
GIARDIA OG TF

 Ligner hinanden i sygdomsudvikling, 

symptomer og genetik.

 Forårsager diarré hos kat (hund (giardia))

 Protozoer tilhørende muscoflagellater



CASE 1

 Zeus (han, kastreret, 12 måneder gammel) og Petra 
(steriliseret, 18 måneder gammel) er eneste katte i et 
hjem. Maine Coon. Præsenteres med kronisk diarré, 
med slim, af og til blod, ildelugtende, svingende fra 
grødet til vandigt. Er magre, utrivelige med strittende, 
kedelig pels. Har været et problem i mere end 6 mdr. 

 Blodundersøgelser er upåfaldende, urin ligeledes.



CASE 1 FORTS.

 Afføring testet negativ for giardia, coccidier, 

spolorm og bændelorm.  Dyrkning har vist e. 

coli hæmolytisk.

 Problemet er ikke følsomt for behandling med 

bredspektret antibiotika, ormemiddel er givet i 

5 dage uden effekt. Der er nogen bedring på 

diæt, HUSK og prokolin.



CASE 1 FORTS.

 Hvad er kattenes problem?

 Hvordan udreder vi videre?  



GIARDIA

 Mindst 41 typer er beskrevet

 Findes hos mennesker, kvæg, får, geder, 

hunde, katte, gnavere, fugle og krybdyr m.v.

 Medfører hos alle arter et malabsorptions

syndrom

 Er en zoonose!!!!



GIARDIA

 Livscyklus-

– Findes i tarmen som trophozoitter

– Klæber sig til slimhinden i tyndtarmen

– Trophozoitter ”pakkes” til cyster

– Cyster udskilles i afføring og smitter ny vært

– Cyster aktiveres i mavesæk og trophozoitter frigives



GIARDIA

 Cyster er karakteriseret ved:

– Stabile udenfor værten i flere måneder 

– Tåler kulde og fugt

– Modstandsdygtig overfor almindelige 
rengøringsmidler

– Kan bruges til test (testmetode)

– Udskillelse er ikke konstant

– Smitter umiddelbart efter udskillelse

– Så lidt som 10 cyster menes at kunne give infektion



GIARDIA

 Findes over hele kloden

 Findes hos næsten alle levende væsener

 Forekomst afhængig af populationstæthed

 Forekomst afhængig af alder (unge dyr)

 Hygiejne 



GIARDIA

 Sygdomsudviklingen:

– Afhængig af størrelsen af smittedosis

– Flertal asymptomatiske, raske carriers



GIARDIA

Malabsorption af væske,

elektrolytter og næring
Brush border atrofierer

IBD

Crohns sygdom

Foderallergi

Trophozoitter

invaderer tarm

Yderligere skade

Tab af chloridioner

Aktivering af t-lymfocytter

Destruktion af enterocytter



GIARDIA

 Kliniske tegn

 Tyndtarmsdiarré i stærkt varierende grad

Abdominalt ubehag til kraftige gi smerter

Grødet til vandig nærmest eksplosiv diarré

 Ildelugtende afføring (tendens til sødlig lugt)

Malabsorption

Væksthæmning hos unge dyr



GIARDIA

 Inkubationstid varierer fra få dage til et par 

uger



GIARDIA

 Diagnose:

– Vanskeligere end man skulle tro!

– Alle tests er behæftet med stor usikkerhed

– Undersøgelser med betydelige afvigelser

– Intermitterende udskillelse af cyster

Flere undersøgelser ofte nødvendige



GIARDIA

 Metoder:
– ”Gold standard” er flotation med zinksulfat og farvet 

med Lugols farve.  Anvendes sjældent (aldrig) i praksis.

– ”In house tests”
 Direkte mikroskopi af fæces i saltvand

– Forveksling, vanskelig ved små mængder, anvendelighed?

– Cyster/trophozoiter

– ELISA
– Snap

– Flere andre

– Laboratorie:
 Immunoflourescent Assay (IFA) med og uden opformering

 PCR – falske positive?



GIARDIA

 Kirk Nielsen og Lundorff Jensen påviser i en 

undersøgelse en dårlig og statistisk signifikant 

forskel mellem resultater fra IFA og Elisa (Snap, 

Idexx).

– Her ses også en ringe sammenhæng mellem klinisk 

sygdom og giardia-status



GIARDIA

 Diagnostik hos os:

– Klinisk syge testes én gang med snaptest (1-3-5 

test). Negativ på trods af mistanke gentages test. 

Såfremt denne også er negativ indsendes til PCR 

test (1-3-5 test). 

– Raske screenes med 1 test (1-3-5 lidt fra hver 

prøve).

– Ved sanering i katteri kan ejer instrueres og selv 

lave testen efter aftale. 



GIARDIA

 Behandling:

– 1. Panacur (Fenbendazol) 50mg/kg 1 x daglig i 3-5 

dage

– 2. Metronidazol 25 mg/kg daglig i 5 dage.

