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Professor, lic. et dr. med. vet. Jens Lau-
rits Larsen, Rådyrvej 2, Nødebo, skri-
ver:

Kan dyrlæger bare lade malkekøer dø 
af kronisk botulisme, når der findes 
en vaccine, der virker (1), og hvem har 
så ansvaret for, at deres ejere går fal-
lit? Vaccinen findes allerede i landet 
og har været brugt de sidste 8 år med 
fremragende resultater og uden nega-
tive konsekvenser.

Dansk Veterinær Konsortium (DK-
VET) har fra 1. januar 2020 det fulde 
ansvar for den veterinære myndig-
hedsaftale under Miljø- og Fødevare-
ministeriet. Hertil er knyttet salg af 
vacciner til forebyggelse af smitsom-
me sygdomme hos vore husdyr. Oven-
nævnte vaccine sælges i adskillige an-
dre EU-lande, fx Tyskland, Frankrig, 
England, Italien, Holland og Litauen, 
men afvistes fra 1. januar 2020 af Læ-
gemiddelstyrelsen grundet en formali-
tet, som andre EU-lande åbenbart kan 
håndtere, så deres kreaturer ikke ud-
sættes for unødige lidelser.

Bakterieslægten Clostridium giver 
en række veldefinerede sygdomme 
hos husdyr, fx botulisme, tetanus, 
lammedysenteri, Struck, Bradsot, 
Pulpy Kidney Disease, tarmbrand. I 
læsioner med kontamination fra jord 
kan clostridier give ubehagelige kom-
plikationer

Veterinary Public Health omhand-
ler den del af one health, som veteri-
nærerne har udviklet med kød-, mæl-
ke- og levnedsmiddelkontrol. Clostri-
dium perfringens, der indgår i tarm-
floraen, er både en indikatorbakterie 
og et potentiel tarmpatogen. Clostri-
diesporer er et stort problem i kon-
servesindustrien pga. deres termore-
sistens. Derfor er varmebehandling af 
helkonserves rettet mod drab af disse 
sporer.

Vi skal se specifikt på Clostridium 
botulinum som en bakterie, der fore-
kommer over alt i jord og akvatiske 
miljøer. Derfor vil der kunne være 
sporer overalt, også i tarmkanalen 

Kronisk botulisme kan behandles, 
men det kræver en vaccine, der ikke længere sælges i Danmark 

hos de fleste dyr og os, uden den ud-
gør en del af tarmfloraen. Det er der-
for, at kadavere af døde dyr kan udgø-
re en risiko, fordi C. botulinum i et 
kadaver har betingelserne for at vokse 
og frigøre toxin.

Drøvtyggere er specielt disponere-
de dels som følge af foderet, de indta-
ger, dels fordi de har formaverne (net-
mave, vom og bladmave), der har fer-
mentorfunktioner, der håndterer 
grovfoder, kraftfoder og væske, og 
herfra produceres det protein, der er 
nødvendig for vækst og mælkepro-
duktion. Vommens funktion er altaf-
gørende for behovet for og udnyttel-
sen af kraftfoder. Løben, den fjerde 
mave, svarer til vores ventrikel, og vil 
med sit lave pH være særdeles bakte-
riostatisk.

Botulinumtoksinet hæmmer frigø-
relse af acetylcholin ved synapserne i 
den tværstribede muskulatur med 
lammelser til følge.

Kronisk og visceral botulisme hos 
Malkekvæg er en omdiskuteret diag-
nose. Men man kan ikke fortsætte 
som i et TV-spil om »Fup eller Fakta«. 
Dertil er konsekvenserne alt for al-
vorlige. Køerne dør i et stort antal, op 
til hele besætninger over en periode, 
og landmænd går konkurs og må for-
lade bedriften.

Jeg er blevet kontaktet af kolleger, 
der i 10 år har arbejdet med proble-
met - kronisk botulisme. Tilkald sker, 
når en besætning gennem 2-3 måne-
der har mistet op til 20-40 køer, og 
køernes almentilstand generelt er 
dårlig. Vaccination stopper dødsfal-
dene, og køernes almentilstand for-
bedres, og dermed øges vandoptag, 
foderudnyttelse og mælkeproduktio-
nen (1, 2). Svælglamheden, der også 
rammer tungen, hæmmer vandopta-
gelsen signifikant med uheldige kon-
sekvenser for vommens funktioner 
og synteser. En ko skal optage ca. 3 
gange så meget vand som den mælke-
mængde, den producerer. Til 25 liter 
mælk skal bruges over 75 liter vand. 
Hele dynamikken i vandforbrug kan 

følges på et vandur. Fra én praksis har 
man journaler, der omfatter 187 be-
sætninger med tilsammen 50.433 
køer svarende til ca. 10 % af Dan-
marks malkekøer.

