
Mikroskopifund
En vejledning ved diagnosticering 

af husdyrenes endoparasitter



Tak til:
Lektor, dyrlæge Jesper Monrad, Center for Eksperimentel Parasitologi, 
KVL, for venlig, faglig hjælp ved udarbejdelsen af afsnittene om ind-
voldsorm hos svin, drøvtyggere, hest, hund og kat samt afsnittet om arte-
facts.
- Og til dyrlæge Anette Spohr, Hospital for Mindre Husdyr, KVL, for 
venlig, faglig hjælp ved udarbejdelsen af afsnittet om protozoer hos 
hunde og katte. 

Billeder venligst stillet til rådighed af:
* Lektor, dyrlæge Jesper Monrad, Center for  Eksperimentel 
 Parasitologi, KVL.
** Dr. J.C. Fox, Infectious Diseases and Physiology, College of 
 Veterinary Medicine, Oklahoma State University.
*** Laboratory of Parasitology, University of Pennsylvania, 
 School of Veterinary Medicine.

Dyrlæge Henrik Bartholin, Juli 2003



Indhold

side

 Indvoldsorm hos

 svin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 drøvtyggere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 hund og kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 Protozoer hos

 hund og kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 Artefacts

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



4

Mikroskopifund / indvoldsorm / svin

Ascaris suum (spolorm)**
Ovoide æg med tyk nubret skal.
Størrelse: 80 x 50 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Almindelig.
Betydning: Kan give nedsat tilvækst og foderud- 
 nyttelse hos smågrise og slagtesvin.
Smittevej: Peroral optagelse af smittemodne æg 
 fra stibund / jordbund.
Størrelse af voksne orm:  20 - 40 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm, frit i tarmindholdet.

Oesophagostomum dentatum / quadrispinulatum (knudeorm)**
Typiske strongylideæg.
Størrelse: 60 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Almindelig.
Betydning: Findes i stortarmen, kan give nedsat  
 trivsel og vægttab hos søer, som 
 akkumulerer smitten.
Smittevej: Peroral optagelse af larver fra 
 stibund / jordbund.
Størrelse af voksne orm:  1 - 2 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm, blindtarm, 
 frit i tarmindholdet.

Trichostrongylus axei**
Typiske strongylideæg.
Størrelse:   75 x 40 µm.
Test:    Fæcesflotation.
Forekomst:   Sporadisk. Ses kun hos svin 
    med adgang til det fri.
Betydning:   Typisk subklinisk forløb.
Smittevej:   Peroral optagelse af larver 
    fra jordbund.
Størrelse af voksne orm:  0,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Ventrikel.

Hyostrongylus rubidus (svinets røde maveorm)**
Typiske strongylideæg.
Størrelse: 75 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Ikke påvist i nyere tid. Ses kun hos svin  
med adgang til det fri.
Betydning: Findes i ventriklen, kan give vægttab,  
 nedsat ædelyst og anæmi.
Smittevej: Peroral optagelse af larver fra jordbund.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 1 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Ventrikel, i mavesækkens indhold.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / svin

Trichuris suis (piskeorm)**
Karakteristisk citronformet æg
Størrelse: 80 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sjælden.
Betydning: Kan give diarré.
Smittevej: Peroral optagelse af æg fra stibund/
 jordbund.
Størrelse af voksne orm: 4 - 8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm, blindtarm, delvis indboret 
 i slimhinden.

Strongyloides ransomi (trådorm)**
Små ovoide æg indeholdende en larve (L1).
Størrelse: 50 x 30 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Kan give diarré hos smågrise.
Smittevej: Larvesmitte via råmælk og mælk,  
 samt ved hudpenetration.
Størrelse af voksne orm:  0,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm.

Metastrongylus apri (lungeorm)**
Ovoide æg med relativt tyk skal.
Størrelse: 50 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Ikke påvist i nyere tid. Ses kun hos svin  
med adgang til det fri.
Betydning: Kan give kronisk hoste, sekundær  
 bronchopneumoni.
Smittevej: Optagelse af mellemvært = regnorm.
Størrelse af voksne orm:  5 - 6 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Bronchier og bronchioler.