– 3. Kombination af de 2 ovennævnte.

– I vanskelige tilfælde forlænges behandlingstid

– Evt. køres 8 dages kur 8 dages pause 8 dages kur 

med Panacur



GIARDIA

 Manglende effekt=reinficering!

 Giardia-cyster er resistent overfor ”alt” bortset fra 

temperatur over 75 grader og udtørring!



GIARDIA

 Mine anbefalinger:

– Daglig skift af kattegrus, vask og skoldning af bakker

– Sektionering af katteri i min. 3 grupper

– Mekanisk vask af alle flader kombineret med damp inden 

behandling startes og ved afslutning

– Udtørring, evt. varmekanon

– Vask af alle katte flere gange i behandlingsforløbet

– Løbegårde lukkes, skift af bunddække, evt. kalk



GIARDIA

 Behandling af killinger og svækkede dyr har 

første prioritet. 

 Behandling af raske dyr?

 Det er en zoonose!



CASE 2

 En større opdrætter har problemer med utrivelige

killinger der får diarré ved 5-6 ugers alderen. Diarréen 

er vandig, ildelugtende, med luft og slim.  Af og til ses 

blod.  Der er et udtalt vommet udseende.  Killingerne 

har strittende pels, flere af dem er dehydrerede og har 

tydeligt fortykkede tarme.  Ædelyst er dårlig og 

killingerne er magre (10 uger gamle vejer 5-700 g).





CASE 2

 Hvad fejler killingerne?

 Hvordan skal de behandles?



CASE 2

 Giardia

 Cryptosporidier

 Toxocara cati

 (spolorm)



TRITRICHOMONAS FOETUS

 TF er en mikroskopisk encellet protozo med flageller.

 Kendt siden 1996 hos kat

 Forårsager reproduktionsproblemer hos kvæg

 Genetisk forskel på TF hos kat og kvæg

 Giver diarré hos katte

 Danner ikke cyster!

 Findes hos primater, gnavere, svin, fugle, krybdyr, 
katte og kvæg

 Er ikke en zoonose  (ikke påvist)



TRITRICHOMONAS

 Symptomer:

 Tyktarmsdiarré med øget antal passager, tynd til 

grødet fæces, blod og slim kan ses, kokasseagtig, 

ildelugtende

Ofte varierende

Normalt ikke vægttab

Kun i alvorlige tilfælde alment påvirket



TRITRICHOMONAS

 Epidemiologi-

 Smitter ved tæt kontakt (oral-fækal rute)

Katte typisk fra hjem med mange katte

 Associeres ofte med importerede katte

 UK set hos op til 30% af katte med diarré



TRITRICHOMONAS

 Histopatologi:

 Tyktarm med mild til alvorlig 

betændelsesreaktion

 Infiltration med 

betændelsesceller dybt i 

tarmvæg

 Ligner mange andre 

infektioner

 Ligner IBD



TRITRICHOMONAS

 Diagnose:
 Snaptest 

 Meget lav sensitivitet (et 
studie 5/36)

 In Pouch Culture
 Sensitivitet middel 

(20/36)

 Prøve udtages direkte 
fra endetarmen

 PCR
 Høj sensitivitet (34/36)

 1-3-5 test



TRITRICHOMONAS

 Mikroskopi:

 Små runde organismer 
der bevæger sig rykvist 
fremad.

 Giardia vil ikke bevæge 
sig fremad på samme 
måde.

 http://www.youtube.co
m/watch?v=aF06jlbcF8
E

http://www.youtube.com/watch?v=aF06jlbcF8E
http://www.ncsu.edu/project/cvm_gookin/Tfoetusvideo.mov


TF HOS KATTE

 Behandling:

 Symptomatisk

Imodium ved mere akut opbrud

Fiberholdig diæt

HUSK

Prokolin, Diapaste, Zoolac

Etc.



TF HOS KATTE

 Behandling fortsat

 Ronidazol

Kan nu fås i DK (magistrelt)

Potentielt toksisk (neurologiske tegn)

Teratogent (ikke håndteres af gravide!)

Smager rædsomt (kapsler)

Effektivitet svingende (2-4 behandlinger)



TF HOS VORES KATTE?

 Har vi TF i Danmark?

 Rapporteret fra det meste af verden

 Vores undersøgelse:

8 ud af 48 katte med høj risiko testet positive ved In 
Pouch.

Alle testede er unge katte fra multikatte hjem med 
oprindelse i større opdræt

Opdræt er aktive, flere med historie om import fra USA.

Vi finder løbende positive katte.



TF OG GIARDIA

 Giver meget enslignende symptomer, men

Giardiainficerede katte er mere alment påvirkede 

end TF-inficerede.

Katte positive for begge sygdomme – dårlige.

Der ses normalt ikke vægttab ved TF

 Begge infektioner kan være selvbegrænsende

Giardia producerer resistente cyster (smitte)