Svælglamhed er et kardinalsymp-
tom, som i litteraturen alene er for-
bundet med botulisme. Svælglamhed 
ytret sig ved, at koen ikke kan drikke 
normalt, men labber vandet i sig som 
en kat eller hund. Dette symptom er 
det vigtigste fund i besætningerne og 
kan findes hos en større eller mindre 
del af køerne i de angrebne besætnin-
ger. Da koens tunge ikke er bygget til 
at »labbe«, betyder det manglende 
væskeindtag til vommen med alvorlig 
indflydelse på vommens normale 
funktioner. Samtidig er koens ædelyst 
hæmmet og drøvtygning kompro-
mitteret. Konsekvensen er dehydre-
ring og et kraftigt fald i mælkeydelse 
og vægttab, fordi vomaktiviteterne 
ikke kan levere de nødvendige næ-
ringsstoffer. 

Hudmuskulaturen betyder meget 
for »hudhygiejnen« hos husdyr gene-
relt. Ved kronisk botulisme opstår 
»uren hud« med kløe og sårdannelser, 
især på lår og yver. Der ses desuden 
lammelse af lemmer og hale, og koen 
går som en and med vidt stillede ben, 
og kan i yderste konsekvens dø af 
kvælning pga. lammelse af respiratio-
nen - intercostalmuskulaturen og 
diafragma. Dødeligheden ved syg-
dommen ligger ofte på 15-20 %. 

Der er sendt blodprøver til labora-
torier i Tyskland, hvori der er påvist 
botulinumantitoxin.

Efter vaccination normaliseres 
æde- og drikkelyst, mælkeydelsen 
normaliseres, og både lammelser og 
sår forsvinder. Efterfølgende er det 
konstateret, at køerne er mere robu-
ste over for infektioner, fx mastitis.
Har sygdommen været længe i en be-
sætning, er der set tilfælde, hvor den 
nyfødte kalv ikke kan sutte og derfor 
må fodres med sonde. 

