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MINK

Baggrund
Foder til de omkring 1.400 minkfarme i 
Danmark bliver produceret af foderfa-
brikker, hvorefter det bliver leveret til far-
mene adskillige gange om ugen. Antallet 
af avlstæver, som bliver fodret af hver 
foderfabrik, varierer fra 40.000 til flere 
hundrede tusinde mink. Sammensætnin-
gen af foderet varierer under produkti-
onsperioden og er baseret på tilgænge-
ligheden af industrielle fiskeprodukter, 
fiskemel, fisk og kyllingeindmad samt 
korn. Den løbende produktion af foder 
gør det ofte vanskeligt at opklare foder-
båren sygdom hos mink.

Sygdomsforløb og effekt
Minkhvalpe på den nordlige halvkugle bli-
ver født mellem sent i april og i midten af 
maj. Det første sygdomstilfælde associe-
ret med udbruddet blev observeret i april 
2015, og i løbet af to måneder var mindst 
28 danske farme afficeret. Ingen af de 
ramte farme havde oplevet sygdom asso-

En tilsyneladende ny sygdom i mink 
karakteriseret ved abort, dødfødsel og 
dødsfald blandt de drægtige minktæ-
ver blev observeret på 28 danske 
minkfarme i april og maj 2015. Et hur-
tigt igangsat forskningsinitiativ blev 
finansieret af fodercentralen, Dansk 
Pelsdyr Foder og Kopenhagen Fur. 

Den tværfaglige forskningsindsats, 
som blev udført i samarbejde mellem 
Københavns Universitet og DTU Food, 
har gjort det muligt både at belyse 
sygdomsårsagen (Clostridium limosum) 
og at identificere kilden til infektionen. 
En ny PCR-baseret analyse blev udvik-
let til detektion af C. limosum og brugt 
til screening af arkiverede foderprøver 
fra denne fabrik. C. limosum-gener og 
C. limosum collagenase-gener blev 
identificeret i både mixfoder og i rå 
kyllingeskrog, som er en af råvarerne i 
minkfærdigfoder. 

cieret med C. limosum i årene før udbrud-
det. Alle de involverede farme er placeret i 
den nordlige del af Danmark og betjent af 
den samme foderproducent. 

I løbet af april-maj 2015 leverede denne 
producent foder til omtrent 75.000 
minktæver på 37 farme. Ejere fra 28 af 
disse farme udfyldte et spørgeskema med 
det formål at indsamle information om 
konsekvenserne og spredningen af syg-
dommen. Data fra spørgeskemaet inklu-
derer omfang og referenceværdier og er 
opsummeret i tabel 1. Spørgeskemadata 
baseret på svar fra 28 farme (Tabel 1) viser, 
at sygdommen havde varierende indvirk-
ning og betydning. I gennemsnit blev 22 % 
af tæverne observeret til at være uden 
hvalpe den 19. maj. Det var ikke muligt at 
differentiere mellem golde tæver og abor-
ter. Gennemsnitsantallet af hvalpe per 
tæve varierede på farmene (tabel 1). 

Kliniske fund og patologi
De kliniske tegn hos de afficerede 
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Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskema Reference data

Farme, der svarede
(Andelen af farme forsynet af samme 
fodercentral)

N=28
(75.7 %)

Total antal tæver på farmene (Andel af 
tæver forsynet fra samme fodercentral)

N= 65.393 
(87,2 %)

Gennemsnitlig dødelighed i april og maj 
(range)

3,1 % 
(0,2-6,6 %)

*0.03-0.08 % or 
lower. 

Gennemsnitlig andel af tæver uden kuld 
(minimum-maximum procent)

22,2 % 
(9,7-42,3 %)

8,95 %**

Gennemsnitlig antal levende hvalpe pr. 
tæve (minimum-maximum procent)

4,1 kits 
(3-5,4 kits) 

5,6 kits**

Tabel 1.

*Dødelighed blandt minktæver (Rattenborg et al., 1999).
**National statistik danske farme 2015 (Østergaard J., 2016).

minktæver var anoreksi og blodig væske 
fra genitalåbningen. Abort og dødfødsel 
blev registreret. Nogle af tæverne døde 
pludseligt og uden forudgående sympto-
mer. De karakteristiske makroskopiske 
læsioner var skrøbeligt og opløst livmo-
dervæv, således at der kunne ses foster-
hinder samt fostre i peritonealhulen (se 
figur 1). De histopatologiske læsioner var 
mest udtalte i uterusvævet, hvor der sås 
degeneration af kollagen og hæmoragi. 
Der blev fundet et stort antal Gram-posi-
tive stavformede bakterier i det reste-
rende uterusvæv ved mikroskopering af 
Gramfarvede præparater. 

