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Sammanfattning
Nära  relation  mellan  människor  och  sällskapsdjur  har  många  fördelar.  Men  det  finns  risk  för
överföring av zoonotiska parasiter. Hittills finns det inga praktiska metoder för att minimera antalet
ägg i miljön, så antiparasitära medel är fortsatt ett värdefullt verktyg. De förekommer i många olika
beredningsformer, varumärken och olika kombinationer av substanser. Men hur säkra och effektiva
är egentligen de här substanserna som finns ute på marknaden?
I detta litteraturarbete har fokus lagts på en ny kombination av ett endo- och ekto- antiparasitärt
medel i  syftet  att utvärdera hur effektivt  och säkert  det  är mot gastrointestinala nematoder hos
hundar.  Läkemedlet  heter  NexGard  Spectra®   och  innehåller  det  anthelmintiska  medlet,
milbemycinoxim och en  insekticid substans, afoxolaner. Arbetet har omfattat en litteratursökning
och granskning av publicerade forskningsresultat från 12 olika länder. Fyra kvantitativa studier som
analyserade effekt av afoxolaner i kombination med milbemycinoxim valdes som grund till arbetet.
Resultat av litteraturstudien visar att tuggtablett  NexGard Spectra®   har en adekvat reducerande
effekt mot ett brett spektrum av parasitiska nematoder hos hundar. Det är en säker och effektiv
behandling. Inga interaktioner mellan de två aktiva substanser eller negativ påverkan på djurens
hälsa har rapporterades. Denna kunskap kan användas vid klinisk behandling av gastrointestinala
nematodinfektioner hos hundar, vid samtidigt ekto- och endoparasitangrepp.
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Abstract: 

Research have shown positive effects of close relationships between humans and pets
also known as the human-animal bond. Companion animals not only can influence 
socialization and mental abilities positively, but also improve physical well-being. 
Alongside of these advantages there are some zoonotic hazards which mustn't be 
underestimated. Drug treatment to reduce parasites has been used since anti parasitic 
substances were introduced in the mid-1900s. Now there are many different products,
in different forms and in a variety of compounds. As studies haven’t shown any 
practical methods to minimize the level of eggs in the environment and prevent 
contamination, antiparasitic agents are our most important tool to control parasites 
and consequently to improve animal and public health. 

This thesis focuses on a quite new combination of an endo- and ectoparasite agent. 
NexGard Spectra®  contains the anthelmintic agent milbemycin oxime, combined 
with an insecticidal substance, afoxolaner. The aim of this literature work was to 
investigate how effective and safe this “combination” is against gastrointestinal 
nematodes in dogs.

This study is a literature review. Articles were selected from PubMed article 
database, Primo and Science Direct after searches with different key terms. Through 
different combinations of keywords scientific articles that coordinated with the 
studies aim were selected for critical appraisal. A series of studies about efficacy of 
NexGard Spectra®  which were conducted in a wide range of different countries 
such as USA, South Africa and some countries in Europe have been analyzed. Five 
randomized double-blind studies are chosen as a basis for the thesis. Furthermore, an 
overview of the Swedish Board of Agricultures report on drugs sale for treatment of 
animals is also included. 

The results of the literature reviews show that NexGard Spectra®  chewable tablet, 
containing the two substances milbemycin oxime and afoxolaner, is a safe and 
effective treatment for dogs who are infected with a wide range of nematodes. No 
pharmacological interaction between the two active substances or serious negative 
influence on animal health has been reported. Detection of parasite occurrence has 
showed high efficacy of the product against most gastrointestinal nematodes.
Conclusions that can be drawn from this study are that NexGard Spectra®  can be 
considered as a safe and effective treatment against gastrointestinal nematodes in 
dog. The fact that nematode infections in dogs could be prevented or treated by 
NexGard Spectra® can be just because of the endoparasitic substance, milbemycine 
oxim. Nevertheless, because NexGard Spectra®  is basically an anti endo- 
ectoparasite product, its efficacy against both endo- and ectoparasites requires better 
methods to analyze and determine efficacy of  NexGard Spectra® against both endo 
and ectoparasites and clearer guidelines to justify usage of it.
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FÖRKORTNINGAR 

AFX Afoxolaner 

EPG Egg per Gram 

FBT Febantel

FEC Fecal egg count 

FBZ Fenbendazol  

FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige

GM Geometric mean count 

LCL Lower confidence interval 

MBO Milbemycinoxim

MOX Moxidektin 

Nb Antal hundar analyserade per behandling

NI/NG Antal infekterade hundar i grupp/ antal hundar per grupp

PZQ Prazikvantel

PYR Pyrantel 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 

SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt

USDA United States Department of Agriculture 

VICH GL9 Good Clinical Practice for Animal Studies

WAAVP World Association for the Advancement of Veterinary 
Parasitology

WHO World Health Organization 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION

Det finns bevis på att människor redan för 10 000 – 14 000 f. Kr. haft hundar som 
sällskapsdjur (Leonard, o.a., 2002). Studier visar att husdjur kan bidra till en bättre 
livskvalitet och agera som ett socialt stöd för deras ägare (McConnell, Brown, Shoda,
Stayton, & Martin, 2011). En nära relation mellan människor och sällskapsdjur har 
visat sig ha många andra fördelar, både i form av socialisering i form av mentalt och 
fysiskt välbefinnande (Redmalm, 2006) (Paul, Podbersck, & Serpell, 2000). Men å 
andra sidan finns det risker med husdjur när det gäller överföring 
av zoonotiska parasiter. En zoonos är en sjukdom som smittar från djur till människa 
till skillnad från en epizooti där en allvarlig djursjukdom överförs mellan ett stort 
antal djur. Av 1415 kända mänskliga patogener är 61 % zoonotiska (Cunningham, 
2005). En korrekt läkemedelsbehandling av parasitära sjukdomar kan skapa goda 
förutsättningar för en god djurhälsa, som i sin tur leder till en bättre folkhälsa.

1.1. Parasiter och zoonotiska infektioner

En parasit är en organism som lever inne i eller på ett värddjur och intar sin näring 
från värden (Taylor, Coop, & Wall, 2007). Parasitsjukdomarnas svårighetsgrad är i 
regel beroende på värddjurets hälsotillstånd, dess ålder samt antalet skadliga 
organismer som lyckas etablera sig i djuret (Höglund & Uggla, 2014). Enligt WHO, 
World Health Organisation, är zoonosinfektioner, infektioner som på ett naturligt sätt 
är överförbara från djur till människor. Zoonosinfektioner kan påverka hälsan i 
samhället. Ett flertal av de mest kända och viktiga zoonoserna orsakas av olika 
parasiter (Robinson & Dalton, 2009).  

Parasiterna tillhör tre huvudgrupper:

• Artropoder (Leddjur) som i allmänhet är ektoparasiter. Människan är inte en 
naturlig värd för hundar och katters ektoparasiter, men vid upprepade kontakter med 
infekterade djur kan obehag och klåda uppstå (Bergvall, 2014).

• Encelliga organismer som omfattar organismer från flera olika grupper, av 
protozoer osv. Hos svenska hundar kan Giardia och tarmcoccidier påvisas i tarmen 
(Florén, 2008).
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• Helminter eller inälvsmaskar är endoparasiter och kan i sin tur kan indelas i 
rundmaskar (nematoder), sugmaskar (trematoder) samt bandmaskar (cestoder) 
(Höglund & Uggla, 2014). 

Till nematodgruppen hör bl.a. spolmask (Ascaris), hakmask (Ancylostomatidae) och 
piskmask (Trichuris).

1.1.1. Spolmask
Spolmask är en relativt lång mask ca 10–20 cm. Många hundar smittas via andra 
hundars avföring och/eller från smittade bytesdjur. Toxocara canis och Toxascaris 
leonina är vanligast hos unga hundar (Quan-yue, Dong-hai, Hai-yan, & Chuan-nong, 
2014). 

Enligt SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, är cirka tre procent av de vuxna 
hundarna i Sverige infekterade med spolmask. Problemet är vanligare hos framför 
allt valpar i till exempel kennlar och draghundsgrupper. 

Toxocara canis orsakar sällan sjukdoma hos vuxna hundar, men på grund av hög 
förekomst och den zoonotiska potentialen, så är det viktigt att genom avmaskning 
förhindra smitta i miljön. Valpar anses vara den viktigaste smittkällan (Nijsse, 
Mughini-Gras, Wagenaar, & Ploeger, 2016). Toxocara kan inte utvecklas till vuxna 
maskar hos människor. Istället kan larverna migrera till olika organ, bland annat ögat,
och orsakar inflammation och vävnadsskada vilket kallas toxocariasis (Bogitsh, 
Carter, Oeltmann, & Carter, 2005). I Skandinavien är endast enstaka fall av klinisk 
sjukdom känt. Antal anmälda toxocariasisfall i Sverige mellan 1994–2000 var endast 
7 stycken (Nilsson, 2009).

Anthelmintika med indikation spolmask hos hund och/eller katt listade i FASS vet 
2014 var fenbendazol, selamektin, milbemycinoxim och kombinationspreparat av 
febantel, prazikvantel och pyrantel. 

1.1.2. Piskmask
Piskmask (Trichuris trichiura) lever hos människor. Maskens ägg är ovala, längd 72–
90 μm och bredd 32–40 μm. Vuxna maskar är 30-40 mm långa. Piskmask- infektion 
sprids genom kontamination av marken, grönsaker osv (Alestig, 2014). Enligt SVA är
förekommsten sällsynt hos svenska hundar. Det uppskattats att ca en miljard 
människor är infekterade med Trichuris trichiura (Crompton, 1999). Piskmask som 
finns hos grisar är Trichuris suis. Den är närbesläktad med den piskmask som finns 
hos människor. 

