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 Typning af Giardia og Cryptosporidium på SSI (Rune Stensvold m.fl./SSI) 

o SSI modtog i 2022 ~150 prøver løbende til konfirmatorisk analyse og species/subtype-

identifikation af Cryptosporidium. Vi har endnu ikke modtaget prøver til Giardia typning. 

o Ikke uventet var langt de fleste C. parvum (n =108), men der var også 6 prøver med C. 

hominis, 1 med C. erinacei, 1 med C. ditrichi, og en med Cryptosporidium sp. Chipmunk 

genotype. En del prøver (n = 30) er enten stadig i arbejde eller har negative eller 

inkonklusive resultater. 

o Indenfor C. parvum påvistes tre subtype familier, nemlig IIa (n = 64), IIc (n = 4), og IId (n = 

39). Endelig fandt vi en helt ny subtypefamilie, IIβ. På IIa-niveau dominerede de subtyper vi 

typisk ser hos inficerede kalve i Danmark, således 27 af IIaA15G2R1 og 6 af IIaA16G3R1. De 

fire prøver med IIc viste identiske sekvenser (IIcA5G3). Indenfor IId familien var der en 

nogenlunde jævn fordeling mellem 10 subtyper.  

o Indenfor C. hominis fandt vi tre forskellige subtyper, Ia, IdA16, og IeA11G3T3. Den 

’berømte’ udbrudstype, IbA10G2 (Milwaukee og Östersund), har vi endnu ikke fundet.  

o Der har formentlig ikke været større udbrud af Cryptosporidium i Danmark i 2022, men 

clustre sås (ophobning af enkelte subtyper over en kort periode) fx på Sjælland (IIdA21G1).  

o Sammenfattende:  

 Vi kan ikke sige så meget endnu om, hvor mange af prøverne fra den uofficielle 

overvågning der kan genfindes som positive på SSI. Dette er fordi at det ikke altid 

er klart, hvornår noget er overvågning og hvornår noget er direkte diagnostik – 

men det bliver muligt fremover med R2099 koden. 

 Vi har nok typet ligeså mange prøver i 2022 som vi har typet i stort set alle 

foregående år til sammen.  

 Modsat hvad vi tidligere har vist (2014 i Ugeskift for Læger), er kun en mindre andel 

af prøverne positive for de typiske ‘kalve-genotyper’. 

 Trods dette, tyder fordelingen af subtyper på en høj grad af zoonotisk smitte med 

Cryptosporidium i Danmark 

 Det faktum, at vi ser så stor diversitet i Cryptosporidium blandt de smittede 

indikerer forholdsvis høj sensitivitet af QIASTAT og eller øget visitation af prøver. 

Dette bør undersøges nærmere. 



 

o Overvågning 

 Vi er ved at være godt rustede til at type prøver (wet og dry lab procedurer) 

 Optimalt at have en SSI læge knyttet til overvågningen som kan linke mellem 

Parasitologisk Lab, udbrudsgruppen i epidemiologisk afdeling, de kliniske 

mikrobiologske afdelinger, samt lave interviews (af smittede patienter hvor 

relevant) samt holde kontakt til myndigheder, hvor relevant. Desuden adgang til 

diverse databaser, herunder LIMS, MiBa, og de nationale sundhedsregistre. 

Undersøge udbygning af data med GIS data (hør Compliance SSI) for mere præcis 

lokation af smitte. Man må også forvente et stigende behov for/krav om 

retningslinier for behandling og ”forholden-sig” hos smittede (fx sygemelding indtil 

asymptomatisk) 

o Publikationer (forslag) – hvor involverede KMA læger inviteres med som relevant 

 På case basis (sjældne/nye fund) – fx Emerg Infect Dis 

 Annual Zoonosis Report (Fødevarestyrelsen) f.eks. er planlagt et ”kapitel” i årets 

rapport om ”culture/microscopy-independent diagnostics”, hvor det er oplagt, at 

Cryptosporidium nævnes (sammen med VTEC og Campylobacter, som 

bakteriologerne har planer om at skrive om). 