Laboratorieundersøgelser
Obduktion blev udført på 29 afficerede 
minktæver, som døde spontant på fire 
farme. Væv blev paraffin-indstøbt og far-
vet med hæmatoxylin og eosin (HE). 
Udvalgte snit blev også farvet med Gram 
and periodic acid-Schiff (PAS)-farvning. 
Forsøg på at klarlægge årsag til sygdom 
involverede herudover virologiske og 
bakteriologiske undersøgelser. Valget af 
diagnostiske tests blev baseret på kliniske 
tegn samt makroskopiske og mikroskopi-
ske patologiske fund. De histopatologiske 
forandringer var ikke forenelige med 
toxoplasmose. Både plasmacytose-posi-
tive og -negative minkfarme oplevede 

Figur 1. De kliniske fund hos tæverne var mang-
lende ædelyst og blodtilblandet væske fra køns-
åbningen hos tæverne.

Prøver
dato eller ID

Prøvemateriale
C. limosum

16S 
rRNA-gen

C. limosum
Collagenase- 

gen

27.03.15 MF prøve 1 - -

30.03.15 MF prøve 2 - -

01.04.15 MF prøve 3 - -

03.04.15 MF prøve 4 - -

06.04.15 MF prøve 5 - -

08.04.15 MF prøve 6 +* +

10.04.15 MF prøve 7 (+) -

13.04.15 MF prøve 8 (+) (+)

15.04.15 MF prøve 9 - (+)

59390 RM, Steril køkken slagteaffald - -

59383 RM, frisk fjerkræ slagtekrop - -

59398 RM, frisk fjerkræ slagtekrop - -

59403 RM, frisk fjerkræ slagtekrop +* +

59417 RM, frisk fjerkræ slagtekrop - -

39223 RM mix, steril køkken slagteaffald og brisling - -

39230 RM mix, steril køkken slagteaffald og brisling - -

39255 RM mix, steril køkken slagteaffald og brisling (+)* -

39238 RM mix, steril køkken og heltling - -

39236 RM mix 5, frisk fjerkræ slagtekrop og heltling - -

DSM 1400 Genom DNA fra C. limosum, (DSM 1400) +* +

DSM 2158 Genom DNA fra C. histolyticum (DSM2158) +** -

DSM 10702 Genom DNA fra C. butyricum (DSM 10702) - -

 Negativ kontrol, vand - -

*Sekvens 100 % identisk med C. limosum DSM 1400
**Sekvens 100 % identisk med C. histolyticum DSM 2158
Parenteser indikerer svagt PCR-produkt sammenlignet med positiv kontrol.

Tabel 2. Resulter af PCR- og sekvensanalyse af foder, råvarer og referencestammer.

>
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Figur 2. Obduktion af døde dyr afslørede skrøbe-
ligt og delvist opløst livmodervæv. Forandringerne 
i livmodervævet antages at skyldes, at Clostridium 
limosum udskiller collagenase.

problemer, men alle mink modtaget for 
obduktion blev testet negative for anti-
stoffer specifikke for plasmacytose. 

Specifik dyrkninger for Salmonella spp. 
og Campylobacter spp. var negative. 
Resultaterne fra de virologiske undersø-
gelser var ligeledes negative. Anaerobe 
kulturer fra uterus fra 16 minktæver 
afslørede tilstedeværelse af langsomt-
voksende clostridie-bakterier, der blev 
identificeret som C. limosum. Bakterierne 

blev identificeret med MALDI-TOF mas-
sespektrometri og 16s rRNA-gensekven-
tering. Resultater fra den mikrobiologiske 
undersøgelse af foderprøver var inkon-
klusive. Der blev derfor udviklet speci-
fikke primere til påvisning af C. limosum 
og C. limosum collagenase-gener. 

Resultater fra PCR-analysen af foder-
prøverne er vist i tabel 2. Denne tabel 
viser også sekventeringsresultater af 
PCR-analyse for positive prøver. 
 
Diskussion og anbefalinger
Alle de involverede farme fik leveret foder 
fra den samme fodercentral, og største-
delen af minkfarmene, som fik leveret 
foder fra denne central, rapporterede om 
sygdomsproblemer karakteriseret ved 

aborter og høj dødelighed i reprodukti-
onssæson 2015. 

