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Bandormafána 
landspendýra á Íslandi 
að fornu og nýju
Þrettán tegundir bandorma hafa fundist í íslenskum þurrlendisspendýrum. 
Fimm þeirra hafa eingöngu fundist í hundum. Þegar leitað var bandorma 
í 100 hundum árið 1863 reyndust fjórar tegundir þeirra algengar, ígul-
bandormurinn Echinococcus granulosus, netjusullsbandormurinn Taenia 
hydatigena, höfuðsóttarbandormurinn T. multiceps og flóarbandormurinn 
Dipylidium caninum. Rannsóknin fór fram í tengslum við upphaf barátt-
unnar gegn sullaveiki í mönnum sem hrjáði um fimmtung þjóðarinnar 
um og eftir miðja 19. öld. Eftir því sem best er vitað hefur öllum þessum 
bandormum nú verið útrýmt. Fimmta tegundin, vöðvasullsbandormurinn 
T. ovis, er aftur á móti talinn hafa borist til landsins á síðustu öld, líklega 
með alirefum í lok fjórða áratugarins. Smitið er talið hafa borist frá þeim í 
sauðfé á býlum refabænda og síðar yfir í hunda. Þegar smitið loks uppgöt-
vaðist árið 1983 fannst það í sláturfé frá 40 býlum í átta varnarhólfum um 
vestan- og norðanvert landið. Trassaskapur við ormahreinsun hunda er lík-
legasta ástæða þess að vöðvasullur er hér enn landlægur og finnst af og til 
í sauðfé. Enginn þessara hundabandorma hefur fundist í íslenskum refum. 
Í greininni er einnig fjallað um refabandorminn Mesocestoides canislagopus 
sem stundum finnst líka í hundum og köttum, og kattabandorminn T. 
taeniaformis sem er sjaldgæfur en finnst af og til í músabönum. Nagdýr bera 
lirfustigið. Einnig er drepið lauslega á þá bandorma sem staðfestir hafa 
verið til þessa í grasbítum, nagdýrum og ýmsum villtum dýrum (fuglum 
og spendýrum) á Íslandi.
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Inngangur

Lífsferill bandorma er flókinn. Full-
orðnu ormarnir lifa í þörmum loka-
hýsils sem alltaf er hryggdýr. Þar 
verpa ormarnir eggjum sem berast 
með saur út í umhverfið. Berist 
egg niður í réttan millihýsil (annað 
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hryggdýr eða hryggleysingja) 
þroskast lirfa úr egginu. Stundum 
eru millihýslarnir tveir.  Eitt þessara 
lirfustiga er nefnt sullur og þroskast 
það í ýmsum hryggdýrum en iðu-
lega þroskast lirfur bandorma í ein-
hverjum hryggleysingjum. Þekktar 
bandormategundir eru nokkuð 

á annað þúsund talsins. Þrettán 
þeirra hafa fundist í íslenskum 
landspendýrum. Frægastur er sulla-
veikibandormurinn, öðru nafni ígul-
bandormur, E. granulosus. Hann lifði 
fullorðinn í hundum en sullurinn, 
ígulsullur, lifði í sauðfé og naut-
gripum og þroskaðist auk þess í 
mönnum. Sullaveiki í fólki var á 
árum áður gífurlegt heilbrigðis-
vandamál og er talið að um miðja 
19. öld hafi um fimmtungur lands-
manna verið sullaveikur.1,2 Mark-
vissar varnar- og útrýmingarað-
gerðir urðu til þess að tegundinni 
var útrýmt hér á landi. Í þessari bar-
áttu hurfu einnig þrjár aðrar band-
ormategundir sem lifðu í hundum.

Brautryðjandi sníkjudýrarann-
sókna á Íslandi var danski lækn-
irinn Harald Krabbe (1831–1917).3–6 

Hann kom til landsins árið 1863 
og leitaði skipulega að bandormum, 
aðallega í spendýrum en einnig í 
villtum fuglum (1. mynd). Markmið 
þessarar samantektar er að fjalla 
um bandormategundir sem stað-
festar hafa verið í íslenskum þurr-
lendisspendýrum. Fjallað er ýtar-
lega um tegundirnar sem Harald 
Krabbe fann í hundum, köttum og 
ref á sínum tíma. Einnig er fjallað 
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um vöðvasullsbandorminn T. ovis, 
tegund sem Harald Krabbe fann 
ekki við rannsóknir sínar á íslensk-
um hundum fyrir um 150 árum. 
Tegundin var ekki staðfest á Íslandi 
fyrr en 1983.7 Sett er fram tilgáta um 
það hvenær og með hvaða hætti 
þessi bandormur barst til landsins 
og hvernig tegundin gat náð þeirri 
víðfeðmu útbreiðslu innanlands 
sem skyndilega kom í ljós um mið-
bik níunda áratugar síðustu aldar.