Fasciola hepatica (leverikte)**
Store æg med operculum (låg).
Størrelse: 150 x 90 µm.
Test: Fæcessedimentation.
Forekomst: Ses kun hos svin med adgang til det fri.
Betydning: 
Smittevej: Optagelse af græs med encysterede  
 metacercarier. 
Størrelse af voksne ikter:  2 - 3 cm.
Organ, hvor voksne ikter findes: Galdegange.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / svin

Lymnea truncatula (lille pytsnegl)**
på typisk levested
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Mikroskopifund / indvoldsorm / drøvtyggere

Fasciola hepatica (Den store leverikte)**
Store æg med operculum (låg), indeholder gulbrunt cellemateriale.
Størrelse: 140 x 90 µm.
Test: Fæcessedimentation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Hos kvæg ses subklinisk forløb  
 med utrivelighed. Hos får ses akutte 
 forløb med dødsfald.
Smittevej: Optagelse af græs med encysterede  
 metacercarier.
Størrelse af voksne ikter:  2 - 3 cm.
Organ, hvor voksne ikter findes: Galdegange.

Lymnea truncatula (lille pytsnegl)**
Mellemvært for Fasciola hepatica, på typisk levested.

Løbe-tarmorm:**
Ostertagia spp. (den brune løbeorm) /
Haemoncus spp. (den store løbeorm) / Trichostrongylus spp. /
Cooperia spp. / Netmatodirus spp. / Bunostomum spp.
Typiske strongylideæg.
Størrelse: 60 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Almindelige.
Betydning: Kan give nedsat trivsel og vægttab især  
 i første græsningssæson. Subkliniske in fek - 
 tioner er meget almindelige hos ældre dyr.
Smittevej: Peroral optagelse af infektive larver  
 (L3) på græs.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 3 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Løbe, tyndtarm.

Dictyocaulus viviparus (Kvægets store lungeorm)**
Larve (L1) med indhold af fødegranula.
Størrelse: Infektive larver (L3): 400 µm.
Test: Baermann sedimentation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Giver kronisk hoste, af og til ses vold- 
 somt forløb med akutte dødsfald også  
 blandt ældre dyr.
Smittevej: Peroral optagelse af infektive larver (L3)  
under græsning.
Størrelse af voksne orm:  6 - 8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Bronchier og bronchioler.

50 µm

50 µm

50 µm
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Monezia  spp. (bændelorm)**
Kantede æg som ligner små kvartskrystaller.
Størrelse: 60 x 75 µm.
Test: Fæcesflotation.
Kommentar: Dette foto viser ikke det typiske  
 billede af et æg. Æg ses typisk i  
 mere kantede former.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Subkliniske forløb. Formodes at kunne  
 hæmme tilvæksten hos lam.
Smittevej: Peroral optagelse af mellemvært
 = pansermider under græsning.
Størrelse af voksne orm:  2 - 6 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm, blindtarm, sidder forankret  
 i tarmslimhinden.

Strongyloides papillosus (drøvtyggernes trådorm)**
Små æg indeholdende larve.
Størrelse: 30 x 40 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Som regel subklinisk forløb.
Smittevej: Via råmælk og mælk samt ved 
 hudpenetration.
Størrelse af voksne orm:  0,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm.

Paramphistomum spp. (vomikte)**
Store æg med operculum (låg). 
Indeholder typisk få store lyse celler (dårligt billede).
Størrelse: 150 x 80 µm.
Test: Fæcessedimentation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Subklinisk forløb.
Smittevej: Optagelse af mellemvært = snegl.
Størrelse af voksne ikter:  1 cm.
Organ, hvor voksne ikter findes: Vom.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm

Skrjabinema (haleorm)**
Gullige aflange, tyndskallede og asymmetriske æg.
Størrelse: 45 x 85 µm.
Test: Fæcesflotation.
Kommentar: Ikke typisk billede.
Forekomst: Ses hos får, geder, er sjælden.
Betydning: Giver sjældent gastro-intestinale 
 symptomer, men kan være årsag til 
 vedvarende halekløe.
Smittevej: Optagelse af infektive æg via fækalt  
 kontamineret foder.
Størrelse af voksne orm:  1 - 1,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm og blindtarm, 
 frit i tarmindholdet.
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Mikroskopifund / indvoldsorm / hest

Parascaris equorum (spolorm)*
Store runde, gulbrune æg med tyk nubret ægkapsel.
Størrelse: 100 x 130 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Almindelig hos føl og ungheste.
Betydning: Kan give utrivelighed.
Smittevej: Peroral optagelse af æg fra staldmiljø.
Størrelse af voksne orm:  20 til 50 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm, lever frit i tarmindholdet.