Enligt SVA förekommer Trichuris vulpis sällsynt hos svenska hundar. De är vanligare
hos importerade hundar. Anledningen till den låga förekomsten är att klimatet är för 
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kallt för utveckling av en larv i ägget. Benzimidazoler och makrocykliska laktoner är 
godkända för behandling av konstaterad piskmask-infektion.

1.1.3. Hakmask
Närmare en miljard människor är infekterade av hakmask. Ancylostoma duodenale 
och Necator americanus är de vanligaste. Dessa infektioner är en viktig orsak till 
anemi i utvecklingsländer i tropikerna (Basset, Rullier, Segalas, & Sasso, 2010). 
Enligt Sveriges Folkhälsomyndighet ses infektion med hakmask i Sverige endast i 
form av importfall, eftersom hakmaskar vanligtvis förekommer i varmt och fuktigt 
klimat i tropikerna. Hakmask förekommer främst hos kennel- eller jakthundar, men 
den är inte särskilt vanlig. Trots att masken bara är 0,5–2 mm lång kan den suga stora
mängder blod och orsaka blodbrist, främst hos barn och valpar. Smittan sker via 
larver från smittad omgivning och infektion sker oftast genom hudpenetration. Smitta
kan också ske via modersmjölken (Haburchak, 2016). Till hakmaskarna hör 
Ancylostoma caninum och Ancylostoma braziliense och Uncinaria stenocephala 
(Miller, 1965). Ancylostoma caninum kan orsaka kutan larva migrans hos människa 
(Marquardt, Demaree, & Grieve, 2000).

Behandling ska endast utföras efter påvisad infektion. Läkemedelsverket 
rekommenderar benzimidazoler (t.ex. flubendazol, fenbendazol och febantel), 
makrocykliska laktoner (milbemycinoxim, moxidektin), selamektin och pyrantel vid 
behandling vid hakmaskinfektion

1.1.4. Springmask
Springmasken är trådtunn och ungefär en centimeter lång. Springmask förekommer 
inte hos hundar. Människan är den enda värden för springmask. Fast smittan inte 
sprids från husdjur, kan de sprida springmask mellan människor. Därför presenteras 
en kort beskrivning av denna mask här. Anledning till att människor smittats av 
springmask via husdjur är att maskäggen kan finnas i husdjurens päls. Vid nära 
kontakt med kontaminerade husdjur kan man andas in äggen. Springmask 
förekommer vanligast hos barn. Maskens ägg dör i direkt solljus. Pyrvin (Vanquin®) 
eller mebendazol (Vermox®) är förstahandspreparat mot springmask hos människa. 
Vanquin® är receptfritt och Vermox® receptbelagt (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

1.1.5. Haltbestämning av maskägg
Det vanligaste och mest effektiva sättet att bestämma antal ägg från olika parasiter i 
ett fekalt prov, är genom ett modifierat McMaster-test (Zajac & Petersson, 2014). Det
är ett flotationstest baserat på skillnaden i densitet mellan separerade parasitägg och 
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skräp. Det innebär att äggen flyter upp till ytan i en räkningskammare. I testet 
används ett speciellt mikroskopglas med ett rutnät, vilket gör räkningen enklare.

1.1. Prevalensundersökningar

Det finns ett  fåtal  studier där man undersökt förekomst av mag-tarmparasiter  hos
vuxna hundar i  Sverige.  I  en studie av Skarman, år  1999, undersöktes totalt  365
hundar  där  det  vanligaste  fyndet  var  T.  canis och  U.  stenocephala.  Den  totala
prevalensen  uppgick  till  4,7  %  (Skarman,  1999).  Något  år  senare,  år  2002
genomfördes en prevalensstudie av endoparasiter hos hundar i Skåne, där 230 hundar
undersöktes. Av dessa var 15 hundar (6,5 %) positiva för parasiten T. canis (Jogeland,
Raue, & Petersson, 2002). I en finsk studie från 2006 undersöktes 541 hundar för
bestämning av gastrointestinala endoparasiter. 5,9 % av hundarna var positiva för
dessa  parasiter.  3,1  %  (n=17)  bar  T.  canis (Pullola,  Vierimaa,  Saari,  Virtala,  &
Nikander,  2006).  I  en  nyligen  genomförd  dansk  studie  var  seroprevalens  av
Toxocara-antikroppar i den danska befolkningen 2,4 % (Stensvold, o.a., 2009).  En
annan undersökning som gjordes av SLU (Statens Lantbruksuniversitet) visade att
förekomsten av endoparasiter i magtarmkanalen och luftvägarna är låga hos friska
vuxna hundar i Sverige. Den vanligast förekommande parasiten hos svenska hundar
var  Giardia spp, följt av Toxocara canis. Förekomst av nematoder var i genomsnitt
4,3 % och Toxocara canis 2,3 % (Victorsson, 2014). 

1.2. Antiparasitära läkemedel 

Antiparasitära läkemedel har använts för att minska förekomsten av parasiter, sedan 
de introducerades i mitten av 1900-talet (Pink, Hostun, Mouries, & Bendig, 2005). 
De kan delas in i 4 grupper: 

- medel mot endoparasiter (anthelmintika) det vill säga medel mot 
nematoder, cestoder och trematoder 

- medel mot ektoparasiter 

- medel mot såväl endo- som ektoparasiter

- medel mot protozoer (Tjälve, 2017)

En del läkemedel kan innehålla en kombination av två eller fler substanser med syftet
att bredda det terapeutiska spektrumet.

På svenska marknaden finns det flera olika substanser mot parasiter och de 
förekommer i olika beredningsformer. Enligt Jordbruksverket är aktuella 
förstahandsval substansgrupperna: 
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- benzimidazoler (flubendazol, fenbendazol och febantel) 

- tetrahydropyrimidiner (pyrantel) 

- kinolinderivat (prazikvantel) 

- makrocykliska laktoner (milbemycinoxim, moxidektin)

- avermektiner så som selamektin 

Prazikvantel saknar effekt mot spolmask. Detta anthelmintikum mot bandmask hos 
katt och hund finns som enkelt preparat Droncit® vet och i kombinationspreparaten 
Drontal® Comp, Milpro® vet och Milbemax® vet. 

Av de medel som används mot ektoparasiter, används pyretriner (permetrin) och 
fipronil för utvärtes bruk medan lufenuron används systemiskt. Aktivitetsspektrumet 
för några vanliga endo och/eller ektoparasitära substanser som idag är godkända i 
Sverige framgår av Tabell I, II och III (Tjälve H. , 2014).

Tabell I. Översikt av ektoparasitära medel till hund.

Namn Aktiv substans/er Effektiv mot

Frontline Vet® Fipronil Loppor(Ctenocephalides spp)

Fästingar(Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp

Löss(Trichodectes canis,Linognathus setosus)
Frontline 
Comp® Fipronil+Metopren Loppor, Fästing, Löss

Expot® Permetrin Loppor, Fästing, Löss, mjällkvalster

Brevecto® Fluralaner Loppor, Fästing

I tabell I visas exempel på vanliga läkemedel mot ektoparasiter hos hundar och deras 
aktivitetsspektrum. Frontline vet och Frontline Comp är receptfria och väljs oftast av 
djurägarna. Frontline Comp är kombination av fipronil och metopren.

Tabell II. Översikt av endoparasitära medel till hund. 

Namn Aktiv substans/er Spolmask Hakmask Piskmask

Droncit® Prazikvantel

Banminth® Pyrantel + +

Flubend® Flubendazol + + +

Axilur® Fenbendazol + + +

Milbemax® PZQ+MBO + + +
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Drontal® PZQ+PYR+FBT + + +

PZQ: Prazikvantel, PYR: Pyrantel, FBT:Febantel, MBO: Milbemycinoxim
+: Effektiv mot

I tabell II redovisas några av de vanliga läkemedlen mot endoparasiter hos hundar 
och deras aktivitetsspektrum. Prazikvantel används för behandling av bandmask hos 
hundar och katter. Milbemax® och Drontal® comp vet är bredspektrum antihelmintika 
som är effektiva mot nästan alla typer av maskar som förekommer i Sverige och kan 
ges som en engångsbehandling. Milbemax® är en kombination av milbemycinoxim 
och prazikvantel mellan Drontal® comp är en kombination av tre substanser 
prazikvantel, pyrantel och febantel. 

Tabell III. Översikt av antiparasitära medel mot både endo- och ektoparasiter till hund. 

Namn Aktiv substans

Stronghold® Selamektin

Advocate®

NexGard Spectra®

Imidakloprid           
Mexidektin

Milbemycin             
Afoxolaner

Tabell III. Översikt av antiparasitära medel mot både endo- och ektoparasiter till hund. 

Tabell III visar några receptbelagda läkemedel som är effektiva mot både endo-och 
ektoparasiter. Substanserna mexidektin, milbemycin och selamektin är alla potenta 
och har ett brett parasitärt spektrum. På marknaden finns ett flertal receptbelagda och
receptfria antiparasitära läkemedel. För ytterligare information avseende 
klassificering, aktivitetsspektrum och verkningsmekanismer av antiparasitära medel 
för hund hänvisas till dokumentation från Jordbruksverket och Läkemedelsverket. 

I detta examensarbete har fokus legat på milbemycinoxim och afoxolaner.

1.2.1. Milbemycinoxim
Milbemycinoxim med molekylformel C32H45NO7 och molekylvikt 542,713 g/mol 
tillhör gruppen makrocykliska laktoner och isoleras efter fermentering 
av Streptomyces hygroscopicus. 
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 Figur I. Kemisk formel för milbemycinoxim (Anypodetos, 2009)

Figuren på milbemycinoxim hämtades från Wikimedia Commons. Den är gjorts av Anypodetos och är
tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

I likhet med avermektiner och andra milbemyciner, ökar milbemycinoxim, 
membranpermeabilitet för kloridjoner hos nematoder och insekter via 
glutamatreglerade kloridjonkanaler. Detta leder till hyperpolarisering av det 
neuromuskulära membranet och förlamning och död för parasiten.