Baseret på spørgeskemaundersøgelsen 
blev der registreret øget dødelighed 
blandt tæver på de involverede farme, 
men tabene blev primært forbundet med 
tab af hvalpe. På de afficerede farme var 
der 22,1 % af tæverne, som ikke havde 
kuld. Dette er mere end dobbelt så højt 
som den gennemsnitlige goldprocent, 
som normalt ligger på 8,8-9,1 % blandt 
danske minkfarme. Disse tal er baseret på 
landmændenes indberetninger og kan 
derfor variere i nøjagtighed. 

C. limosum 16sRNa-gener og C. limo-
sum collagenase-gener blev identificeret i 
både mixfoder og rå kyllingekadaver, som 
er en af råvarerne i mixfoder. Baseret på 
PCR-analysen blev en portion af rå kyllin-
geskrog identificeret til at være den mest 
sandsynlige kilde. Ud fra resultaterne af 
denne undersøgelse anbefales det, at 
råmateriale kontamineret med C. limosum 
bør undgås i minkfoder, specielt i repro-
duktionsperioden. 

Indikation: Til Kat: Ektoparasitter: Til behandling og forebyggelse 
af loppeinfestationer (Ctenocephalides spp.). Veterinærlægemidlet 
virker øjeblikkeligt og vedvarende. Midlet dræber lopper og fore-
bygger nye angreb i 5 uger. Produktet dræber voksne lopper, før de 
lægger æg, i 5 uger. På grund af dets ovicidale og larvicidale virk-
ning kan veterinærlægemidlet være med til at behandle eksisterende 
loppeinfestationer i dyrets omgivelser. Produktet kan indgå i en be-
handlingsstrategi til kontrol af loppeallergi-dermatitis (Flea Aller gy 
Dermatitis - FAD). Behandling af tægeinfestationer. Veterinærlæge-
midlet bekæmper øjeblikkeligt og vedvarende i 5 uger Ixodes ricinus 
og Ixodes hexagonus, 4 uger Dermacentor reticulatus og Rhipicepha-
lus sanguineus. Behandling af øremider (Otodectes cynotis). Behand-
ling af infestationer med bidende lus (Felicola subrostratus). Flåter 
skal sætte sig på værten og begynde at æde for at blive udsat for 
sarolaner. Nematoder: Behandling af voksne spolorme (Toxocara cati) 
og voksne hageorme (Ancylostoma tubaeforme). Forebyggelse af 
hjerteorm forårsaget af Dirofilaria immitis ved månedlig administra-
tion. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til katte, der lider af en 
samtidig sygdom, eller som er invalideret eller undervægtig (i forhold 
til størrelse og alder). 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 be-
regnet til: Parasitterne skal begynde at æde på værten for at blive 
eksponeret for sarolaner. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan 
fore komme overførsel af smitsomme sygdomme overført af parasitter. 
Særlige forsigtighedsregler ved rørende brug til dyr: Brug af dette 
veterinærlægemiddel er indikeret til katte på 8 uger og derover med 
en kropsvægt på mindst 1,25 kg. Må kun applikeres på huden og må 
ikke appliceres, når dyrets pels er våd. Må ikke appliceres direkte i øre-
kanalen. For at begrænse den mængde af præparatet, som dyret kan 
slikke i sig, er det vigtigt at præparatet påføres huden i nakken mellem 
skulderbladene. Særlige forholdsregler for personer, som indgiver 
lægemidlet til dyr: Produktet er skadeligt efter indtagelse. Opbevar 
produktet i den originale emballage, til det skal bruges, for at forhin-
dre børn i at få adgang til det. Brugte pipetter skal straks bortska�es. 
Hvis produktet indtages ved et uheld, skal der straks søges lægehjælp, 
og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Produktet kan 
medføre øjenirritation. Undgå kontakt med øjnene, herunder kontakt 
med hånd og øjne. Undgå direkte kontakt med behandlede dyr, til 
applikationsområdet er tørt. Vask hænder efter brug, og afvask straks 
huden med vand og sæbe, hvis huden har været i berøring med præ-
paratet. I tilfælde af utilsigtet øjenkontakt skylles øjnene straks med 
vand, og der søges lægehjælp. Børn må ikke lege med behandlede 
katte i 4 timer efter behandlingen. Det anbefales at behandle dyret 
om aftenen. På behandlingsdagen bør behandlede dyr ikke gives lov 
til at sove i samme seng som deres ejer, især ikke børn. Folk med føl-