Harbronema spp. (maveorm)**
Små embryonerede æg.
Størrelse: 20 x 50 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Almindelig.
Betydning: Giver sjældent gastro-intestinale sympto-  
 mer, men er årsag til "sommersår", når  
 fluer afsætter larver i tilfældige åbne sår.
Smittevej: Peroral optagelse af æg og af vektor = fluer.
Størrelse af voksne orm:  2 - 3 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Ventrikel, i maveindhold eller i 
 mavesækkens slimhinde.

Strongylus spp. (Store Strongylider) 
Cyathostomum spp. (Små Strongylider)*
Typiske strongylideæg.
Størrelse: 40 x 90 µm (størrelsen varierer fra  
 40-50 x 75-130 µm).
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Meget almindelig.
Betydning: Subkliniske infektioner er almindelige.  
 Kan give utrivelighed, anæmi, tendens  
 til diarré og kolik især hos føl og 
 ungheste.
Smittevej: Peroral optagelse af larver på fold.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm, blindtarm, tilknyttet slimhinden. 

Anoplocephala perfoliata (bændelorm)**
Kantede æg, som ligner små kvartskrystaller.
Størrelse: 50 x 80 µm.
Test: Fæcesflotation.
Kommentar: Dette foto viser ikke det typiske billede  
 af et æg. Æg ses typisk i mere fir kantede  
former.
Forekomst: Almindelig.
Betydning: Subkliniske infektioner er almindelige.  
 Formodes at kunne inducere invagina-
 tioner af ileum i blindtarmen.
Smittevej: Peroral optagelse af mellemvært  
  = pansermider under græsning.
Størrelse af voksne orm:  3 - 8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm, blindtarm, sidder forankret 
 i tarmslimhinden.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm /  hest

Dictyolucaulus arnfieldi (lungeorm)**
Embryonerede æg af strongylidetypen.
Størrelse: 60 x 80 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk. Ses ved samgræsning med  
 æsler, som huser infektionen subklinisk.
Betydning: Giver kronisk hoste.
Smittevej: Peroral optagelse af larver under 
 græsning.
Størrelse af voksne orm:  6 - 8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Bronchier og bronchioler.

Oxyuris equi (haleorm)*
Gullige, aflange, tyndskallede og asymmetriske æg.
Størrelse: 45 x 85 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Giver sjældent gastro-intestinale  
 symptomer, men er årsag til vedvarende  
og kraftig halekløe.
Smittevej: Peroral optagelse af larver under græsning.
Størrelse af voksne orm:  Op til 10 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Stortarm og blindtarm, 
 frit i tarmindholdet.

Strongyloides westeri (trådorm)*
Små ovoide æg.
Størrelse: 30 x 50 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Kan give akut diarré, som undertiden 
 er blodig hos 2-3 uger gamle føl.
Smittevej: Via råmælk og mælk samt ved 
 hudpenetration.
Størrelse af voksne orm:  0,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm.

Trichostrongylus axei**
Typiske strongylideæg.
Størrelse: 40 x 60 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Kan give gastritis.
Smittevej: Peroral optagelse af larver under 
 græsning.
Størrelse af voksne orm:  0,5 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Ventrikel.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / hund og kat

Toxocara canis (spolorm)***
Æg med tyk nubret skal.
Størrelse: 75 x 90 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Meget almindelig.
Betydning: Kan give utrivelighed hos hvalpe og 
 unghunde.
Smittevej: Fostre: Transplacental smitte.
 Hvalpe: Peroral optagelse af æg.  
 Laktogen smitte er ubetydelig. 
 Unghunde: Peroral optagelse af æg  
 fra omgivelserne (og af larver i 
 paratenisk vært = mus, fugl, m.v.)
Størrelse af voksne orm:  10 - 18 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Nederste del af ventrikel samt i tyndtarm,  
lever frit i tarmindholdet.