Läkemedlet är avsett för behandling av tarmparasiter såsom piskmask (Trichuris 
vulpis), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina) och hakmask (Ancylostoma 
caninum), hjärtmask (Dirofilaria immitis), lungmask (Crenosoma vulpis) och fransk 
hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos hund. Den kan också användas för 
hårsäckskvalster (Demodex canis) skabbkvalster (Sarcoptes scabiei) och noskvalster 
(Pneumonyssoides caninum) (FASS, 2016). 

Milbemycinoxim är effektiv mot nematoder både hos hund och katt, men inte mot 
cestoder. Substansen kan kombineras med andra parasiticider för att uppnå ett 
bredare spektrum. Sådana produkter innefattar:

• med praziquantel: Milbemax® vet, Milpro® vet

• med afoxolaner: NexGard Spectra®  

1.2.2. Afoxolaner
Afoxolaner med molekylformel C26H17ClF9N3O3, molekylvikt 626 g/mol är en 
insekticid som tillhör isoxazolin-familjen. Afoxolaner har effekt mot vuxna loppor 
(Ctenocephalides felis och C. canis). 
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Figur II. Kemisk formel av afoxolaner (Meodipt, 2016). 

Figuren på afoxolaner hämtades från Wikimedia Commons. Den är gjorts av Meodip och är tillgänglig
under Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Afoxolaner påverkar kloridjonkanaler, speciellt de som regleras via transmittorn 
gamma-aminosmörsyra (GABA).  Därigenom fås en blockad av pre- och 
postsynaptiska överföringen av kloridjoner över cellmembraner. Som ett resultat 
därav erhålls en okontrollerad aktivitet i CNS, vilket leder till döden för insekter och 
kvalsterdjur. Afoxolaners selektiva toxicitet på insekter/kvalsterdjur och däggdjur 
bygger på olika känslighet hos deras GABA -receptorer (FASS Djurläkemedel, 
2017). 

Läkemedlet är effektivt mot flera fästingarter såsom Dermacentor reticulatus, D. 
variabilis, Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma
americanum, och Haemaphysalis longicornis. De flesta av arterna finns inte i 
Sverige. Effekten av en behandling sitter i under minst 5 veckor. 

1.2.3. Avmaskningsrekommendationer och anthelmintikaresistens
Enligt Jordbruksverkets ska hundar inte avmaskas regelbundet utan endast efter 
påvisande av parasiter. Rutinmässig fortsatt avmaskning av både yngre hundar och 
vuxna hundar är endast motiverad i miljöer med hög smittrisk, exempelvis i kennlar. 
Detta eftersom parasiter kan utveckla resistens mot alla typer av avmaskningsmedel. 
Anthelmintikaresistens är ett växande globalt problem. Förändringar i maskarnas 
gener ger inälvsmaskar som tolererar mycket höga doser av anthelmintika. Dessa 
maskar överlever vid avmaskningprocessen. Toleransutveckling finns framför allt 
beskrivet mot bensimidazoler och makrocykliska laktoner (Höglund & Uggla, 2014).

På marknaden finns många olika antiparasitära substanser, som förekommer i olika 
beredningsformer och med olika handelsnamn. Det är viktigt att avmaskningsmedel 
väljs ut baserat på vilken typ av mask hunden bär på och baserat på regelbunden 
träckprovtagning. Till exempel; finns det en substans som är aktiv mot spolmask, och
hunden enbart har spolmask, så behövs inte kombinationer av flera substanser. Detta 
är en praktisk åtgärd för att kunna bromsa resistensutveckling mot anthelmintika. För
att få rätt effekt via avmaskningen, rekommenderas att antiparasitära medel på 
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marknaden utvärderas regelbundet (Matos, Alho, Owen, Nunes, & de Carvalho, 
2015).

1.3. Försäljning
Jordbruksverket sammanställer årlig statistik över försäljning av djurläkemedel. Här 
kommer en översikt över försäljning av några viktiga antiparasitära medel för 
användning till sällskapsdjur enligt Jordbruksverkets rapport (Jordbruksverket, 
Försäljning av djurläkemedel, 2016). I statistiken redovisas inte djurslag som 
behandlats, eller vilka doser som givits. Det är endast antalet kg substans som sålts 
som redovisas. 

Figur III. Försäljning av milbemycinoxim mellan 2007–2016 i kg för användning till sällskapsdjur.

Figur III visar en tydlig ökning av försäljningen av milbemycinoxim mellan åren 
2007–2016. Milbemycin har effekt på nematoder och kan också används mot 
kvalster. Vid piskmask eller lungmaskinfektioner hos hundar, rekommenderar 
tillverkaren en engångsdos av 0,5–1 mg/kg av milbemycinoxim. Enligt FASS vet 
rekommenderas en dos på 11,5 mg till en medelstor hund. 25 kg substans räcker 
teoretiskt till att behandla ca 2,2 miljoner mellanstora hundar.

En stor del av mängden substans används troligen för behandling av noskvalster och 
skabb. Här använder man större mängder vid varje behandlingstillfälle. 

I Jordbruksverkets rapport finns inte någon redovisad försäljning av mängden 
afoxolaner. Eftersom de flesta substanser som används mot ektoparasiter är klassade 
som bekämpningsmedel så ingår inte de i den statistik som inhämtats. 

För att sätta användningen av NexGard Spectra®  i förhållande till andra 
avmaskningsmedel på marknaden, följer nedan en sammanställning och lite 
kommentarer till statistik över försäljning av några av de vanliga antiparasitära 
preparaten på marknaden.
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Tetrahydropyrimidiner är en annan viktig avmaskningsmedelsgrupp. Den aktiva 
substansen i denna grupp är pyrantel.

Figur V. Försäljning av tetrahydropyrimidiner mellan 2007–2016 i kg aktiv substans för användning 
till sällskapsdjur. Röd stapel står för egenvård och blå stapel för recept.

Försäljningen av tetrahydropyrimidiner på recept var mycket låg under perioden 
2007-2011. Under tre år mellan 2012–2014 ökade försäljningen betydligt. 
Jordbruksverket har inte gett någon anledning till dessa fluktuationer. 

Kinolinderivat är en annan grupp av anthelmintikum. Den mest kända aktiva 
substansen i denna grupp är prazikvantel, som används mot bandmask hos hund och 
katt. Prazikvantel förekommer både som enkelpreparat (Droncit®) samt i 
kombination med andra läkemedel som pyrantel (Drontal® vet) och milbemycinoxim 
(Milbemax vet).

Figur VI. Försäljning av kinolinderivater mellan 2007–2016 i kg aktiv substans för användning till 
sällskapsdjur. Röd stapel står för egenvård och blå stapel för recept.

I figur VI ses att försäljning av kinolinderivat ökat nästan linjärt från 2007 till och 
med 2013. Mängden kinolinderivat som såldes år 2014 reducerades med hela 20 % 
jämfört med året innan.

En aktiv substans som förekommer i benzimidazolgruppen är febantel vilken ofta 
används i kombination med andra substanser som t.ex., prazikvantel (Drontal® 
Comp) och pyrantel (Welpan® vet).

Dessa kombinationer verkar synergistiskt mot många nematoder som spolmask, 
hakmask och piskmask hos hund.

Fenbendazol (Axilur® vet) och flubendazol (Flubenol® vet) som finns som oral pasta 
är några andra läkemedel i benzimidazolgruppen.

Figur VII. Försäljning av benzimidazoler mellan 2006–2014 i kg aktiv substans för användning till 
sällskapsdjur.

Figur VII visar en kraftig minskning i försåld mängd benzimidazoler. 
Sammanfattningsvis visar figurer I till V att milbemycin och kinolinderivat har en 
linjärt stigande ökad försäljningsvolym medan tetrahydropyrimidiner och 
benzimidazoler har ett exponentiellt avtagande försäljning. 
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Tabell IV. Försåld mängd (kg) substans antiparasitära medel under 2014.

Grupp Substans/er Försäljning

Tetrahydropyrimidiner Pyrantel, febantel 539

Benzimidazoler fenbendazol, flubendazol 789

Pyretriner och pyretroider pyretrin, exspot 204

Kinolinderivat prazikvantel 75

Milbemyciner milbemycin 22

Tabell IV visar att benzimidazoler står för nästan hälften av försäljning och 
tetrahydropyrimidiner står för cirka 1/3 av försäljningen medan 
pyretriner/pyretroider, kinolinderivat och milbemyciner har en mindre del av 
marknaden. 

1.4. Syfte

Trots att flera undersökningar indikerar att förekomsten av intestinala 
nematodinfektioner har minskat över tiden, är intestinala nematodinfektioner 
fortfarande vanliga hos hundar (Palmer & Thomson, 2008). 

Det finns ett flertal läkemedel mot intestinala nematoder på marknaden. I denna 
studie har fokus lagts på en relativt ny kombination av ett endo- och 
ektoparasitärt medel för behandling mot gastrointestinala nematoder hos hund. 

För att uppnå ett bredare antiparasitärt spektrum togs tuggtablett NexGard Spectra®  
fram. Det innehåller en fast kombination av insekticiden afoxolaner och den 
välkända makrocykliska laktonen, milbemycinoxim, som huvudsakligen riktar sig 
mot nematodinfektioner.  Läkemedlet har utvecklats av läkemedelsföretaget Merial, 
och det blev godkänt år 2015. Det är avsett för administrering till hundar som lider av
eller riskerar samtidigt angrepp av loppor/fästingar i samband med intestinala 
nematoder eller hjärtmask.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur effektivt och säkert en singeldos
av denna kombination är mot hundarnas gastrointestinala nematoder. Ett korrekt val 
av antiparasitära medel minimerar risken för maskinfektioner och därmed utveckling 
av zoonotiska sjukdomar i vårt samhälle. 