Vi står med andre ord med en »on-
dartet smitsom sygdom« med symp- >
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Clevor® ropinirol – øjendråber, opløsning i pipette til hunde. 
Egenskaber: Clevor® består af det aktive stof ropinirol, som er 
en komplet dopaminagonist med høj sele ktivitet for dopamin 
D2-lignende receptorfamilien (D2, D3, D4 receptorer). Opkast 
indu ceres gennem aktivering af D2-lignende receptorer i kemo-
receptor-triggerzonen, der befinder sig i area postrema, og som 
overfører informationen til brækcenteret for at fremkalde opkast-
ning. I et feltstudie med 100 klinisk raske hunde, som var blevet 
behandlet med Clevor®, var tiden fra indgivelse til den første op-
kastning 3–37 minutter med en gennemsnitstid på 12 minutter 
og en mediantid på 10 minutter. Tiden mellem den første og den 
sidste opkastning var 0–108 minutter (0, hvis hunden kun kastede 
op én gang) med en gennemsnitlig varighed på 23 minutter og 
en median varighed på 16 minutter. 95 % af hundene kastede 
op inden for 30 minutter. En yderligere dosis blev indgivet efter 
20 minut ter til 13 % af hundene på grund af manglende effekt. 
Tre hunde (3 %) kastede slet ikke op trods en yderligere dosis. 
5 % af hundene i det kliniske forsøg fik antiemetisk behandling 
(metoclopramid), fordi deres opkastning varede ved i mere end 
60 minutter. Ropinirol optages hurtigt i det systemiske kredsløb 
og en maksimal plasmakoncentration (Cmax) opnåes 10-20 minut-
ter efter ind givelse. Den systemiske biotilgængelighed via den 
okulære indgivelsesvej er 23%. Produktet fordeles hurtigt og har 
et forholdsvist højt distributionsvolumen og elimineres hoved-
sageligt via leveren. Elimineringshalverings tiden (T½) er 4 timer 
efter intravenøs ind givelse. Ca. 40% udskilles i urinen i form af 
metabolitter. Indikationer: Induktion af opkastning hos hunde. 
Kontraindikationer: Bør ikke bruges til hunde med nedsat ak-
tivitet i centralnervesystemet, krampeanfald eller andre neuro-
logiske problemer, som kunne føre til aspirationspneumoni. Bør 
ikke bruges til hunde, som har hypoksi, dyspnø eller mangelende 
svælgrefleks. Bør ikke bruges i tilfælde af indtagelse af skarpe 
fremmedlegemer, ætsende midler (syrer eller baser), flygtige stof-
fer eller organiske opløsningsmidler. Bør ikke anvendes i tilfælde 
af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller 
flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler for hver dyreart, som 
lægemidlet er beregnet til: Ropinirols virkning er ikke fastlagt 
til hunde, der vejer under 1,8 kg, eller til hunde, som er under 
4.5 mdr. gamle eller til ældre hunde. Skal anvendes i overens-
stemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk 
forholdet. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: 
Ropinirol kan forårsage en kortvarig stigning i hjertefrekvensen 
op til to timer efter indgivelse. Produktets sikkerhed hos hun-
de med diagnosticeret hjerte sygdom/dysfunktion, øjenlidelse/
øjenskade er ikke blevet undersøgt. Sikkerheden hos hunde med 
kliniske symptomer på indtagelse af fremmedelegeme er ikke 
blevet undersøgt. Ropinirol metaboliseres af leveren. Sikker-
heden hos hunde med nedsat leverfunktion er ikke undersøgt. 
Produktets sikkerhed og effekt er ikke blevet undersøgt til hunde 
med øjensygdomme eller øjenskader. Særlige forsigtigheds-
regler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Personer 
med kendt overfølsomhed over for ropinirol bør undgå kontakt 
med veterinærlægemidlet. Lægemidlet bør ikke indgives/hånd-
teres af gravide eller ammende kvinder. Ropinirol kan reducere 
niveauet af prolaktin på grund af, at det, som dopaminagonist, 
har en hæmmende effekt på prolaktinsekretionen. Ropinirol kan 
forårsage øjenirritation. Hvis der ved et uheld opstår kontakt med 
øjne eller hud, skylles det berørte område omgående med rige-
lige mængder frisk vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår symp-
tomer, og vis lægen indlægssedlen eller etiketten. Bivirkninger: 
Meget almindelige bivirkninger: Kortvarig, mild eller moderat 
hyperæmi i øjet, udflåd fra øjnene, fremfald af tredje øjenlåg og 
blefarospasme. Kortvarig, let døsighed og øget hjertefrekvens. 
Almindelige bivirkninger: Kortvarig, mild konjunktival hævelse, 
kløe i øjnene, takypnø, tremor, diarré, ataksi og ukoordineret be-
vægelse. Langvarig opkastning (i mere end 60 minutter), som bør 
vurderes af den ansvarlige dyrlæge, da der kan være behov for en 
passende behandling. Til hunde med langvarig opkastning (mere 
end 60 minutter) og andre kliniske symptomer relateret til den 
farma kologiske virkning af det aktive stof (f.eks. okulær hyperæmi, 
takykardi, tremor eller skælven) kan  dopaminantagonister som 
metoclopramid eller domperidon anvendes til at behandle disse 
kliniske symptomer. Maropitant ophæver ikke de kliniske symp-
tomer, som er fremkaldt af ropinirol. Ikke almindelige bivirkninger: 
Sårdannelse på hornhinden. Drægtighed og diegivning: Sikker-
heden er ikke fastlagt under drægtighed og laktation. Interak-
tion med andre lægemidler og andre former for interaktion: 
Dopamin antagonister (som f.eks. metoclopramid), neuroleptika 
(f.eks. chlorpromazin, acepromazin) og andre lægemidler med 
antiemetiske egenskaber (f.eks. maropitant eller antihistaminer) 
kan nedsætte effekten. Dosering: Okulær anvendelse. Produk-
tet skal indgives i øjet med en dosis på 1-8 øjendråbe(r). Når en 
mængde på 2 til 4 dråber skal indgives, bør dosis fordeles i begge 
øjne. For eksempel til indgivelse af 3 dråber: Indgiv 2 dråber i det 
højre øje og 1 dråbe i det venstre øje. Når en mængde på 6 eller 
8 dråber skal indgives, bør dosen deles op i 2 indgivelser givet 
med 1-2 minutters mellemrum. For eksempel til indgivelse af 6 
dråber: Indgiv 2 dråber i det højre øje og 2 dråber i det venstre 
øje. Indgiv så efter 1–2 minut ters pause yderligere 1 dråbe i hvert 
øje. Hvis hunden ikke kaster op indenfor 15 minutter efter ind-
givelse af den indledende dosis, kan der gives endnu en dosis 
15 til 20 minut ter efter indgivelse af den første dosis. Den anden 
dosis skal være på samme antal dråber som den første dosis. 
Det anbefales at notere tidspunktet for den første indgivelse. Pas 
på ikke at berøre dråbeanordningens spids efter at have åbnet 
beholderen i tilfælde af, at der er behov for endnu en dosis. Over-
dosering: Tolerancen blev undersøgt i et sikkerhedsstudie hos 
hunde, hvor doser op til 5x anbefalet dosis (dvs. op til 124,6 μl/kg) 
blev givet 2 gange dagligt med 15-20 minutters interval i 3 dage. 
De kliniske symptomer (døsighed, takykardi, tremor, ataksi, uko-
ordineret bevægelse, hyperæmi i øjet, udflåd fra øjnene, frem-
fald af tredje øjenlåg og blefarospasme) var sammenlignelige i 
hyppighed og sværhedsgrad mellem de forskellige dosisgrup-
per. En stigning i gennemsnitlig hjertefrekvens blev observeret 
en time efter behandlingen med alle tre doser (1X, 3X, 5X) og 
vendte tilbage til normale niveauer efter 6 timer. Pakninger: 3 x 
0,6 ml. Priser: Se www.medicinpriser.dk Udleveringsgruppe: B. 
Produktresuméet er ikke gengivet i sin helhed. Det fulde produkt-
resumé kan kan rekvireres hos Orion Pharma Animal Health. Mar-
kedsføringstilladelsen inde haves af Orion Corporation. 
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tomer, der er særdeles alarmerende 
og ubehagelige for det enkelte dyr, og 
hvis konsekvenser kræver en forsk-
ningsindsats, som et invalideret 
dansk veterinærvæsen hidtil ikke har 
afklaret.