Toxocara cati (spolorm)***
Æg med tyk nubret skal.
Størrelse: 65 x 75 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Meget almindelig.
Betydning: Kan give utrivelighed hos killinger og  
 ungkatte.
Smittevej: Killinger: Laktogen smitte.   
 (Peroral optagelse af æg også mulig).
 Ungkatte: Peroral optagelse af larver  
 i paratenisk vært = mus, fugl m.v.
 (og af æg fra omgivelserne).
Størrelse af voksne orm:  3 - 10 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Nederste del af ventrikel samt i tyndtarm,  
lever frit i tarmindholdet.

Toxascaris leonina (spolorm)***
Æg med tyk, glat skal, form som et hønseæg, ofte med tydelig cellemembran.
Størrelse: 60 x 80 µm. 
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Relativt almindelig.
Betydning: Kan give utrivelighed hos ungdyr.
Smittevej: Peroral optagelse af æg fra omgivelserne.
Størrelse af voksne orm:  7 - 10 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm, lever frit i tarmindholdet.

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / hund og kat

Uncinaria stenocephala (nordlig hageorm)***
Typisk strongylideæg.
Størrelse: 40 x 75 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Kan give tarmblødninger, blodig 
 diarré og anæmi især hos hvalpe.
Smittevej: Perkutan og peroral larvesmitte.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 0,7cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm, bider sig fast i tarmslim- 
 hinden.

Ancylostoma caninum, tubaeforme (tropisk hageorm)***
Typisk strongylideæg.
Størrelse: 40 x 60 µm.
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Ses evt. hos hunde, som kommer fra 
 troperne.
Betydning: Kan give tarmblødninger, blodig
 diarré og anæmi især hos hvalpe.
Smittevej: Perkutan og peroral larvesmitte.
Størrelse af voksne orm:  1,0 - 1,6 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm, bider sig fast i 
 tarmslimhinden.

Trichuris vulpis (piskeorm)***
Karakteristisk citronformet æg med glat overflade.
Størrelse: 40 x 80 µm. 
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Kan give tarmblødninger, blodig 
 diarré og anæmi.
Smittevej: Peroral optagelse af æg fra omgivelserne.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 0,8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tyndtarm og blindtarm, sidder delvis 
 indboret i tarmslimhinden.

Capillaria aerophila (lungehårorm)*
Lidt asymmetrisk æg med polpropper og nubret overflade.
Størrelse: 35 x 65 µm.
Test: Fæcesflotation.
Kommentar: Ikke typisk billede.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Subklinisk forløb, kan give hoste.
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = regnorm.
Størrelse af voksne orm:  0,25 - 0,32 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tracheal- og i bronchialslimhinde.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm



Mikroskopifund / indvoldsorm / hund og kat

Capillaria bohmi (næsehulehårorm)***
Asymmetrisk æg med polpropper og nubret overflade.
Størrelse: 35 x 70 µm. 
Test: Fæcesflotation, flotation på næseskylle- 
 prøve.
Forekomst: Ikke fundet her i landet.
Betydning: Subklinisk forløb, evt. snøften, fnysen  
 og mucopurulent næseflåd.
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = regnorm.
Størrelse af voksne orm:  0,15 - 0,40 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Næsehuleslimhinden og i slimhinden 
 i frontale sinus.

Capillaria plica (blærehårorm)***
Asymmetrisk æg med polpropper og nubret overflade.
Størrelse: 25 x 65 µm. 
Test: Urinsedimentation.
Forekomst: Ikke fundet her i landet.
Betydning: Subklinisk forløb, evt. cystitis.
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = regnorm.
Størrelse af voksne orm:  0,30 - 0,60 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Blæreslimhinden.

Aelurostrongylus abstusus (kattens lungeorm)***
Første larvestadium (L1).
Størrelse: 360 - 400 µm lang. 
Test: Baermann på trachealskylleprøve, 
 evt. Zinksulfatflotation.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: Subklinisk forløb, evt. hoste og 
 utrivelighed.
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = snegle, eller af paratenisk vært 
 = mus, fugle m.v.
Størrelse af voksne orm:  0,75 - 1 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Bronchioler og alveolære gange.

