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Innledning 

Infeksjoner med mage-tarm parasitter hos hest er en trussel mot god helse og dyrevelferd. For 
å kunne ha kontroll over disse infeksjonene blir ulike kontrolltiltak satt i verk. Selv om det de 
i de siste tiårene er lagt stor vekt på ikke-medikamentelle forebyggende tiltak, er fortsatt bruk 
av ormemidler (anthelmintika) et viktig kontrolltiltak. Bruk av anthelmintika skjøt for alvor 
fart med utviklingen av virkestoffet thiabendasol for vel 50 år siden. I løpet av de neste 15 
årene er nye bredspektrede virkestoffer slik at vi per i dag har tre ulike klasser av ormemidler 
med ulike virkningsmekanismer; benzimidasoler (BZ), tetra-hydropyrimidiner (TP) og 
makrosykliske laktoner (ML). Det er her i landet registrert preparater til hest innenfor alle 
klassene.  
Anthelmintikaresistens (AR) er definert som “genetically transmitted loss of sensitivity of a 
drug in worm populations that were previously sensitive to the same drug” (Køhler, 2001). 
Resistensen er altså arvbar og er resultat av en seleksjon av resistente ormer i en 
ormepopulasjon. 
Hos hesteparasitter ble de første tegn på resistens mot bredspektrede anthelmintika påvist 
allerede på 60-tallet; benzimidasolresistens mot hestens små strongylider (Drudge og Lyons, 
1965). I løpet av de neste to tiårene ble BZ- resistens på vist verden over hos de små 
strongylidene. Samme resistens er også påvist i de skandinaviske land ( Nilsson et al, 1989, 
Bjørn et al., 1991 og Ihler, 1995). 
Det er i tillegg også påvist restens overfor TP hos de små strongylidene (Craven et al.,1998, 
Lind et al., 2007). Når det gjelder de anthelmintikaklassen ML er det ikke til nå registrert 
resistens hos de små strongylidene, men ML resistens hos hestens spolorm påvist både i 
Sverige og Danmark (Lindgren et al., 2008, Schougaard og Nielsen, 2007). 
Hensikten med denne undersøkelsen var å se om utbredelsen av resistensen har forandret seg 
noe i forhold til den norske undersøkelsen som ble gjort på nittitallet (Ihler, 1995). 
 

Materiale og metode 

Hester og studiedesign 

Det ble plukket ut 20 staller på Østlandet og i Rogaland, til sammen 323 hester. I materiale 
inngår både kaldblods- og varmblodstraver, islandshest, fjording, dølehest og ridehester av 
ulike raser. I undersøkelsesperioden var hestene oppstallet innendørs om natta og gikk i 
luftegårder uten tilgjengelig gras på dagtid. Hesten ble fôret på høy og eller plastemballert 
grovfôr og kraftfôr etter bruk. 
Resistensundersøkelsen ble foretatt med en eggreduksjonstest som er den mest anerkjente 
metode å gjøre slike undersøkelser på i felt. I staller med over 15 hester ble hestene delt i 3 
grupper randomisert. Hestene ble etter uttak av fæcesprøve behandlet med enten fenbendasol 
7,5 mg per kg  (Panacur®),  pyrantel 19mg per kg (Banminth®) eller ivermectin 0,2 mg per 
kg (Ivomec®). Doseringene er i henhold til produsentenes anbefalinger. Staller med færre enn 
15 hester ble delt i 2 grupper hvor den ene gruppa ble behandlet med fenbendasol og den ande 
enten med pyrantel eller ivermectin. Hestens vekt ble estimert ut fra formelen: vekt i kg = B x 
6,25 – 625, hvor B= brystomfang i cm. For føll ble vekten estimert som fødselsvekt 50 kg + 
1,25x alder i dager. Ny fæcesprøve ble tatt 14 dager etter behandling. Ingen av hestene var 
behandlet med ormemidler de siste 3 måneder før undersøkelsen. 
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Parasittologisk undersøkelse 

Fæcesprøvene ble tatt rektalt hvis ikke fersk fæces var tilgjengelig. Prøvene ble oppbevart ved 
4 0 C til den parasittologiske undersøkelsen ble foretatt. Eggtellingen ble foretatt ved en 
modifisert Mc Master teknikk ved hjelp av Whitlocks tellekammer (Whitlock et al, 1980) med 
en deteksjonsgrense på 10 egg per gram (EPG). Larvekulturer ble etablert ved  ved at 20-30g 
fæces ble inkubert i en uke og larvene ble samlet ved Baerman teknikk og differensiert i 
henhold til morfologi (Lichtenfels, 1975) i 15 av de 20 stallene. Kun prøver med > 50 EPG 
ble brukt til larvekulturer. Det ble identifisert 100 larver pr. prøve. Hvis antall larver var < 
100 ble alle larvene identifisert. 
 