2. MATERIAL OCH METODER
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2.1. Datainsamlingsmetod 

Strategin för urval av artiklar till denna litteraturstudie var att söka ett brett spektrum 
av relevanta kvantitativa studier som utförts vid avmaskning av hundar med 
kombinationen av afoxolaner och milbemycinoxim.  Artiklarna till denna studie har 
hämtats från artikeldatabasen PubMed, Primo och Science Direct. Även Google 
Scholar har använts som sökmotor för att få fram artiklar. Samtliga studier var 
publicerade mellan åren 1999 och 2016. 

För att finna relevanta artiklar med hjälp av sökmotorerna användes kombinationer 
av olika MeSH-termer. Den första sökningen av artiklar i artikeldatabasen 
PubMed gjordes utifrån sökorden ”dogs” och’’gastrointestinal nematodes’’ vilken 
resulterade i 116 artiklar. Sökningen begränsades genom att välja’’full text available’’
och’’5 years’’ vilket gav 32 artiklar. Sökningen begränsades ännu mer för att få bara 
artiklar som specifikt värderade effekt och säkerhet av NexGard Spectra®  som en 
kombination av afoxolaner och milbemycinoxim. 

Därför användes i den andra sökningen MeSH-termerna”dog” och ”nematodes” 
kombinerat med’’afoxolaner’’och’’milbemycinoxim’. Sökningen resulterade i 5 
träffar. 

Målet med studien var att värdera effekten av NexGard Spectra®  på just 
gastrointestinala nematoder. Av dessa fem artiklar, hade en artikel utvärderat effekt 
av NexGard Spectra®  mot Spirocerca lupi som är en nematod som förekommer i 
matstrupen hos hundar och kan orsaka sarkom i matstrupen. Den anses inte vara en 
gastrointestinal nematod. Om säkerheten skulle frågeställningen besvara säkerheten 
av läkemedlet vid behandling av nematodinfektioner. Därför var denna artikel inte 
relevant för frågeställningen och valdes bort.

De fyra andra artiklarna, utvärderade effektivitet av NexGard Spectra®  mot 
gastrointestinala nematoder. Dessa var relevanta för frågeställningen och valdes ut.

Det gjordes även en tredje sökning på Science direct för att hitta studier gjorda på 
kombination av afoxolaner och milbemycinoxim och dess säkerhet vid behandling av
nematodinfektioner. Där användes sökorden ”afoxolaner” och’’milbemycinoxim” 
kombinerade med ”dogs” och ’’ gastrointestinal  nematodes’’. Sökningen resulterade 
i 5 artiklar. Tre av dessa artiklar hade redan valts i den första sökningen. Två andra 
artiklar var irrelevanta i förhållande till frågeställningen, eftersom en analyserade 
effekt av ett annat kombinationspreparat (ivermectin/prazikvantel) och den femte 
analyserade effekten mot Spirocerca lupi. Dessa två valdes bort. För att utvärdera 
säkerhet  av läkemedlet användes MeSH-termerna”afoxolaner”, ”milbemycin 
oxime”, ”Safety” och ”dogs”. Sökningen resulterade i 3 träffar. Två av de artiklarna 
hade redan valts för studien. Den tredje var också var relevant i förhållande till 
frågeställningen och valdes ut. 
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För att veta hur läget är i Sverige gjordes en ytterligare och kompletterande sökning 
med sökorden’’endoparasit hund’’ Sverige i Google, som ledde till en artikel som tog 
upp förekomst av endoparasiter hos vuxna hundar i Sverige.

 

2.2. Referenslitteratur

Utöver vetenskapliga artiklar användes Läkemedelsverket (Läkemedelsverket, 2017),
Jordbruksverket (Jordbruksverket, Smitta mellan människa och djur, 2017), FASS 
Djurläkemedel (FASS Djurläkemedel, 2017), SVA (SVA, 2017) hemsidor som 
referens för att få en uppfattning av hur läget är i Sverige idag när det gäller 
gastrointestinala parasiter hos hundar, och deras behandling. Apoteket AB:s och 
FASS hemsidor användes som referenser för produkterna som säljs på den svenska 
marknaden. Veterinary Parasitology Reference Manual, 5th Edition, Dogs, Zoonoses 
and Public Health användes också som referens. Dessa böcker är återkommande 
referenser i många av de vetenskapliga artiklarna. 

Utöver artikelsökning via ovanstående strategi, kontaktades tillverkarens 
marknadsavdelning två gånger, för att efterfråga om det fanns mer dokumentation om
effekten av NexGard Spectra®  mot gastrointestinala nematoder hos hund. Tyvärr 
erhölls inget svar.

3. RESULTAT

3.1. Utvalda studier

Artiklar som utvaldes till grund för detta examensarbete var randomiserade, 
dubbelblinda studier, som analyserade effekten och/eller säkerheten av NexGard 
Spectra® . Kombinationen innehåller ett anthelmintika, milbemycinoxim, och 
insekticiden afoxolaner. Preparatet har som indikation behandling av två vanliga 
sjukdomar hos hundar. Studierna genomfördes i olika länder såsom USA, Sydafrika, 
Österrike, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Ungern,Italien, Litauern,Rumänien, 
Slovakien och Albanien.

Tabell V visar de fem huvudartiklarna som var mest relevanta för frågeställningen och valdes som 
grund till examensarbetet.

Titel Publicerad Syfte
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Efficacy of afoxolaner plus Milbemycin oxime chewable tablets against
naturally acquired intestinal nematodes in dogs (Rehbein, o.a., 2016). 

Veterinary 
Parasitology 
2016

Utvärdera 
effekten av 
NexGard 
Spectra®  i 
USA,Sydafrika
och Albanien

Efficacy of oral afoxolaner plus Milbemycin oxime chewables against 
induced gastrointestinal nematode infections in dogs (Frankhauser, o.a.,
2016).

Veterinary 
Parasitology 
2016

Utvärdera 
effekten av 
NexGard 
Spectra®  i 
USA och 
Sydafrika 

Efficacy against nematode infections and safety of afoxolaner plus 
Milbemycin oxime chewable tablets in domestic dogs under field 
conditions in Europe (Rehbein, o.a., 2017). 

Parasitology 
Research
2017

Utvärdera 
effekten av 
NexGard 
Spectra®  i 10 
länder i 
Europa

Efficacy of oral afoxolaner plus Milbemycin oxime chewable tablets 
against adult Ancylostoma Ceylanicum (Tielemans, o.a., Efficacy of 
oral afoxolaner plus Milbemycin oxime chewable tablets against adult 
Ancylostoma ceylanicum hookworm, in dogs, 2017).

Safety evaluation of orally administered afoxolaner and milbemycin 
oxime in eight-week-old dog (Drag, o.a., 2017).

Veterinary 
Parasitology 
2017

Journal of 
Veterinary 
Pharmacology
and 
Therapeutics
2017 

Utvärderade 
effektivitet av 
NexGard 
Spectra®  

Utvärderade 
säkerhet av  
NexGard 
Spectra®  i 8 
veckor gamla 
hundar

3.1.1    Studie 1

Efficacy of oral afoxolaner plus Milbemycin oxime chewables against 
induced gastrointestinal nematode infections in dogs (Frankhauser, o.a., 2016). 

Studien publicerades 2016 i tidskriften Veterinary Parasitology. Syftet med denna 
multicenterstudie var att utvärdera effekten av NexGard Spectra®  mot 
gastrointestinala nematodinfektioner hos hundar i USA och Sydafrika. Studien var 
randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad och utfördes år 2015. I denna 
multicenterstudie utvärderades effekten av afoxolaner i kombination med 
milbemycinoxim. Sammanlagt utvaldes 140 unga hundar mellan 3–6 månader gamla 
från två beagleraser och blandrashundar till studierna. Urvalet baserades på avsaknad
av någon form av gastrointestinala nematod-infektioner. För att säkerställa att det 
inte fanns några gastrointestinala nematoder, avmaskades alla hundar med antingen 
Drontal® plus, Antezole® (ett kombinationspreparat innehållande prazikvantel, 
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pyrantel och fenbendazol som inte finns på den svenska marknaden) eller med 
pyrantel i doser enligt tillverkarens rekommendationer. 

Vid studiens start undersöktes hundarna av veterinärer för att exkludera hundar med 
symptom på underliggande tillstånd som skulle kunna påverka tolkningen av 
studiens resultat. Baserat bl.a. på deras kroppsvikt randomiserades de valda hundarna
till 14 kontroll- och behandlingsgrupper. I alla delstudierna fanns det två grupper 
utom i den sjätte delstudien som bestod av 4 grupper för ytterligare utvärdering av 
interaktion mellan substanserna. 20 hundar blev inkluderade i vardera studien utom i 
studie 6, där 40 hundar inkluderades. I studierna fanns både hannar och tikar, 
förutom i studie 6 där endast hanhundar var inkluderade. 

Hundarna stratifierades i två grupper om vardera 10 stycken, en kontrollgrupp och en
grupp där hundarna behandlades med NexGard Spectra® . I delstudie 1 och 2 
utvärderades effektiviteten av NexGard Spectra®  mot Toxocara canis. Hundarna 
inokulerades peroralt med 100 respektive 150 ägg av T. canis ca 55 dagar innan 
behandlingen. I de två studierna som utvärderade effekten mot Toxascaris leonina 
dvs. studie 3 och 4, inokulerades hundarna peroralt med ungefär 200 T. leonina ägg 
77, 76 och 75 dagar innan behandlingen. I studie nummer 5 utvärderades effekten 
mot Ancylostoma braziliense och hundarna infekterades här peroralt med ungefär 
100 ägg av A.braziliense ca 27 dagar innan behandlingen. I studie 6 där inokulerades 
hundarna med Ancylostoma caninum ägg. I de två extra hundgrupperna i studien, 
behandlades hundar med enbart milbemycinoxim eller alternativt med afoxolaner. 
Dessa två grupper inkluderades för att kunna utvärdera effekten av milbemycinoxim 
och afoxolaner var för sig. Via dessa grupper kunde man studera hur de två olika 
substanserna interfererade med varandra. Studie 1,3,5 och 6 utfördes i USA och 
studie 2 och 4 i Sydafrika.
Behandlingsdosen valdes så nära som möjligt den minsta effektiva dosen av 
afoxolaner och milbemycinoxim (2,5 mg + 0,5 mg per kg kroppsvikt). Den 
administrerades som en engångsdos. För parasiträkningar dödades hundar humant 
och obducerades sju dagar efter behandling. Effektivitet av läkemedlet utvärderades 
baserat på minskning av antal ägg i mag-tarmkanalen.