Ólíkir lífsferlar

Bandormar hafa þróað mismun-
andi aðferðir til að tryggja afkomu 
sína. Smávaxnir bandormar verpa 
hlutfallslega fáum eggjum en fjölga 
sér aftur á móti kynlaust á lirfu-
stigi. Stórvöxnu tegundirnar fram-
leiða hins vegar ógrynnin öll af 
eggjum sem dreifast með skít hýs-
ilsins út í umhverfið. Ígulband-
ormurinn er dæmi um tegund þar 
sem aðalfjölgunin verður á lirfustigi, 
inni í ígulsullinum. Bandormur-
inn er á hinn bóginn smávaxinn og 
möguleikar hvers orms til eggja-
framleiðslu takmarkaðir, því að hver 
ormur getur ekki framleitt nema 
um 1.000 egg (sjá síðar). Gífurleg 

fjölgun getur aftur á móti orðið í 
ígulsullinum þar sem ógrynni inn-
hverfra bandormshausa verður til 
við kynlausa fjölgun inn frá blöðru-
veggnum og fyllist blaðran smám 
saman af sullhausum. Nái hundur 
að éta sull úthverfast hausarnir og 
hver um sig verður að fullorðn-
umandormi í þörmunum. Hundar 
smitast því allajafna af miklum 
fjölda bandorma þegar þeir komast 
í að éta sull.

Gjörólík þróun hefur orðið í 
lífsferli mjólkurmaðksins Moniezia 
expansa. Hann er nú á dögum 
algengur í þörmum sauðfjár og 
hreindýra á Íslandi8,9 en getur auk 
þess lifað í geitum og nautgrip-
um.10 Ormarnir í hverjum grasbít 
eru oftast fáir en geta orðið allt 
að tíu metra langir. Hver um sig 
framleiðir gríðarlegan fjölda eggja 
sem dreifast með skítnum yfir beit-
arlandið. Þar éta litlir mítlar síðan 
eggin. Úr hverju eggi þroskast ein 
lirfa þannig að engin fjölgun verð-
ur í millihýslinum. Lirfan þroskast 
í bandorm þegar mítillinn slæðist 
með gróðri niður í grasbítinn. Hér 
er fjölgunarfasi sníkjudýrsins í loka-
hýsli (mikil eggjaframleiðsla) en 
ekki í millihýslinum.

Aðstæður á Íslandi við 
miðbik 19. aldar

Lífsferill ígulbandormsins varð ekki 
ljós fyrr en árið 1852 þegar þýski 
læknirinn Philipp Franz von Sie-
bold sýndi fram á að ígulband-
ormur í hundi og ígulsullir í hús-
dýrum og mönnum voru mismun-
andi lífsform sömu lífveru.11,12 

Eftir að þetta varð ljóst gat skipu-
leg barátta hafist gegn sullaveik-
inni. Nokkrum árum áður (1847 og 
1848) hafði danski læknirinn Peter 
Anton Schleisner dvalist á Íslandi 
og meðal annars gefið sullaveikinni 
gaum. Þeir Jón Thorsteinsen land-
læknir áætluðu að sjötti til sjöundi 
hver Íslendingur væri sullaveikur.1 

Sullaveikin var því á þessum tíma 
gífurlegt heilbrigðisvandamál, olli 
ómældum sársauka og dóu margir 
þeirra sem smituðust.4–6,13 Önnur 
bandormstegund í hundum olli á 
þessum tíma einnig miklum vanda 
á Íslandi, þótt menn hafi ekki smit-
ast af henni svo vitað sé. Hér er 
átt við höfuðsóttarbandorminn T. 
multiceps4,14,15 og verður nánar vikið 
að honum síðar.