Angiostrongylus vasorum (fransk hjerteorm)*
Første larvestadium (L1).
Størrelse: Ca. 360 µm lang. 
Test: Baermann på fæces.
Forekomst: Almindelig i visse områder af landet, 
 bl.a. omkring København.
Betydning: Ofte patogen med tydelige symptomer  
 fra luftveje og kredsløb.
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = snegle (og frøer).
Størrelse af voksne orm:  1,5 - 2,5 cm.

50 µm

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / hund og kat

Crenosoma vulpis (rævens lungeorm)*
Første larvestadium (L1).
Størrelse: Ca. 280 - 300 µm lang. 
Test: Baermann på fæces.
Forekomst: Sporadisk.
Betydning: ?
Smittevej: Peroral optagelse mellemvært 
 = snegle.
Størrelse af voksne orm: 1 - 1,6 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Bronchier og bronchioler.

Ollulanus tricuspis (kattens maveorm)**
Adult han.
Størrelse: 0,7 - 0,8 mm. 
Test: Baermann eller direkte mikroskopi 
 på maveindhold - vomitus.
Forekomst: Relativt almindelig.
Betydning: Oftest subklinisk forløb, 
 evt. opkastninger, kronisk gastritis?
Smittevej: Peroral optagelse af vomitus.
Størrelse af voksne orm:  0,7 - 1,0 mm.
Organ, hvor voksne orm findes: Ventrikel.

Filaroides osleri (luftrørsorm)***
Æg med L1 findes i fæces og i trachealslim.
Størrelse: L1 som vist: Ca. 250 µm. 
Test: Flotation, baermann på fæces - 
 trachealskylleprøve.
Forekomst: Findes muligvis her i landet, endnu 
 ikke verificeret.
Betydning: Kan give anledning til hosteanfald.
Smittevej: Peroral optagelse af vomitus eller fæces.
Størrelse af voksne orm:  0,5 - 1,2 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Tracheal- og bronchialslimhinde.

Spiocerca lupi (spiserørsorm)**
Lille, aflangt æg indeholdende L1 som ligner en papirklips
Størrelse: 15 x 30 µm. 
Test: Fæcesflotation.
Forekomst: Kan evt. ses hos hunde, som kommer 
 fra troperne.
Betydning: Opkastninger og ædebesvær.
Smittevej: Peroral optagelse af mellemvært 
 = biller, eller af paratenisk vært 
 = mus, fugl m.v.
Størrelse af voksne orm:  4 - 8 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: I nodulære dannelser i spiserør og
 mavesæk.

50 µm

50 µm

50 µm
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Mikroskopifund / indvoldsorm / hund og kat

Dirofilaria immitens (tropisk hjerteorm)***
Microfilarier i blodudstrygning.
Størrelse: 6 x 300 µm.
Test: Mikroskopi.
Forekomst: Kan evt. ses hos hunde, som kommer 
 fra troperne.
Betydning: Subklinisk ved lette infektioner. 
Ved svære infektioner:  Hjerteinsufficiens.
Smittevej: Peroral optagelse af mellemvært 
 = myg.
Størrelse af voksne orm:  15 - 30 cm.
Organ, hvor voksne orm findes: Lungearterier og højre forkammer.

50 µm
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Mikroskopifund / protozoer / hund og kat

Cryptosporidium spp.***
Oocyster.  
Størrelse: Meget små: 4 - 8 µm. 
 Meget svære at erkende.
Test:  Fæcesflotation af friskafsat fæces.  
 Ziehl-Nielsen farvning af fæces.  
 Centrallab. på KVL tilbyder en kombi- 
 neret immunofluorescenstest for  
 Cryptosporidier og Giardia.
Forekomst:  Sandsynligvis almindelig.
Betydning: Kan give kronisk og svær diarré hos  
 unge og immunosupprimerede dyr. 
 Hos voksne dyr er infektionen som  
 regel asymptomatisk.
Organ, som inficeres: Tyndtarm.