som hud eller kendt allergi over for denne type vete rinærlægemiddel, 
bør håndtere dette med forsigtighed. Produktet er yderst brandfarligt. 
Hold det fra varme, gnister, åben ild eller andre antændelse skilder. 
Bivirk ninger: forbigående svag pruritus på applikationsstedet. Svagt 
til moderat alopeci på applikationsstedet, erytem og savlen har været 
observeret i ualmindelige tilfælde. Drægtighed og laktation: Læge-
midlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. 
Selamectin anses dog for sikker til brug til katte, der er beregnet til 
avl, samt drægtige og diegivende katte. Sikkerheden af sarolaner er 
ikke vurderet for katte, der er beregnet til avl, samt drægtige og die-
givende katte. Laboratorie studier med sarolaner til rotter og kaniner 
har dog ikke givet beviser for teratogeniske virkninger. Må kun anven-
des i overensstemmelse med den ordinerende dyrlæges vurdering af 
”benefit-risk-forholdet”. Dosering: Spot-on anvendelse. Administreres 
som en enkelt spot-on (topisk) applikation (svarende til minimum 6 
mg/kg sela mectin and 1 mg/kg saro laner). Kropsvægt: ≤ 2,5 kg, 1 
pipette 15 mg/2,5 mg (gul hætte). > 2,5-5 kg, 1 pipette 30 mg/5 mg 
(orange hætte). > 5-10 kg, 1 pipette 60 mg/10 mg (grøn hætte). > 10 
kg, vælg passende kombination af pipetter. Påføres lokalt i huden i 
nakken foran skulder bladene. Pipetten tages ud af den beskyttende 
pakning umiddelbart før administration. Skil hårene i nakken foran 
skulderbladene for at få et frit hudområde. Behandling: Lopper og 
flåter: Administreres måned ligt og behandling bør fortsætte gen-
nem hele loppe- og/eller flåt sæsonen. Ved behandling med produktet 
dræbes de voksne lopper på dyret i løbet af 24 timer, produktionen af 
levedygtige æg ophører, og larver (kun fundet i omgivelserne) dræ-
bes. Dette stopper loppeproduktionen, bryder loppernes livscyklus og 
kan være med til at behandle eksisterende loppeinfestationer i dyrets 
omgivelser. Fore byggelse af hjerteorm: Dettepræparat kan anvendes 
hele året eller højst 1 måned efter, at dyret har været udsat for myg 
først gang, og herefter til myggesæsonen er slut. Den sidste dosis skal 
gives inden for 1 måned efter, dyret sidst blev udsat for myg. I tilfælde 
af en dosis er glemt, og intervallet på 1 måned mellem behandlingerne 
overskrides, behandles straks med præparatet, og de månedlige be-
handlinger genoptages for derved at minimere risikoen for udvikling 
af voksne hjerteorm. Hvis behandling med et veterinærlægemiddel 
erstatter en behandling med et andet præparat til forebyggelse af 
hjerteorm, skal første dosis af præparatet gives senest 1 måned efter 
den sidste behandling med det tidligere veterinærlægemiddel. Be-
handling mod infektion med spoleorm og hageorm: Én behandling. 
Behandling af bidende lus: Én behandling. Behandling af øremider: 
Én behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 
dage efter behandlingen, for at vurdere om en yderligere behandling 
er nødvendig. Overdosering: Der blev ikke observeret klinisk signifi-
kante bivirkning hos killinger fra 8-ugers alderen med op til 5 gange 
den maksimalt anbefalede dosis af produktet ved op til 8 behandlinger 
efter hinanden med 28 dages interval. Bortset fra en enkelt kat, der fik 
5 gange maksimal dosis, der udviste transient hypersensitivitet ved 
berøring, hårrejsning, mydriasis samt svag rysten, som forsvandt uden 
behandling. Efter utilsigtet indtagelse af en hel dosis af produktet 
kan der forekomme transiente gastrointestinale virkninger som f.eks. 
savlen, bløde fæces, emesis samt nedsat fødeindtag. Dette burde dog 
forsvinde uden behandling. Pakning og pris: Hver pakning indeholder 
3 pipetter på 15/2,5 mg, 30/5 mg eller 60/10 mg. Se aktuel dagspris 
på: www.medicinpriser.dk. Ud leveringsgruppe: B. Pligtteksten er for-
kortet i forhold til det godkendte produktresumé. Produktresuméet 
kan findes på www.orionvet.dk. Markeds føringstilladelsen indehaves 
af Zoetis. 

PRODUKTINFORMATION
Stronghold Plus Selamectin og Sarolaner – Spot-on opløsning til katte.