Til að átta sig á því hvers vegna 
ígulsullir gátu orðið svona algengir 

1. mynd. Danski læknirinn Harald Krabbe 
kom árið 1863 til Íslands til að rannsaka 
bandorma. Einstæð sýni sem hann útbjó eru 
varðveitt á Dýrafræðisafninu í Kaupmanna-
höfn  – The Danish parasitologist Harald 
Krabbe visited Iceland in 1863 and exa-
mined the cestode fauna. The unique samp-
les are kept in the Natural History Museum 
of Denmark, Zoological Museum in Copen-
hagen. Ljósm./Photo: Karl Skírnisson.
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í fólki á Íslandi er rétt að skoða 
aðstæður í landinu um miðja 19. öld. 
Híbýlin voru frumstæð, fólk bjó í 
torfbæjum við bágar hreinlætisað-
stæður. Mannfjöldinn var um 70 
þúsund. Flestir bjuggu í sveitum þar 
sem búskapur með sauðfé og kýr 
hélt lífi í fólki. Þeir sem bjuggu við 
sjávarsíðuna voru iðulega með smá-
búskap þótt fiskur gegndi einnig 
mikilvægu hlutverki sem fæðu-
uppspretta. Mikill fjöldi sauðfjár 
var í landinu á þessum árum – á 
bilinu 600–700 þúsund vetrarfóðr-
aðar kindur. Hundaeign var afar 
útbreidd. Fjöldi hunda í landinu um 
miðbik 19. aldar er talinn hafa verið 
á bilinu 15–20 þúsund, eða einn 
hundur á hverja þrjá eða fjóra lands-
menn.13–15 Samskipti manna, hunda 
og annarra húsdýra voru náin. 
Þrengsli innanhúss voru mikil, þétt-
býlt í sveitum landsins og algengt 
að menn og dýr snertust með ýms-
um hætti. Smalar áttu gjarnan sína 
eigin hunda og hundar héldu oftast 
til inni í torfbæjunum. Kýr voru 
gjarnan haldnar undir sama þaki 
sem hitagjafar og bitu gróður heima 

Tegund / hýsill
Species / host

Hundur 
Dog

  Köttur
Cat

Refur
Arctic Fox

Staða í dag
Present status

Fjöldi krufinna hýsla / Numbers examined 100 31 1

Echinococcus granulosus – ígulbandormur
(Taenia EchinococcusA)

28% - - útdauður/extinct

Taenia hydatigena – netjusullsbandormur
(Taenia marginata,A Cysticercus tenuicollisB)

75% - - útdauður/extinct

Taenia multiceps – höfuðsóttarbandormur
(Taenia coenurus,A Coenurus cerebralisB)

18% - - útdauður/extinct

Taenia taeniaformis – kattabandormur 

(Taenia crassicollis, Cysticercus fasciolarisC)
- 23% - landlægur / indigenous

Dipylidium caninum – flóarbandormur
(Taenia cucumerinaA)

57% - - útdauður/extinct

Mesocestoides canislagopodis – refabandormur
(Taenia Canis LagopodisA)

21% 35% 100% algengur / common

Diphyllobothrium sp.D 

– fugla- og rándýrabandormur
(Bothriocephalus fuscusA)

5% - - algengur / common

A  Eldra heiti tegundarinnar. – Old name of the species.
B  Heiti lirfu- eða sullstigsins. – Name of the larval stage.
C  Harald Krabbe4 fann lirfustigið í brúnrottum, Rattus norvegicus, í Reykjavík 1863. – Krabbe4 detected the larval stage in brown rats, Rattus norvegicus, in Reykjavík in 1863.
D  Tvær þekktar tegundir nú: – At present two species are known: D. dendriticum og/and D. ditremum.16,17

1. tafla. Sjö tegundir bandorma sem Harald Krabbe greindi við rannsóknir sínar á hundum, köttum, ref og brúnrottum á Íslandi árið 1863.4 
Getið er um þáverandi smittíðni (%) sem og núverandi stöðu bandormanna. – Seven cestode species identified by Harald Krabbe4 from 
Icelandic dogs, cats, arctic fox and brown rats with information on their prevalence of infection in 1863, and their present status.

við bæi þar sem hundarnir hægðu 
sér og skítur þeirra lá óhreyfður. 
Slátrað var heima við bæi þar sem 
sollnum líffærum var oft hent fyr-
ir hunda áður en menn kynntu-
st lífsferli ígulbandormsins. Vegna 
alls þessa voru ígulsullir margfalt 
algengari í fólki á Íslandi en til dæm-
is í Kaupmannahöfn. Upp úr miðri 
19. öld voru aðeins um 0,6% hunda í 
Kaupmannahöfn með ígulbandorm 
en 28% hunda á Íslandi voru smit-
aðir.4 Munurinn var 47-faldur.