Toxoplasma gondii***
Sporuleret og ikke sporuleret oocyste.
Størrelse: 11 - 13 µm.
Test: Fæcesflotation af friskafsat fæces,   
 antistoffer i blodet
Forekomst: Sporadisk.
Betydning:  Kan give forbigående diarré, ofte 
 asymptomatisk.
Smittevej: Optagelse af mellemvært eller af inficeret   
 vand eller føde. Fugle og pattedyr, her-  
 under mennesket, tjener som mellemvært.
Organ, som inficeres:  Tyndtarm. Hvilestadier findes i diverse   
 organer.
Bemærk:  Kan give anledning til abort og foster -  
 skader hos mennesker og små drøv tyggere.

Isospora spp. (Cystoisospora spp.)***
Sporuleret oocyste.
Størrelse:  20 - 40 µm.
Test: Fæcesflotation og direkte udstrygning
  af friskafsat fæces.
Forekomst:  Sandsynligvis almindelig.
Betydning: Ofte asymptomatisk, ofte selvbegræn-
 sende. Kan give kronisk diarré, af og  
 til blodig, hos unge dyr.
Organ, som inficeres: Tyndtarm.

Isospora spp. (Cystoisospora spp.)***
Ikke sporuleret oocyste.
Størrelse:  20 - 40 µm.
Test: Fæcesflotation og direkte udstrygning
  af friskafsat fæces.
Forekomst:  Sandsynligvis almindelig.
Betydning: Ofte asymptomatisk, ofte selvbegræn-
 sende. Kan give kronisk diarré, af og  
 til blodig, hos unge dyr.
Organ, som inficeres: Tyndtarm.
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Sarcocystis spp.***
Sporocyster.
Størrelse: 11 x 16 µm.
Test:  Flotation.
Forekomst: Sjælden under danske forhold.
Betydning:  Infektionen er for det meste 
 asymptomatisk.
Organ, som inficeres: Tyndtarm.

Giardia spp.*
Cyster.
Størrelse: Oocyste 8 x 14 µm, trophozoit 10 x 18 µm.
Test:  Oocyster findes ved flotation af  friskaf- 
 sat fæces, hvor zinksulfatflotation anses  
 at være mest sensitiv.    
 Trophozoiter kan hos nogle patienter  
 ses på direkte smear af frisk fæces  
 (evt. lugol 2%). Varierende udskillelse.  
 Flere fæcesprøver anbefales (3 stk på 
 3-5dg.).Centrallab. på KVL tilbyder en  
 kombineret immunofluorescenstest for  
 Cryptosporidier og Giardia.
Forekomst: Sandsynligvis almindelig.
Betydning:  Kan give akut-kronisk diarré hos unge  
 og immunosupprimerede dyr. Hos voksne  
dyr er infektionen som regel asympto-  matisk.
Smittevej:  Optagelse af inficeret vand eller føde.
Organ, som inficeres:  Tyndtarm.

Entamoeba histolytica***
Cyste.
Størrelse: Rund: 5 - 25 µm.
Test:  Fæcesflotation af friskafsat fæces,  
 trophozoit ses bedst på direkte 
 fæces smear.
Forekomst:  Sjælden under danske forhold.
Betydning: Som regel asymptomatisk.
Smittevej:  Optagelse af inficeret føde eller vand.
Organ, som inficeres: Tyktarm.

Entamoeba histolytica***
Trophozoit.
Størrelse: Aflang: 10 - 40 µm.
Test:  Fæcesflotation af friskafsat fæces,  
 trophozoit ses bedst på direkte 
 fæces smear.
Forekomst:  Sjælden under danske forhold.
Betydning: Som regel asymptomatisk.
Smittevej:  Optagelse af inficeret føde eller vand.
Organ, som inficeres: Tyktarm.
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Luft  og plantedele**

Luft***

Mideæg***
Kan ses, når fæces har ligget på jorden et stykke tid, 
inden den undersøges.

Planteceller***

Ting, som kan forveksles med æg og larver af endoparasitter, og som af og til ses i flotationspræparater:
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Plantedel***

Fyrrepollen***

Strongylideæg og pollen**

Svampesporer***

***

***
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