 Tabell VI. Sammanfattar resultat av studie I.

Studie Mål
Hundarnas 
ålder 
(månader)

Kontroll  
Behandlad 
AFX + MO

NI/NG    GM(intervall) NI/NG    GM(intervall)

1 Toxocara canis 4–4,1 10/10 12,6 (5–27) 2/10 0,3 (0–4)

2 Toxocara canis 3,7–4,3 10/10 22,4 (12–50) 0/10 0 

3 Toxocaris leonina 4,7–4,9 10/10 20,5 (12–32) 5/10 0,9 (0–9)

4 Toxocaris leonina 5,2–6,3 10/10 26,9 (1–65) 4/10 1,1 (0–1)

5 Ancylostoma braziliense 5–5,7 10/10 68,5 (20–141) 6/10 6,7 (2–29)
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6 Acylostoma caninum 3,7–4,6 10/10 535,3 (458–675) 6/10 1,8 (0–8)

10/10 AFX (449–598)

    6/10 MO 2,0 (0-20)

NI/NG: Antal infekterade hundar/Antal hundar per grupp.
GM: Geometriskt medelvärde av antal ägg per gram.

I tabell VI är NI/NG antal hundar smittade med vuxna maskar per antal hundar i 
vardera gruppen. Antal parasiter omvandlades till logaritm av (antal+1) för att 
beräkna geometriska medelvärdet i EPG för varje behandlingsgrupp. 

Tabell VII. Effektivitet av NexGard Spectra®  i procent samt p-värde. 

Parasit Effektivitet(%) p-värde

Toxocara canis 98 <0,0001

Toxocara canis 100 <0,0001

Toxocaris leonina 95,8 <0,0001

Toxocaris leonina 96 <0,0002

Ancylostoma braziliense 90,2 <0,0001

Acylostoma caninum 99,7 <0,0001

99,6 (MBO) <0,0001
   
Procent effektivitet = 100 [(B-E) / B]
MBO: Milbemycinoxim

I tabell VII ses att NexGard Spectra®  hade bra effektivitet mot olika parasiter och 
resultatet stämde bra med effektivitet av en av de aktiva substanserna, 
milbemycinoxim. Å andra sidan visade den andra substansen, afoxolaner, ha nästan 
ingen effekt mot gastrointestinala parasiter. Effektivitet i procent beräknas genom 
denna formel, Effektivitet = 100 [(B-E) / B], där B och E är det geometriska 
medelvärdet av antalet fekala ägg innan behandling, respektive efter att behandlingen
genomförts. Hundar som behandlades med afoxolaner plus milbemycinoxim hade 
signifikant (p <0,0002) mindre antal parasiter/ ägg i mag-tarmkanalen än de 
obehandlade kontrollerna i alla studier. Som anges i tabellen var procent effektivitet 
av kombinationen afoxolaner plus milbemycinoxim, 98 % mot T. canis, 95,8% mot 
T. leonina och 90,2% mot A. braziliense. Effekten av kombinationen mot A. caninum 
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var 99,7%, medan effekten av endast milbemycinoxim var 99,6% och effekten av 
endast afoxolaner var 2,1 %. 

3.1.2    Studie 2

Efficacy of afoxolaner plus Milbemycinoxim chewable tablets against naturally 
acquired intestinal nematodes in dogs. Studien publicerades i tidskriften Veterinary 
Parasitology år 2016 (Rehbein, o.a., 2016). 

Syftet med studien var att utvärdera hur effektiv behandling med NexGard Spectra® 
var mot gastrointestinala nematodinfektioner hos hundar i USA, Sydafrika och 
Albanien. Effektivitetsvärderingen baserades på minskning av antalet fekala ägg 
jämfört med vid studiens start. Beräkningen gjordes via ett modifierat Mc Master-test
som bygger på flotationsteknik. Förändringen av antalet fekala ägg jämfördes mellan 
behandlingsgrupperna och kontrollgrupperna. Det var en multicenterstudie som var 
randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad. Den genomfördes vid 6 olika 
centra och presenterades som separata delstudier. Studien genomfördes år 2015 i 
USA, Sydafrika och Albanien.

Totalt inkluderades 114 tama blandrashundar (47 hanar, 67 tikar). Hundarna 
randomiserades till 12 olika grupper baserat på kroppsvikt. 

Före inkludering, undersökte en veterinär alla hundarna för att exkludera hundar med
symptom på underliggande tillstånd som skulle kunna påverka tolkningen av studiens
resultat.  Ingen avmaskning gjordes inför studien. Det primära utfallsmåttet var 
utveckling av parasitinfektion baserat på fekalt test.

Hundarna blev slumpmässigt fördelade till 12 grupper i de 6 olika delstudierna. 
Vardera gruppen bestod av 8, 9 eller 10 hundar. I studie 6 inkluderades 40 hundar. 
Här gjordes ytterligare en utvärdering av substansernas effektivitet var för sig, och en
utvärdering av eventuella interaktioner mellan dem. De 40 hundarna indelades i fyra 
grupper med 10 hundar vardera, en kontrollgrupp och en grupp där hundarna 
behandlades med NexGard Spectra®. Två extra grupper adderades för att kunna 
jämföra effekten av kombinationen med en av substanserna var för sig. Detta för att 
kunna utvärdera sannolika interaktioner mellan substanserna.

I alla 6 studierna gjordes randomiseringen så att hundarna i varje grupp skulle ha 
ungefär samma ålder och samma kroppsvikt samt att de levt i samma miljö.  
Dessutom skulle de ha samma antal ägg i båda grupperna och ungefär samma 
infektiondgrad.

 I studie 5 som utfördes i USA utvärderades produktens effektivitet mot piskmasken 
Trichuris vulpis. Studie 1 och 3 utfördes i Sydafrika och utvärderade effekten av 
läkemedlet mot Ancylostoma braziliense och Toxascaris leonina. Tre studier utfördes
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i Albanien. I Studie 2 undersöktes effekten av läkemedlet på hakmask, Ancylostoma 
caninum. I studie 4 utvärderades effekten mot Toxocara canis. I studie 6 mot 
piskmasken Trichuris vulpis. 

Tabell VIII. Antal ägg i EPG före behandling i olika delstudier.

Studie Parasit
Antal ägg i 
kontrollgrupp(EPG)

Antal ägg i 
behandlingsgrupp(EPG)

1 Ancylostoma braziliense 400-9000 533- 7733
2 Ancylostoma caninum 50-750 50- 350
3 Toxocaris leonina 733-4267 200- 1200
4 Toxocara canis 1300-10750 700- 16250
5 Trichuris vulpis 3- 603 1- 534
6 Trichuris vulpis 25- 21125 25- 3725

Tabell VIII visar antal ägg i kontrollgrupper samt behandlingsgruppar i alla 6 
delstudierna baserat på fekalt test. I alla studier ingick 20 hundar utom i studie 3 och 
5 som vardera inkluderade 16 och 18 hundar. NexGard Spectra®  administrerades 
peroralt som en engångsdos och dosen som gavs var så nära som möjligt den minsta 
effektiva dos av afoxolaner och milbemycinoxim som rekommenderas av 
tillverkaren (2,5 mg + 0,5 mg per kg kroppsvikt). För räkning av olika parasiter och 
deras ägg dödades hundar humant sju dagar efter behandling och obducerades.

Tabell IX. Effekt av en engångsdos NexGard Spectra® (2,5 mg/kg afoxolaner och milbemycinoxim 
0.5 mg/kg) i minskning av antal ägg i feces jämfört med kontrollgruppen.

Målparasit
Hundarna
s ålder

Kontroll
Behandlad 

(NexGard Spectra® )

NI/NG GM (intervall) NI/NG GM (intervall)

Ancylostoma braziliense 4 månader 9/10 42,6 (0-331) 7/10 2,2 (0-13)

Acylostoma caninum 1–5 år 10/10 13,2 (3-59) 6/10 1,2 (0-7)

Toxascaris leonina 6 månader 8/8 14,6 (3-81) 1/8 0,1 (0-1)

Toxocara canis
3,5–7 
mån.

10/10 13,6 (3-91) 2/10 0,3 (0-1)

Trichuris vulpis vuxen 9/9 82,8 (15-2151) 0/9 0

Trichuris vulpis 1–7 år 10/10 23,7 (3-316) 4/10 0,4 (0-2)

NI/NG: Antal infekterade hundar/Antal hundar per grupp.
GM: Geometriskt medelvärde

Tabell IX visar minskning av antalet fekala ägg i behandlingsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen.
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Tabell X. Effektivitet av NexGard Spectra®  i procent samt p-värde.

Parasit Effektivitet(%) p-värde

Toxocara canis 97,8 <0,0001

Trichuris vulpis 100 <0,0001

Trichuris vulpis 98,3 0,0002

Toxascaris leonina 99,4 <0,0002

Ancylostoma braziliense 94,8 <0,0019

Acylostoma caninum 90,9 <0,0001
Procent effektivitet = 100 [(B-E) / B]

Effektivitet av NexGard Spectra®  i procent, mot olika parasiter beräknas genom 
formel, effektivitet = 100[(B-E) / B], där B och E är det geometriska medelvärdet av 
antalet fekala ägg innan behandling, respektive efter att behandlingen genomförts.

