, skyl-
des, at bakterien forårsager disse-
minerede myonekroser, herunder i 
diafragma og de respiratoriske 
muskler, hvilket vanskeliggør re-
spirationen. Ydermere vil der ved 
myokardienekroser opstå lunge-
ødem, manifesterende sig som 
dyspnø [12;13].

De anaerobe forhold i musku-
laturen, som bevirker, at bakterien 
sporulerer, forstærkes af de ud-
bredte myonekroser, der resulterer 
i en øget produktion af laktat. Lak-
tat frigives til blodet, hvor det forår-
sager en metabolisk (laktat) acido-
se [11]. Den metaboliske acidose 
kan i dyr med MBE forværres af en 
respiratorisk acidose, grundet hyp-
pig, men overfladisk respiration. 
Dette kan ligeledes lede til, at man 
fejldiagnosticerer MBE som en re-
spirationslidelse.

Eksponering for sporer af C. 
chauvoei er en forudsætning for 
udvikling af MBE, men sygdomsud-

vikling forudsætter, at der samtidig udvikles ana-
erobe forhold lokalt i en muskel, hvor sporer ligger 
latent. Dette kan forklares hos enkelte dyr, hvor et 
traume kan være udløsende [3;7;12]. Det er imid-
lertid mere spekulativt, når tilstanden optræder 
hos en gruppe af dyr, der som her går på græs. 
Der foreligger ikke oplysninger om, at kalvene 
skulle have være udsat for forhold, der kunne for-
anledige udvikling af anaerobt miljø lokalt i en mu-
skel, så en umiddelbar forklaring er ikke mulig. Hy-
potetisk kan en fokal intramuskulær blødning eller 
muskeldegeneration udløst af muskeloverbelast-
ning som følge af høj fysisk aktivitet udgøre det fo-
kus, hvor sporulering af bakterien initieres for her-
efter at udløse en circulus vitiosus [3;6].

I flere studier er der påvist en positiv korrelation 
mellem forekomst af MBE hos kvæg og regn-
mængden. Der ses både en højere forekomst af 
sygdomstilfælde i regnfulde perioder af året og en 
generelt forhøjet sygdomsincidens i regnfulde år 
[6;13;15;16]. Denne sammenhæng antages at være 
forårsaget af, at regn fremmer spredningen af spo-
rer, samt at vandig jord skaber et mere anaerobt 
og dermed fordelagtigt miljø for C. chauvoei [15]. I 
Langstrup Mose, hvor kalvene græssede, blev der 
i juli måned 2018 registreret en middeltemperatur 
på 20°C, men enkelte dage blev der målt tempera-
turer op til 31,6°C. 

Nedbørsmængden var derimod lav (16,8 mm) 
[17]. En høj regnmængde kan således ikke forkla-
re, at der pludseligt opstod et udbrud af MBE. 
Imidlertid gik kalvene på en eng i et lavbundsom-
råde og drak vand fra en å. Jordbundsforholdene 
kan således lokalt have været favorable for C. 
chauvoei, uagtet at der var sparsom nedbør. De 
samme jordbundsforhold må antages at være til 
stede på den tilstødende eng, som åen fortsætter 
igennem, og som kun er adskilt fra de syge kalve 
af en grøft. Her oplevede besætningen dog ingen 
dødsfald blandt de græssende jævnaldrende kal-
ve. Begge enge er i årevis blevet brugt til græs-
ning af kvier, men kun i juli 2018 oplevede besæt-
ningen pludselige dødsfald blandt kalvene på den 
ene eng. 

Netop sådanne fugtige områder er beskrevet 
som steder, hvor MBE kan forekomme. Nielsen 
beskriver i sit Kompendium i Intern Medicin (1985), 
at MBE er set hos kvæg i ådale i Vest- og Nordjyl-
land [18]. Udbrud af MBE er senere (2008 og 2012) 
diagnosticeret i flere besætninger i Sønderjylland, 
herunder også hos dyr på stald [19;20]. På den 
baggrund og vores aktuelle tilfælde, og da C. 
chauvoei og andre patogene clostridier forekom-
mer vidt udbredt i jord og trives godt i fugtige jor-
de, må det derfor antages, at MBE kan forekomme 
på alle lokaliteter i Danmark, hvor jordbundsfor-
holdene er favorable. Men også ved pludselige 
dødsfald på stald skal tilstanden haves i mente.

Postmortel diagnostik kan være forbundet med 
vanskeligheder, især hvis obduktion ikke foreta-
ges straks efter dyrets død. MBE skal di¨erentie-
res fra gasgangræn/malignt-ødem. Disse tilstande >

forårsages typisk af en blandings-
flora af toksinproducerende clostri-
dier, men hvor MBE udvikles ved 
aktivering af latente sporer i 
muskulaturen, så begynder gas-
gangræn/malignt- ødem som en lo-
kal sårinfektion, typisk i dybe sår. 
Herfra udvikles den hurtigt med 
spredning af bakterier til hele krop-
pen og med et forløb som MBE. 
Der er derfor vigtigt, at dyret un-
dersøges for sår, herunder stiksår, 
og hos nykælvere skal fødselsve-
jen undersøges for nekrotiserende 
læsioner. 