Beregning av FECR 

Eggreduksjonen ble beregnet for hvert individ i behandlingsgruppen i hver stall. Det ble 
beregnet gjennomsnitt av eggreduksjonene med tilhørende 95 % konfidensintervall. AR var 
tilstede når FECR < 95% og nedre 95 % konfidensintervall < 90% (Ihler, 1995). Hester med < 
50 EPG ved behandling ble utelukket i studien. 
 
Resultater 

I alt ble 323 hester fra de 20 stallene undersøkt. Alderen på hestene var fra 4 måneder til 16 
år.  Tre staller ble ekskludert fra studien da det var for få hester med  > 50 EPG før 
behandlingen, totalt 64 hester.  Ut over det ble 73 hester utelukket fordi EPG var < 50 eller at 
prøve etter behandling mangler. Totalt var 186 hester fordelt på 17 staller med i den endelige 
beregningen av FECR. Resultatene av FECR testen er gjengitt i Tabell 1. Store strongylider 
ble påvist i 5 hester fra 3 staller i henhold til larvenes morfologi. Det ble ikke påvist store 
strongylidelarver etter behandling. Det var ikke tilstrekkelig antall hester hvor det ble påvist 
spolormegg til at det var mulig å beregne noen eggreduksjon for spolorm i denne studien. 
 
Tabell 1. 

FECR og nedre 95% konfidensintervall (k)  for fenbendasol(FBZ), pyrantel(PYR) og ivermecitn (IVM). N= 

antall hester i hver behandlingsgruppe. 

Stall N  FECR (k) 
FBZ 

N   FECR (k) 
PYR 

N  FECR (k) 
IVM 

1 4    32,0 (-20,3)    5   100 (100) 
2 6   48,8 (4,9    7   100 (100) 
3 3   48,6 (-42,0)  4   92,2 (80,5)   4   100 (100) 
4 4   37,3 (-63,4)    4   100 (100) 
5 3   38,4 (-61,2)   3  100  (100) 
6   6   57,1 (24,0)   6  100 (100) 
7 6    28,6 (-40,2)  5   76,6 (53,5)   6  100 (100) 
9 4   61,4 (31,2)    3  100 (100) 
10 8    69,4 (45,4)    8  100 (100) 
11 7    49,2 (-21,9)    6  100 (100) 
12 4    68,3 (30,5)    5  100 (100) 
13 8   36,6 (-19,3)    6  99,1 (97,6) 
14 5    47,5 (10,1)   
15 6    -117,4 (-345,2)  5   84,4 (59,9)   4  100 (100) 
17 3   -172,0 (-721,7)  5  -8,3 (-89,5)  
18 3   55,0 (21,4)  4   83,8  (34,7)  3  100 (100) 
19 5   71,7 (24,8)  3  87,8 (41,3)  5  100 (100) 
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Utfra tabellen går det fram at alle besetninger/staller som er undersøkt for resistens mot 
fenbendasol har resistente populasjoner av små strongylider. Det samme gjelder for de 6 
stallene som er undersøkt for resistens mot pyrantel. Ivermectin har tilnærmet 100 % effekt i 
alle besetningene, noe som tilsier at det ikke er registrert resistente populasjoner mot de 
makrosykliske laktonene. 
 
Diskusjon 

Resistens mot BZ og TP er i denne undersøkelsen påvist i alle besetningene for hestens små 
strongylider. Dette er en videre utvikling fra undersøkelsen fra 1995 (Ihler, 1995) hvor 
resistensen for ble påvist i 14 av 17 besetninger, og TP resistensen er nå forandret seg fra 
mistanke til resistens til at resistens er påvist i de 7 undersøkte besetningene. Det ser altså ut 
til at vi har kommet i en situasjon at BZ og TP ikke lenger virker lenger på de små 
strongylidepopulasjonene. Derfor må det nå diskuteres om små strongylider må fjernes som 
indikasjon på disse preparatene. Dette må tas opp med både legemiddelprodusentene og 
myndigheter. 
Mangel eller ingen virkning av disse preparatene på små strongylider gjør at en må 
intensivere bruken av ikke-medikamentelle kontrolltiltak som beiteskifte, sambeiting med 
andre dyreslag, redusert dyretetthet på beiter og luftegårdshygiene. I tillegg må en vurdere 
såkalt målrettet strategisk behandling hvor en bare behandler dyr med over et visst eggstål for 
å redusere eksponeringen av ormemidlet på ormepopulasjonens som helhet. 
Nye medikamenter med annen virkningsmekanisme enn de eksisterende er ikke kommet på 
markedet etter midten på 70-tallet, og må intensivere informasjonen til hesteeiere om den 
situasjonen vi er kommet i når det gjelder anthelmintikaresistens. 
  
Prosjektet er en del av det svensk/norske samarbeidet om forskning på hest og finansiert av Norges 
forskningsråd 202979 HESTEFORSK med midler fra Norsk Rikstoto og Jordbruksavtalen 
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