Resultatet angivet i tabell IX visar att effektivitet av NexGard Spectra®  mot 
Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum, Toxascaris leonina, och Toxocara 
canis samt Trichuris vulpis, var mellan 95–100 %. Alla biverkningar eller 
hälsoproblem registrerades i studien och hundarna kontrollerades av veterinäer 
regelbundet men inga allvarliga biverkningar rapporterades.  

3.1.3 Studie 3

Efficacy against nematode infections and safety of afoxolaner plus milbemycin 
oxime chewable tablets in domestic dogs under field conditions in Europe (Rehbein, 
o.a., 2017). Säkerhet och effekt av afoxolaner och milbemycinoxim tuggtablett mot  
vanliga ektoparasiter och endoparasiter hos hundar har påvisats i en rad 
välkontrollerade laboratoriestudier (Tielemans, o.a., Efficacy of oral afoxolaner plus 
milbemycin oxime chewable (NexGard Spectra®, Merial) to prevent heartworm 
disease in dogs after inoculation with third stage larvae of Dirofilaria immit, 2015). I 
denna multicenterstudie utvärderades effektivitet av NexGard Spectra®  i en 
kontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie där man som primär utfallsvariabel 
tittade på minskningen i antalet fekala ägg. Man jämförde effekten mot Milbemax®, 
ett avmaskningsmedel som innehåller milbemycinoxim 2,5 mg och prazikvantel 25 
mg. I detta examensarbete har fokus lagts på NexGard Spectra®-delen i studien. 
Studierna genomfördes i tio länder i Europa, Albanien, Österrike, Bulgarien, 
Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Rumänien och Slovakien. Det primära 
utfallsmåttet i studien var tecken på parasitinfektion baserat på fekalt test. 
Fekalprover från 1 390 hundar med 507 ägare samlades in 9 till 21dagar innan 
behandlingen sattes in i de 10 olika länderna. Av de 1 390 hundar som undersöktes 
innan behandlingen visade det sig att 425 (30,6%) var infekterade med endoparasiter 
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av olika slag. 21 % av hundarna var infekterade med enskilda parasiter medan 10 % 
hade flera olika parasiter. 408 hundar med ett positivt träckprov för tarmnematoder 
inkluderades i studien. Hundarna var sällskapsdjur av olika raser och ålder.

Tabell XI. Nematodinfektionsfrekvens i procent hos hundar i 10 länder i Europa.

Parasit Albanien Österrike Bulgarien Frankrike Tyskland

89 hundar 77  hundar 44  hundar 33  hundar 426  hundar

Toxocara 39,3(50-2800) 1,3(300) 15,9(100-1750) 0 4,7(25-10225)

Toxascaris 0 0 0 0 1,4(25-2300)

Ancylostoma caninum 14,6(100-700) 1,3(100) 75(100-3900) 33,3(50-475) 2,8(50-375)

Trichuris valpis 15,7(50-2050)      0 47,7(100-2400)  18,2(25-500) 2,8(50-325)

Parasit Ungern Italien Litauern Rumänien Slovakien

Toxocara 160 hundar 286 hundar 152 hundar 88 hundar 35 hundar

Toxascaris 10,6(25-775) 12,6(60-765) 9,2(20-2400) 4,5(200-1900) 0

Ancylostoma caninum 11,9(25-475) 30,8(50-4230) 17,1(20-2160) 13,6(50-150) 22,9(50-800)

Trichuris valpis 26,9(25-1900) 11,2(30-2490) 0 23,9(50-4450) 17,1(50-2850)

Tabell XI visar nematodinfektionsfrekvenser i procent hos hundar från 10 länder 
baserat på resultat av Mc Master-teknik. Intervall av antal parasiter i EPG står inom 
parentes. De fekala proverna påvisade förekomst av Toxocara, Toxascaris, hakmask 
(Ancylostomatidae), piskmask (Trichuris) nematodinfektioner hos respektive 134, 
30, 223, 155 hundar. 

Hundarna fördelades till en av två olika behandlingsgrupper och fick den minsta 
rekommenderade behandlingsdosen enligt tillverkarens instruktioner. 207 hundar i 
NexGard Spectra®  gruppen behandlades med en engångsdos av en tuggtablett. Man 
gav den i en mängd av 2,5 mg AFX och 0,5 mg MBO per kg kroppsvikt. 201 hundar 
behandlades med en engångsdos Milbemax® motsvarande 0,5 mg MBO plus 5 mg 
PRZ per kg kroppsvikt.

Utvärdering av effektivitet baserades på minskning av antalet fekala nematoder 
genom äggräkning. Totalt undersöktes två träckprover, ett före behandling och det 
andra 9 till 21 dagar efter behandlingen. Modifierad Mc Master-teknik användes för 
äggräkningen. Hundarna undersöktes av veterinärer två gånger, före behandlingen 
och vid slutet av studien för utvärdering av hundarnas hälsa och eventuella 
sjukdomar som kunde påverka resultatet. Den primära effektvariabeln var antalet 
fekala ägg (EPG) och typ av nematod från de enskilda hundarna. Effekten 
beräknades genom att jämföra proverna innan behandling och efter 9 till 21 dagar.  
Behandlingen bedömdes som framgångsrik baserad på minskning av antal ägg samt 
beräkning av effektivitet vilket beräknas genom formel, procent effektivitet=100. 
[(B-E) / B], där B och E är det geometriska medelvärdet av antalet fekala ägg innan 
behandling, respektive efter att behandlingen genomförts.
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Det geometriska medelvärdet beräknades genom omvandling av antal parasiter till 
logaritm av (antal+1) i EPG.

Sammantaget var hakmask den parasiten som oftast detekterades, följt av Trichuris 
och Toxocara. Cirka 20 % av hundarna var infekterade med en enda typ av parasit 
och cirka 10 % med flera olika typer av parasiter. För hundar som behandlades med 
AFX + MOB var avmaskningen framgångsrik till mellan 99–100% för Toxocara, 
Toxascaris, hakmask och Trichuris. Effekten av Milbemax® var mer varierande, 99,5,
99,4, 94,3, 99,9 respektive 98,0% för de behandlade hundarna. P-värdet var <0,002 
för alla nematoder och båda behandlingsgrupperna.

Tabell XII. Effektivitet av NexGard Spectra®, förekomst av fekala nematodägg i träckprov före och
efter behandling.

Nematod Nb     GM. Före behandling GM. Efter behandling Effektivitet i %

Toxocara 60          259 0,7 99,7

Toxascaris 19         135 0,4 99,7

Hakmask 111        213 6 97,2

Trichuris 85         143 0,4 99,7

        

Nb: antal hundar som bar parasiten, GM: geometriskt medelvärde, In [antal+1]Procent effektivitet = 
100[(B-E) / B],
B: det geometriska medelvärdet av antalet fekala ägg vid studiens start
E: geometriska medelvärdet av antalet fekala ägg efter behandlingen 

Tabell XII visar att effektiviteten av NexGard Spectra®  är väldigt hög mot alla 
nematoder. Procent effektivitet = 100. [(B-E) / B], där B och E är det geometriska 
medelvärdet av antalet fekala ägg vid studiens start, respektive efter att behandlingen
genomförts. 

Alla biverkningar eller hälsoproblem registrerades men inga behandlingsrelaterade 
negativa effekter observerades under studiernas gång. AFX och MBO i kombination 
och i form av tuggtabletter visade sig vara ett säkert läkemedel med en hög 
effektnivå när det administrerades som engångsdos till hundar infekterade med ett 
brett spektrum av parasitiska nematoder.

3.1.4 Studie 4

Efficacy of oral afoxolaner plus Milbemycin oxime chewable tablets against adult 
Ancylostoma Ceylanicum (Tielemans, o.a., Efficacy of oral afoxolaner plus 
Milbemycin oxime chewable tablets against adult Ancylostoma ceylanicum 
hookworm, in dogs, 2017).
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Denna är en ganska liten studie som utvärderade effektivitet av NexGard Spectra®  
mot vuxen Ancylostoma ceylanicum hos hundar. Ancylostoma ceylanicum är en 
zoonotisk rundmask (hakmask) som kan leva både hos människor och andra 
däggdjur som hundar, katter. Det är den enda zoonotiska hakmask-arten som kan 
producera symptomatiska infektioner hos människor. Denna maskinfektion är 
vanligast i Sydostasien. Eftersom inga studier har undersökt aktiviteten av 
milbemycinoxim mot A. ceylanicum var syftet med föreliggande studie att bestämma 
den anthelmintiska effekten av en oralt administrerad kombination av afoxolaner och
milbemycinoxim. Effektivitet av NexGard Spectra®  testades på beagle-hundar mot 
vuxna Ancylostoma ceylanicum (hakmaskar). I studie inkluderades sexton hundar 
som infekterades oralt med ca 500 A. ceylanicum larver. Sjutton dagar efter 
inokuleringen vägdes hundarna och fördelades slumpmässigt för behandling med 
antingen afoxolaner och milbemycinoxim tuggtablett eller till en placebogrupp. 
Hundarna i behandlingsgruppen behandlades med en dos NexGard Spectra®  som 
innehöll 2,5 mg afoxolaner plus 0,5 mg milbemycinoxim per kg kroppsvikt. Dosen 
som gavs var så nära som möjligt den minsta effektiva dosen enligt tillverkarens 
rekommendationer. För bestämning av läkemedlets effektivitet räknades antal 
parasiter sju dagar efter behandling. Alla hundar i obehandlade gruppen var positiva 
för hakmask medan bara två av hundarna som behandlades med afoxolaner och 
milbemycinoxim visade ett fåtal hakmaskar.

Tabell XIII. Fekala ägg, parasiter och effekten av NexGard Spectra®  mot vuxen Ancylostoma 
ceylanicum.