Pseudoblackleg kan ligeledes 
være vanskelig at di¨erentiere fra 
MBE. Der ses typisk samme typer 
læsioner, men omfanget (kvantite-
ten) er mindre. Pseudoblackleg for-
årsages af Clostridium septicum, 
der ligeledes er vidt udbredt i fug-
tig jordbund. Såfremt obduktion 
ikke foretages hurtigt efter dyrets 
død, skal man også di¨erentiere 
mellem postmortel bakteriel ned-
brydning af kadaveret og intravita-
le læsioner. Her skal der lægges 
vægt på tilstedeværelse af muskel-
nekroser samt inflammation i 
thorax. Bakteriologisk undersøgel-
se skal vurderes forsigtigt, da pato-
gene clostridiearter er naturligt til 
stede i tarmindholdet, hvorfra de 
hurtigt efter dyrets død eller under 
agoni spredes til hele kroppen. De 
vil således kunne isoleres fra dyr 
døde af andre årsager end MBE  
m.fl. Man skal ligeledes være op-
mærksom på, at C. septikum vok-
ser hurtigt i kadavere, hvorfor post-
mortel udvækst fra tarmen kan 
skjule en infektion med C. chauvo-
ei, da denne prolifererer langsomt 
[7; 21].

Miltbrandsemfysem har en dår-
lig prognose med kort overlevel-
sestid. Behandling kan igangsæt-
tes med penicilliner, men grundet 
en lav succesrate anbefales det at 
vaccinere kalve i besætningen 
forebyggende, især ved påvisning 
af MBE i besætningen [4;6]. 

Registrerede vacciner mod MBE 
findes ikke i Danmark, dog kan 
vaccinen Covexin® 8A fås på 
dispensation [22]. Efter at have 
diagnosticeret MBE blev alle kalve-
ne i besætningen vaccineret, og 
der er sidenhen (indtil marts 2020) 
ikke oplevet dødsfald på engene. 
Det er vigtigt at sikre konsekvent 
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vaccination, da mangelfuld vaccine-
ring kan medføre genopblussen af 
MBE [20].

Grundet det hurtige forløb af MBE 
skal man have denne infektion i erin-
dring, såfremt der opstår pludselige 
dødsfald, især hos kalve på græs. 
Klinisk skal man være opmærksom 
på, at tilstanden kan forveksles med 
pneumoni, ligesom sygdommen kan 
debutere som halthed. Man bør der-

for i sådanne tilfælde palpere hu-
den, især på bagparten med henblik 
på subkutant emfysem. Det er dog 
vigtigt at vide, at infektionen kan 
være lokaliseret udelukkende til en-
kelte muskelgrupper, herunder 
diafragma, hvorfor fravær af em-
fysem ikke udelukker infektion med 
C. chauvoei.

Tak til dyrlæge Jens Martinus for 
henvisning af patienten. ♦

Simparica® (sarolaner) – Tyggetabletter til hunde
Egenskaber: Sarolaner er et acaricid og insekticid tilhørende isoxazolin-
familien. Sarolaner virker hovedsageligt på insekter og acariner ved 
at foretage en funktionel blokade af den ligand-styrede klorid kanal 
(GABA-receptorer og glutamat-receptorer). Sarolaner virker mod 
voksne lopper (Cteno cephalides felis og Ctenocephalides canis) samt 
flere forskellige flåtarter (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Des uden virker sarolaner 
mod skabmider (Sarcoptes scabiei), øremider (Otodectes cynotis) 
og hårsækmider (Demodex canis). Dræber nye lopper på hunden, før 
de kan lægge æg, og hindrer således spredning af lopperne i nær-
miljøet. Biotilgængeligheden for sarolaner er høj (>85%) og udskilles 
primært via galden og føres ud med a�øringen. Indikation: Hund: Til 
behandling af flåtangreb (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, 
Ixodes ricinus og Rhipicephalus sanguineus). Veterinærlægemidlet 
er virksomt med øjeblikkelig virkning og virker dræbende på flåter i 
mindst 5 uger. Til behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis 
og Ctenocephalides canis). Veterinærlægemidlet er virksomt med 
øjeblikkelig virkning. Midlet virker dræbende på lopper og fore bygger 
nye angreb i mindst 5 uger. Til behandling af øremide infesta tioner 
(Otodectes cynotis). Til behandling af hårsækkemideangreb (Demo-
dex canis). Veterinærlægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi 
til kontrol af loppe allergi-dermatitis (Flea Allergy Dermatitis - FAD). 
Til behandling af skab (Sarcoptes scabiei). Lopper og flåter skal 
sætte sig på værten og begynde at æde for at blive eksponeret for 
det aktive stof. Kontra indikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af 
overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af 
hjælpesto�erne. Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som 
lægemidlet er beregnet til: Parasitterne skal begynde at æde på 
værten for at blive eksponeret for sarolaner. Det kan derfor ikke ude-
lukkes, at der kan fore komme overførsel af smitsomme sygdomme 
overført af para sitter. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug 
til dyr: Som følge af manglen på data bør behandling af hvalpe, der 
er under 8 uger gamle, og/eller hunde med en kropsvægt på mindre 
end 1,3 kg baseres på en benefit-risk-vurdering af den ansvarlige 
dyrlæge. Særlige forholds regler for personer, som indgiver læge-
midlet til dyr: Vask hænder efter håndtering af produktet. Utilsigtet 
ind tagelse af produktet kan medføre bivirkninger som f.eks. forbigå-
ende forstærkede neurologiske symptomer. For at hindre børn i at få 
adgang til produktet, må der kun fjernes en tyggetablet ad gangen 
fra blisterpakningen, og kun når det er nødvendigt. Blisterpakningen 
skal derefter straks efter brug lægges tilbage i æsken, som opbeva-
res utilgængeligt for børn. I tilfælde af indtagelse ved et uheld skal 
der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises 
til lægen. Bivirk ninger: Lette, forbigående gastrointestinale tegn 
(f.eks. opkastning og diarré), forbigående neurologiske reaktioner 
(f.eks. tremor, nedsat ataxi og kramper) og systemiske lidelser som 
letargi, anoreksi eller appetitløshed kan forekomme i meget sjældne 
tilfælde. Disse symptomer forsvinder typisk uden behandling. Dræg-
tighed og laktation: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og 
laktation er ikke fastlagt. Dosering: Til oral brug. Tabletter kan ad-
ministreres med eller uden føde. Veterinærlægemidlet skal adminis-
treres i doser af 2-4 mg/kg legemsvægt i henhold til følgende tabel: 