Bandormafánan 1863

Árið 1863 leitaði Harald Krabbe skipu-
lega að fullorðnum bandormum  
og lirfustigum þeirra í húsdýrum 
(sauðfé og nautgripum), hundum, 
köttum og villtum spendýrum (ref, 
Vulpes lagopus, og brúnrottu, Rattus 
norvegicus) á Íslandi.4 Alls fann hann 
sjö tegundir bandorma (1. tafla), 
sex tegundir í hundum og tvær í 
köttum. Úr eina refnum sem hann 
skoðaði lýsti hann áður óþekktri 
tegund (sjá síðar). Að auki fann 
hann lirfustig (Cysticercus fasciolaris) 

kattabandormsins, T. taeniaformis, í 
þremur brúnrottum frá Reykjavík.4

Krabbe lagði mesta áherslu á að 
rannsaka hunda.4 Alls krufði hann 
100 slíka víða að af landinu og fann 
eina eða fleiri tegundir sníkjudýra í 
93 þeirra (93%). Minni áhersla var 
lögð á ormaleit í köttum. Þó krufði 
hann 31 kött og fann sníkjudýr í 
25 þeirra (81%) (1. tafla). Krabbe 
greindi líka þráðorma (Nematoda) 
í hundum og köttum. Hann fann 
hundaspóluorminn Toxocara canis 
(nefndi hann Ascaris marginata) í 
tveimur í hundum (2%) og katta-
spóluorminn T. cati (áður A. mytax) 
í 16 köttum (52%).

Núverandi bandorma-
fána íslenskra þurr-
lendisspendýra

Fjórum af sjö bandormstegundum 
sem Krabbe greindi í íslenskum 
hundum árið 18634 (E. granulosus, 
T. multiceps, T. hydatigena og D. can-
inum) hefur verið útrýmt, eftir því 
sem best er vitað. Hinar þrjár (M. 
canislagopodis, T. taeniaformis og D. 
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dentriticum) lifa hér enn góðu lífi 
(1. tafla). Sama á við um sex aðrar 
tegundir sem Krabbe nefndi ekki 
18634 (2. tafla). Skoðum þessar sex 
tegundir nánar. Ein þeirra, vöðva-
sullsbandormurinn, er nýlega 
komin á þennan lista (sjá síðar). 
Önnur er fugla- og rándýraband-
ormurinn, D. ditremum. Lirfustigið 
lifir í fiskum í ferskvatni en full-
orðinsstigið í villtum fuglum og 
spendýrum sem leggja sér til munns 
ferskvatnsfiska á borð við urriða 
(Salmo trutta) og bleikju (Salvel-
inus alpinus).16,17 Tegundin getur 
einnig farið í menn en engin stað-
fest dæmi hafa fundist um slíkt á 
Íslandi.18 Sú þriðja er mjólkurmaðk-
urinn sem áður var nefndur. Hann 
er hér algengur í grasbítum8,9,19 
og er talinn hafa lifað í þeim um 
aldir. Sömu sögu er að segja um 
fjórðu tegundina, hrossabandorm-
inn, Anoplocephala perfoliata, sem 
lifir samt eingöngu í hrossum.20,21 
Lestina í þessari upptalningu reka 
tvær tegundir sem hafa fundist 
í nagdýrum; dvergbandormurinn, 
Hymenolepis nana, hefur fundist 
hér í húsamús, Mus musculus,22 

unum er þó heldur rýr, einungis 
133 refir; eitt dýr skoðað 1863,4 80 
refir skoðaðir á Keldum á árunum 
1950–1975,15,27 tveir refir frá árinu 
195924 og 50 dýr sem veidd voru á 
árunum 1986 og 1987.26

Einstakar tegundir

Ígulbandormurinn  
Echinococcus granulosus
Ígulbandormur (2. mynd a) lifir 
fullorðinn í mörgum tegundum 
af hundaætt en lirfustigið – ígul-
sullurinn – í ýmsum grasbítum og 
alætum.10 Á Íslandi voru ígulsullir 
algengastir í sauðfé og nautgripum, 
sem og í fólki.4,27 Þeir hafa einnig 
fundist í svínum en hvorki í hrossum 
né hreindýrum.4,15,27,28 Hundar hér 
á landi smituðust fyrst og fremst við 
að éta sollin líffæri sauðfjár og naut-
gripa við slátrun heima á bæjum, 
og gátu einnig smitast af því að 
éta sollin hræ. Grasbítar smituðust 
þegar bandormsegg upprunnin úr 
hundaskít bárust með gróðri niður 
í meltingarveg. Menn smituðust 
þegar egg, upprunnin úr hundaskít, 