Grupp Fekala ägg EPG,
Efter 7 dagar 
GM(intervall)

Ancylostoma 
ceylanicum 7 dagar 
efter behandling

Effektivitet(%)

  NI/NG GM  

obehandlad 11 220,1 8/8 317,8
(3326–30 962) (210–428)

AFX + MBO 2,5 (0–149) 2/8 0,5 (0–9)  99,90%
(P <0,0001)

NI/NG: Antal infekterade hundar/Antal hundar per grupp. GM: Geometriskt medelvärde
Procent effektivitet = 100 [(GM obehandlade (kontroll) − GM afoxolaner + milbemycinoxim/GM 
obehandlade (kontroll)].

Tabell XIII visar att effektivitet av behandlingen med NexGard Spectra®  mot vuxen 
Ancylostoma ceylanicum är mycket hög 99,90%. Alla åtta hundarna i 
kontrollgruppen visade många vuxna A. ceylanicum i avföringen.

Resultat av studien visade på en 99,9% effektivitet mot inducerad infektion av A. 
ceylanicum genom användning av oral NexGard Spectra®  i den minsta effektiva 
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dosen. Behandling med afoxolaner och milbemycinoxim tuggbara tabletter var väl 
accepterad av hundarna och bedömdes som säker. Slutsatsen är baserad på minskning
av fekala ägg och parasiter samt förekomst av allvarliga biverkningar under 
behandling.

3.1.5 Studie 5

Safety evaluation of orally administered afoxolaner and milbemycin oxime in eight-
week-old dog (Drag, o.a., 2017).

Säkerhet av afoxolaner i kombination med milbemycinoxim utvärderades i 32 beagle
hundar under 18 veckor. Hundarna var 8 veckor gamla och randomiserades till en av 
fyra grupper. Tre doser av NexGard Spectra® administrerades med 28-
dagarsintervaller på dagar 0, 28 och 56. Tre ytterligare doser administrerades med 14 
dagars intervall på dagar 84, 98 och 112. Hundarna fördelades till en av två olika 
behandlingsgrupper. Grupp 1: obehandlad. I grupp 2 administrerades NexGard 
Spectra® i dos av minst 5 respektive 1 mg / kg. Hundarna i grupp 3 fick NexGard 
Spectra® i en dos av minst 15 respektive 3 mg / kg och i grupp 4 administrerades 
NexGard Spectra® i dos av minst 25 respektive 5 mg / kg. Alla hundar undersöktes 
för allmän hälsa två gånger om dagen med början dag 14. Fysiska undersökningar 
och blodtest utfördes under hela studien. Läkemedlets plasmakoncentrationer samt 
klinisk patologianalys genomfördes. Inga förändringar i tillväxt, eller skillnader i 
fysiska, fysiologiska och patologiska variabler rapporterades mellan grupperna som 
behandlades med NexGard Spectra® jämfört med den obehandlade gruppen. Ingen 
statistiskt signifikant hälsoavvikelse som kunde vara relaterad till administrering av 
NexGard Spectra® observerades. Kräkning och diarré observerades i alla grupper 
inklusive kontrollgruppen. Resultat av studien visade att NexGard Spectra® är säker 
även vid upprepad administrering upp till 5 gånger mer än rekommenderade dosen 
hos hundar som är yngre än 8 veckor. Inga hälsoproblem eller förändringar i tillväxt 
rapporterades.

 I tabellen här nedanför sammanfattas resultat av studierna för att förenkla 
jämförelsen.

Tabell XIV. Sammanfattar resultatet av fyra studier.

Nematoder i olika studier Effektivitet i procent

Studie 1 studie 2 studie 3 studie 4

Toxocara canis 98–100 97,8 99,7

Toxascaris leonina 95,8–96 99,4 99,7
(Toxascaris)

Ancylostoma caninum 99,7 90,9 99,2

Trichuris vulpis 98,3–100 99,7
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Ancylostoma braziliense 90,2 94,8 99,7

Ancylostoma ceylanicum    99,9

Tabell XIV visar hög effektivitet av afoxolaner i kombination med milbemycinoxim i
form av NexGard Spectra®  mot olika gastrointestinala nematoder hos hundar i olika
länder.

Effekten av kombinationsprodukten NexGard Spectra® i studie 1 var ≥98% mot T. 
canis ≥95,8% mot T. leonina och 90,2% mot A. braziliense. Kombinationen av 
afoxolaner och milbemycinoxim var 99,7% effektiv mot A. caninum jämfört med 
effekten av milbemycinoxim som aktiv substans var 99,6% och effekten av 
afoxolaner som enskild aktiv substans var 2,1 %. Resultaten överensstämde med 
resultaten från andra studier av hundar från Europa och Sydafrika med naturligt 
förvärvade infektioner av vuxen T. canis, T. leonina, A. braziliense och/eller A. 
caninum (Rehbein, o.a., 2016). Hundar som behandlats med afoxolaner i 
kombination med milbemycinoxim hade signifikant (p <0,0002) färre nematoder än 
de obehandlade kontrollerna i alla studier. 

Alla biverkningar eller negativ påverkan registrerades i alla fyra studierna. Studie 5 
utvärderade specifikt hälsoproblem och biverkningar hos hundar som fick 
kombinationsprodukten NexGard Spectra®. Det fanns inga biverkningar eller andra 
hälsoproblem som var relaterade till behandling med NexGard Spectra®  i dessa 
studier. Den anthelmintiska effekten av milbemycinoxim har bekräftats för orala 
produkter som innehåller bara en aktiv substans såväl som när den kombineras med 
andra aktiva som tillhandahåller komplementär anthelmintisk effekt eller aktivitet 
mot loppor (Hayes, Schnitzler, Wiseman, & Snyder, 2015) (Nolan & Lok, 2012). 

4. DISKUSSION

4.1. Sammanfattning av studierna 

Målet med detta examensarbete var att undersöka effekten av NexGard Spectra®  
mot gastrointestinala nematoder hos hundar. Resultaten från granskade artiklar 
visade att kombinationen av afoxolaner och milbemycinoxim är effektiv vid 
behandling av hundens gastrointestinala nematoder. Preparatet NexGard Spectra®  
har god effekt och resistensutveckling tycks inte vara något problem i dagsläget.
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4.2. Metodkritik

Frågeställningen valdes inom ett snävt område med syftet att kunna få ett specifikt 
resultat. Men, den specifika frågeställningen fick också som konsekvens, att det inte 
fanns så många artiklar publicerade som var relevanta för att besvara 
frågeställningen. 

Det finns ett begränsat antal publicerade artiklar angående effektiviteten av NexGard 
Spectra®  mot endo- och ektoparasiter hos hundar. De vetenskapliga studier som 
gjorts inom detta ämnesområde är huvudsakligen utförda av tillverkarna själva. 
Datasamlingen av artiklar gjordes via internationella tidskrifter inkluderade i 
databasen PubMed och andra databaser. Datainsamlingsmetoden gjordes på ett så 
systematiskt sätt som möjligt, för att de valda artiklarna skulle besvara 
frågeställningen på ett korrekt och relevant sätt. Men det kan dock förekomma att 
någon relevant artikel inte kommit med. För datasamlingen kontaktades tillverkaren 
med förfrågan om det fanns eventuellt ytterligare eller opublicerade studier angående
produktens effekt på nematoder. Jag fick inget svar från företaget.

En kvalitativ innehållsanalys av valda artiklar gjordes för att besvara studiens syfte. 
Analysen gjordes induktivt genom att utgå från innehållet i artiklarna och tabeller, för
att strukturera tolkningen. Innehållsanalysen gjorde det möjligt att lyfta fram det mest
väsentliga från artiklarna för att beskriva hur hundar påverkades av behandlingen. 

Vid analysen lästes författarnas experiment noggrant och djupt för att få en helhets-
förståelse för materialet. I analysen identifierades meningsbärande enheter från 
artiklarna med gemensamt budskap, som var relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. 

4.3. Studiernas styrkor och svagheter

Arbetet är baserat på trovärdiga publicerade vetenskapliga rapporter, och information
från tillförlitliga statliga myndigheter som Läkemedelsverket, och Jordbruksverket. 
De artiklar som utvaldes har varit inkluderade i vetenskapliga databaser som Science 
Direct och Pub Med. Studierna hade bra validitet. Inga systematiska fel 
rapporterades.

Selektion av försöksdjur har skett på ett bra sätt avseende ras och ålder på hundarna, 
för att öka resultatets generaliserbarhet 

Confounders, faktorer som kan samverka eller påverka resultatet, ex co-morbiditet, 
fördelades lika mellan försöksdjursgrupperna. 
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Alla hundar undersöktes av veterinärer inför studierna för att de faktorer eller 
sjukdomar som kunde påverka resultatet blev fördelade mellan olika behandlings- 
och placebogrupper på ett likformigt och slumpmässigt sätt. Detta minskar risken för 
bias samt resulterar i jämn fördelning av confounders. Det minskar risken för 
systematiska fel och ökar resultatens trovärdighet. Dessutom fick hundarna i 
studierna samma mat och var isolerade, med undantag för studie 3 där hundarna 
bodde hos sina ägare. 

Urval av hundarna gjordes baserat på raser, åldrar och från USA, Sydafrika och 10 
olika länder i Europa, vilket ger resultatet en hög generaliserbarhet. Det ger en större 
generalisering åt data relativt ifall studierna enbart utförts i Skandinavien. Men å 
andra sidan innebär val av  artiklar på studier över experiment med stor geografisk 
spridning en nackdel. Djurvård samt parasitförekomst i de länder där de inkluderade 
artiklarna utfördes kan skilja sig åt. Detta gäller också inställningen till 
avmaskningsrutiner och intervall. Man kan även tänka sig att resistensläget varierar 
mellan olika delar av världen, på samma sätt som för bakterier.

Ifall man gör en studie med flera centra, krävs det en noggrann monitorering, så att 
man säkerställer att randomisering, behandling och bedömning av utfallsvariabeln 
sker på ett likartat sätt. I artiklarna som använts som underlag i detta arbete hade en 
noggrann datainsamling skett, och resultatredovisnngarna tyder på att en noggrann 
monitorering skett på de olika centra där studierna genomförts, och att uppsatta 
riktlinjer i protokollen följts. Noggrann insamling av data ger studier en hög extern 
validitet. 