 SSI’s hjemmeside (tal og grafer) 

 ECDC (Europæisk overvågning som vi batler lidt med) 

 

 

 Publicering af data (Tine, Rune Stensvold og Mike /SSI) 

o Oplæg fra Tine, uklassificeret læge på Infektionsepidemiologisk afdeling SSI: 

 Stor stigning i antallet af Crypto-fund i Miba i 2021 (ca. 300) og 2022 (næsten 800). 

Tendens til flest positive prøver med KMA-dato i august (alene ca. 170 af prøverne i 

2022) men også i september, oktober og november. Ikke umiddelbart påvirket af 

rejserestriktioner under covid (i sammenligning med Giardia), hvorfor der i stor 

udstrækning er tale om smittekilder i DK. Mange forskellige typer/subtyper i de 

prøver, I har sendt ind, & geografisk spredt, hvorfor det næppe er udtryk for et eller 

enkelte udbrud. Blandt andet et eksempel med en C. erinacei case, af en helt ny 

subtypefamilie, fra Region Sjælland. 

 Vil blive interessant at få flere af disse mange Crypto-prøver ind til typning. 

Alt hvad I kan komme til at sende ind til Rune, vil blive modtaget med 

kyshånd. Også de sporadiske cases, da det også er interessant at få en ide 

om, hvilke Crypto-species der ikke er udbrudsrelaterede. Der er blevet 

oprettet et SSI R-nummer til typning af Giardia og Crypto: R2099 

(https://www.ssi.dk/produkter-og-

ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/c/2099) . 

 Aktuelt arbejde: Tine har i samarbejde med Mike, Rune og enkelte andre fra SSI 

søgt SSIs Compliance Afdeling om lov til at udføre et overvågningsprojekt ved brug 

af alle Crypto og Giardia prøver siden 2010 (et udtræk fra bla. MiBa). For således at 

kunne karakterisere alders- og regionale incidenser, identificere recidiver (eller 

https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/c/2099
https://www.ssi.dk/produkter-og-ydelser/diagnostik/diagnostiskhaandbog/c/2099


manglende clearing) og andre tendenser i smitte i DK over tid. Forventningen er, at 

dette vil kunne munde ud i en publikation om epidemiologien af Crypto/Giardia i 

DK. Dette arbejde vil forhåbentlig være et skridt på vejen til en forståelse af 

betydningen af Crypto i DK – eller i hvert fald være hypotesegenererende for det 

fremtidige arbejde på dette område. 

 

 Mikroskopikursus (tarmparasitter) i samarbejde med DBIO? (Gitte N. Hartmeyer/OUH) 

o Lene Nielsen fra KMA/Herlev har foreslået at vi i samarbejde med DBIO kunne udbyde et 

mikroskopikursus for læger og bioanalytiker med henblik på at opretholde kompetencer for 

mikroskopi af orm og orme æg. 

Jeg har rettet henvendelse til DBIO, som gerne vil støtte og være medarrangør til 

afholdelse, dog kan længden i deres regi ikke være mere end 3 dage.  

Der var enighed på mødet her, at et kursus som dette er meget relevant og at alle der har 

erfarne bioanalytikere og materiale til undervisning ville bistå med at få det afholdt. 

Vi drøftede både form og længde og beslutningen blev at jeg skulle lave en forespørgsel til 

alle KMAer for at undersøge behovet samt interessen for at sende medarbejder afsted på 

sådan et kursus. Herefter drøftes det i denne gruppe om det er muligt at udbyde et sådan 

kursus i samarbejde med DBIO hvornår dette er muligt. 

 

 EVT 

o Jørgen Kurtzhals KMA/RH fortalte at de aktuelt har et kommercielt system (Novodiag Stool 

Parasites Assay) fra Hologic til afprøvning med henblik på påvisning af 26 forskellige 

parasitter i fæces. Det er i en meget præmatur fase og vi vil høre mere om dette senere. 

Gitte Hartmeyer KMA/OUH kunne ligeledes oplyse at det også vil blive afprøvet på KMA 

OUH i løbet af de kommende måneder.  

 