Med DK-VETs overtagelse af det 
veterinære beredskab fra DTU i 2019 
fulgte DIANOVAs aktiviteter med, 
og herfra har danske dyrlæger kunnet 
bestille vacciner - heriblandt en vac-
cine fra ondersteport i Sydafrika. 
Denne vaccine kan som nævnt im-
porteres af flere EU-lande – selv med 
en manglende GMP-godkendelse. En 
sådan godkendelse mangler imidler-
tid også på produkter hjemtaget fra 
USA (gennem 40 år). Det er både gan-
ske underligt og alvorligt, at man ikke 
kan få udleveret en vaccine, der i 
Danmark er importeret til salg gen-
nem DIANOVA i 8 år.

Derfor vil vi anmode DK-VET om 
hurtigst muligt at foranledige, at den 
ovennævnte vaccine igen kan accep-
teres og udleveres. Der findes også på 
markedet en australsk botulinumvac-
cine rettet mod typerne C og D.

Der kan ellers blive tale om dyre-
velfærdssvigt og samtidig alvorlige 
økonomiske problemer for ejerne af 
malkekvæget (og Danmarks eksport). 
DK-VET skal nu varetage det veteri-

nære felt, og jeg vil derfor påpege, at 
der også er et »dyrlægeløfte« at for-
holde sig til.

Det er ganske indlysende, at det 
ikke bare er svært, men nærmest 
umuligt at opbygge og matche alt det, 
der foregik vedrørende det veterinære 
beredskab på 3 internationalt aner-
kendte laboratorier med ca. 550 an-
satte. Selvfølgelig en der indkørings-
fase, men der bør altid tages hensyn 
til dyrenes velfærd.

Kronisk botulisme burde klart 
være et forskningsfelt, fordi der er så 
mange uafklarede interessante 
aspekter vedrørende sygdommen, 
hvor kilden/kilderne til botuli-
numtoksin – det være sig foder (ekso-
gen) eller formaver (endogen) – bør 
afklares. Da kronisk botulisme be-
skrives fra mange lande, må der vur-
deres, om industrialisering har skabt 
disse problemer. ♦
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Overnat billigt på hotel

Få op til 20 % rabat på flere hoteller- og kursuscentre i 
hele landet. Du finder listen med hotel- og kursuspris-
aftaler på ddd.dk > Medlemskab > Kontante med-
lemsfordele.

JUST 
DROP IT.

Når hunde indtager giftige eller skadelige ting 
skal man reagere hurtigt. Clevors aktive sub-
stans, ropinirol, er en komplet dopaminagonist 
med en høj selektivitet, og som giver en hurtig 
indsættende effekt (median 10 min.)1 og en kort 
periode med opkastninger (median 16 min.)1. 
Praktisk klar-til-brug pipette muliggør en injek-
tionsfri behandling  til hunde i alle vægtklasser. 

NYHED! 
Første øjendråbe registreret til 
induktion af emesis hos hund

1. Suokko, M et al. Vet Rec (2019), doi:10.1136/vr.104953. 
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FØRSTE 
ØJENDRÅBE 

REGISTRERET TIL 
INDUKTION AF 

EMESIS HOS 
HUND