Alla studier genomfördes i sammarbete med forskare som alla var anställda på 
företaget som tillverkar NexGard Spectra® . Detta att författarna jobbade på Merial, 
där läkemedlet produceras, kan ses som en nackdel. Det kan tänkas att det finns risk 
för jäv. Det kan också ses som en styrka eftersom det är tillverkaren som har mest 
kunskap om sina läkemedel, och de tekniker som används för att bestämma sina 
läkemedels effektivitet. Detta minskar risk för felklassificeringar av utfall av 
effektvariabler, vilka skulle kunna påverka resultatets specificitet och sensitivitet.  

För att värdera effekt av läkemedlet analyserades antal ägg före och efter 
behandlingen. Halten ägg redovisades i EPG. Datainsamlingsmetoden baserades 
praktiskt på träckprov före och efter behandlingen. USDA Modifierad Mc Master 
Teknik, som användes i studierna är en ”golden standard” och det vanligaste sättet att
göra fekal äggräkning på. Det ger studierna en hög reliabilitet. Metoden kan ha en 
lite lägre känslighet vid lindriga infektioner med hakmask. Med hjälp av en 
”fecalyzer”, kan känsligheten ökas. Fecalyzer är en billig enhet som gör det enklare 
att observera äggen. Resultatet redovisades på ett bra statistiskt sätt genom att välja 
geometriskt medelvärde istället för medelvärde. 

Studiedesignen i alla studier var välutformad och redovisades öppet, vilket ökar 
förutsättningarna för att reproducera studierna. 
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I två av studierna adderades två extra grupper för att kunna jämföra effekten av 
kombinationen med en av substanserna var för sig. Detta för att kunna utvärdera 
sannolika interaktioner mellan substanserna. Tillägg av de två extra grupperna som 
behandlades med bara milbemycinoxim eller bara afoxolaner gjorde det möjligt att 
kunna undersöka de eventuella interaktioner som kunde påverka resultatet vilket 
följaktligen ökar resultatens reliabilitet. Kombinationen visade dock inget signifikant 
bättre eller sämre resultat jämfört med substanserna var för sig och heller inte fler 
eller färre biverkningar. Detta innebär att kombinationen av afoxolaner och 
milbemycinoxim i NexGard Spectra ® inte gav någon påverkan på effektivitet eller 
förekomsten av biverkningar i de studier som presenterats. 

För att statistiskt säkerställa en skillnad i ett läkemedels effekt beräknas ett p-värde. 
P-värde är ett mått på sannolikheten att om man upprepar studien, så får man samma 
utfall. Det är en konvention att om p-värdet < 0,05 så betyder det att skillnaden i 
utfall mellan två behandlingsgrupper är så stor att nollhypotesen kan förkastas. P-
värden i alla studierna i detta examensarbete var betydligt mindre än 0,05 vilket 
innebär att det är statistiskt säkerställt i alla studierna att NexGard Spectra®  är 
effektivare än placebo mot gastrointestinala nematoder.

I ingen av studierna gjordes power-beräkning. Detta görs för att beräkna hur många 
hundar som behöver inkluderas i en studie för att statistiskt säkerställa en skillnad i 
utfallsvariabeln på en viss nivå. De baseras på antagande av en viss effektskillnad. 
Ofta tas data på effektskillnader från pilotstudier. Powerberäkningar görs för att man 
inte felaktigt skall förkasta nollhypotesen. Ju fler individer man inkluderar i en 
studie, ju mindre skillnad i utfall av effektvariabeln kan man ha för att statistiskt 
säkerställa en skillnad. Eftersom det i mina valda studier var en mycket hög effekt 
relativt behandling med placebo, ansågs det kanske onödigt att göra 
powerberäkningar. 

En styrka var att studierna genomfördes enlig WAAVP, World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology, riktlinjer för utvärdering av effekten av 
anthelmintika för hundar och katter, VICH GL9 God klinisk praxis. Alla 
studieprocedurer följde lokala djurskyddsbestämmelser och godkändes av antingen 
”appropriate Ethics Committee” för studier som genomfördes i Sydafrika, eller av 
Merial Independent Animal Care and Use-kommittén för studier som utfördes i USA.
En svaghet är att det var svårt att jämföra läkemedelsbiverkningarna i studierna. 
Dessa biverkningar registrerades inte påå  ett standardiserat sätt. Diarré och kräkning 
är vanligt förekommande hos hundar. Därför kan det vara svårt att bevisa om dessa 
symptom orsakades av behandlingen. För ett antagande om att biverkningen har 
korrelation till behandlingen, behövs dokumenterad evidens. Biverkningarna 
rapporterades in mest via spontanrapporter och inte aktivt sökande eller via dagbok. I
studie 3 begärdes av hundägarna att de skulle rapportera in ovanliga symptom, men 
man sökte inte aktivt efter biverkningar för att registrera. Det kan antas att ifall man 
aktivt frågar efter biverkningar erhålls en högre incidens, än vid spontanrapportering.
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Trots att veterinärer undersökte alla hundar inför studierna, kan det inte uteslutas att 
dessa hundar har dolda sjukdomar som kan påverka resultatet. Bara ett fåtal hundar i 
studierna visade symptomen diarré och kräkning. Lite biverkningar kan accepteras, 
så länge patientnyttan är större. I alla former av behandlingar bör finnas en balans 
mellan risk och nytta. 

4.4. Sammanfattning av resultat

I alla studier som analyseras i detta arbete visades att NexGard Spectra®  tuggbara 
tabletter som är en kombination av milbemycinoxim och afoxolaner är en säker och 
effektiv behandling för hundar som var infekterade med ett stort antal nematoder av 
olika arter. Ingen farmakologisk interaktion mellan de två aktiva substanserna 
rapporterades. Gastrointestinala nematodinfektioner hos hundar är oberoende av ras. 
Hundarna i alla studier hade olika raser och olika storlek. så resultatet kan 
generaliseras till att tuggtabletten NexGard Spectra® är effektiv och användbar för 
de flesta hundraser av olika storlek med gastrointestinala nematodinfektioner. 

NexGard Spectra®  är en anti endo-ektoparasitär produkt. En tuggtablett NexGard 
som är insekticid och akaricid för systemisk användning mot loppor och fästingar 
och  innehåller 11,3 mg afoxolaner, kostar 75 kr för behandling av hundar mellan 2-4
kg. En tablett Interceptor vet som innehåller 2,3 mg milbemycinoxim, kostar ca 40 
kr. för behandling av hundar, upp till 4,5 kg. En tuggtablett NexGard Spectra® som 
innehåller 9 mg afoxolaner och 2 mg milbemycinoxim, kostar ca 76kr för behandling
av hundar mellan 2-3,5 kg. Vid infektion med både nematod och ektoparasiter är det 
billigare att använda kombinationsmedlet NexGard Spectra® istället för två olika  
preparat.

Att slippa undan en upprepad behandling, får mindre biverkningar och därmed 
minskade kostnader ger goda skäl för att använda kombinationsprodukter, som 
NexGard Spectra® . 

Det hade varit förvånande om en kombination av två kända, effektiva och potenta 
antiparasitära medel milbemycinoxim och afoxolaner under givna förutsättningar 
hade visat sig ineffektiv. Kombinationsprodukten hade effektivitet mot A. caninum, 
99,7% jämfört med effekten av milbemycinoxim som var 99,6%. Detta bevisar att 
det inte fanns någon större skillnad i anthelmintika-effektivitet av 
kombinationsprodukten eller endast milbemycinoxim, vilket bekräftar att det inte 
finns någon farmakologisk synergism mellan de två substanserna.  

Den låga förekomsten av gastrointestinala nematoder i avföring vid behandling med 
NexGard Spectra®  visat att det i nuläget inte förekommit resistensutveckling mot 
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NexGard Spectra® , men profylaktisk behandling med NexGard Spectra®  är trots 
det inte rekommenderad.

Analys av Jordbruksverkets årliga statistik över försäljning av djurläkemedel visar att
milbemycin har en linjärt stigande ökad försäljningsvolym medan 
tetrahydropyrimidiner och benzimidazoler som är viktiga 
avmaskningsmedelsgrupper har ett exponentiellt avtagande försäljning.  Det visar att 
milbemycin både som enkelpreparat samt i kombination med andra läkemedel 
kommer att få större marknadsandel i framtiden.

4.5. Slutsats

Många av de antiparasitära läkemedlen som används till hund och katt är receptfria. 
Detta gör att djurägaren efter eget gottfinnande beslutar om behandlingen (Osterman 
et al., 2007). För att minska användningen av anthelmintika och därmed bromsa 
resistensutvecklingen bör apotekspersonalen och veterinärer tillämpa riktad selektiv 
avmaskning och ha träckprov som underlag för behandling med anthelmintika. 

På marknaden finns olika läkemedel. I andra undersökningar har många av dessa 
substanser uppvisat hög effektivitet. Regelbunden utvärdering av dessa produkter 
samt upplysthet kring ämnena är av vikt. NexGard Spectra®  är ett nytt endo- och 
ektoantiparasitärt medel på marknaden. I refererade studier visas en effektivitet som 
avmaskningsmedel på närmare 100 %. 

Slutsatsen som framkommit av resultaten av de vetenskapliga studierna i detta 
litteraturarbete är att NexGard Spectra®  är en säker och effektiv behandling mot 
gastrointestinala nematoder hos hundar. 

För att fastställa dess effektivitet mot både endo- och ektoparasiter hos hund, 
efterfrågas studier som undersöker hundar som samtidigt har endo- och ektoparasit 
besvär. Hoppas att detta arbete kan vara till glädje för förståelse kring avmaskning av
hundar.
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