Brug en passende kombination af de tilrådeværende styrker for at 
opnå den anbefalede dosis på 2-4 mg/kg. Simparica-tabletter kan tyg-
ges og er velsmagende. Hunde fortærer dem beredvilligt. Hvis hunden 
ikke tager tabletten frivilligt, kan den også gives sammen med foderet 
eller direkte i munden. Tabletterne bør ikke deles. Behand ling: For at 
opnå optimal kontrol over flåt- og loppeangrebet skal veterinærlæge-
midlet administreres månedligt, og behandlingen bør fortsætte gen-
nem hele loppe- og/eller flåtsæsonen ud fra lokale epidemiologiske 
forhold. Ved behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. 
canis) bør der administreres en enkelt dosis månedligt i 2 måneder 
lige efter hinanden. Til behandling af øremide infestationer (Otodectes 
cynotis) bør der administreres en enkelt dosis. En yderligere dyrlæge-
undersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr 
kan behøve en anden behandling. Ved behandling af hårsækkemide-
angreb (forårsaget af Demodex canis) bør der administreres en enkelt 
dosis en gang månedligt 3 måneder i træk. Denne dose ring er e�ektiv 
og fører til udpræget forbedring af de kliniske tegn. Behandlingen 
bør forsættes, indtil hudskrabning er negativ i mindst 2 på hinan den 
følgende måneder. Da infektion med demodex er en multi-faktoriel 
sygdom anbefales det også at behandle eventuelle underliggende 
sygdomme på passende måde. Overdosering: I forbindelse med en 
undersøgelse af sikkerhedsmarginen for produktet blev veterinær-
lægemidlet administreret oralt til 8 uger gamle beaglehvalpe i doser 
på 0, 1, 3 og 5 gange den maksimale ekponeringsdosis på 4 mg/kg i 
28 dages intervaller med 10 doser. Ved den maksimale eksponerings-
dosis 4 mg/kg forekom der ingen bivirkninger. I den gruppe, der fik 
en overdosis, blev der observeret forbigående og selvbegrænsende 
neurologiske tegn hos nogle af dyrene: svag tremor ved 3 gange den 
maksimale eksponeringsdosis og konvulsioner ved 5 gange den mak-
simale eksponeringsdosis. Alle hunde kom sig uden behandling. Saro-
laner tåles godt af collier med deficient multidrug-resistance-protein 
1 (MDR1 -/-) efterfulgt af en enkelt oral administration ved 5 gange 
den anbefalede dosis. Der blev ikke observeret behandlings relaterede 
kliniske tegn. Pakning og pris: Simparica® 5 mg 3 tygge tabl, Simpa-
rica® 10 mg 3 tygge tabl, Simparica® 20 mg 3 tyggetabl, Simparica® 40 
mg 3 tyggetabl, Simparica® 80 mg 3 tyggetabl, Simparica® 120 mg 3 
tyggetabl. Se aktuel dagspris på: www.medicinpriser.dk Udleverings-
gruppe: B. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Orion Pharma 
Animal Health eller på www.orionvet.dk. Markedsføringstilladelsen 
indehaves af Zoetis.

Kropsvægt (kg) 

1,3–2,5

> 2,5–5

> 5–10

> 10–20

> 20–40

> 40–60

> 60

Tablettens styrke
(mg sarolaner)

5

10

20

40

80

120

Administration af 
antal tabletter

En

En

En

En

En

En

Passende kombination af tabletter