Tegund 
Species

  Lokahýslar 
  Definitive hosts

Millihýslar
Intermediate hosts

Taenia ovis 

  – vöðvasullsbandormur
Hundur  
Dog

Sauðfé  
Sheep

Taenia taeniaformis 

  – kattabandormur
Köttur 
Cat

Mýs og rottur
Mice & rats

Mesocestoides canislagopodis 

  – refabandormur
Refur, hundur, köttur
Arctic fox, dog, cat

1. Skordýr? 2. Rjúpa & hagamús
1. Insect? 2. Rock ptarmigan & wood mouse

Diphyllobothrium dendriticum

  – fugla- og rándýrabandormur 
Rándýr, fiskétandi fuglar  
Carnivores, fish-eating birds

Urriði, bleikja
Brown trout, Arctic charr

Diphyllobothrium ditremum 

  – fugla- og rándýrabandormur 
Rándýr, fiskétandi fuglar  
Carnivores, fish-eating birds

Urriði, bleikja
Brown trout, Arctic charr

Moniezia expansa

  – mjólkurmaðkur
Sauðkind, kýr, hreindýr 
Sheep, cattle, reindeer

Mítill 
Mite

Anoplocephala perfoliata

  – hrossabandormur
Hross  
Horse

Mítill 
Mite

Hymenolepis nana 

– dvergbandormur
Brúnrotta  
Brown rat

Skordýr 
Insect

Hymenolepis microstoma 

 – músabandormur
Hagamús 
Wood mouse

Skordýr 
Insect

2. tafla. Bandormategundir sem nú eru þekktar í íslenskum þurrlendisspendýrum ásamt upplýsingum um loka- og millihýsla þeirra. – The 
present cestode fauna of terrestrial mammals in Iceland with information on their definitive and intermediate hosts.

og brúnrottu,23 og músaband-
ormurinn, H. microstoma, sem er 
hér í hagamúsum, Apodemus syl-
vaticus.24,25 Heildarfjöldi útdauðra 
(4) og núlifandi (9) bandorma-
tegunda í íslenskum þurrlendis-
spendýrum er því 13. Átta þeirra 
lifðu áður fyrr, eða lifa enn í dag, í 
gæludýrum, sjö í hundum. Ein virð-
ist bundin við ketti en ein lifir bæði í 
hundum og köttum, og raunar líka í 
ref (1. og 2. tafla).

Hér á eftir verður nánar fjallað 
um bandorma sem lifa í hundum, 
köttum og ref. Erlendis er vitað 
að sumar þeirra geta lifað í öðrum 
tegundum af hundaætt, til dæmis 
í rauðref, V. vulpes.10 Því hefur sú 
spurning jafnan verið áleitin hvort 
einhverjir þessara sjö hundaband-
orma (1. og 2. tafla) hafi fundist 
í íslenskum refum, tegund sem 
einnig er af hundaætt. Svarið er að 
það á einungis við um eina þeirra, 
refabandorminn, M. canislagopod-
is, tegund sem hér er mjög algeng 
í ref4,24,26 og nánar verður fjallað 
um síðar. Hinar tegundirnar sex 
hafa aldrei fundist í íslenskum ref. 
Efniviðurinn að baki þessum athug-
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bárust niður í meltingarfærin en 
smit í mönnum var blindgata í 
lífsferlinum þar sem hundar hafa 
allajafna ekki aðgang að sullum úr 
mannfólki.

Hér á landi hefur ígulband-
ormur einungis fundist í hundum. 
Ormurinn er smávaxinn og yfirleitt 
2–7 mm langur. Hann er gerður úr 
þremur ólíkum liðum. Fremst er 
haus með krókum og fjórum sog-
skálum sem halda orminum föst-
um í fremri hluta þarmanna. Næst 
kemur stakur liður með þroskuðum 
kynfærum en þar fyrir aftan er held-
ur stærri liður með fullþroskuðum 
eggjum (2. mynd a). Ígulbandormar 
þroskast hratt og geta farið að fram-
leiða egg einum til tveimur mánuð-
um eftir að hundur hefur étið sull. 
Líftími bandorma í hundi er ekki 
nema um sex mánuðir.11

Ígulsullur er vökvafyllt blaðra, 
stundum hólfaskipt. Sullurinn (2. 
mynd b) þroskast úr fósturlirfu 
eggsins (onchosphere). Lirfan brýtur 
sér leið inn í þarmavegginn og berst 
þaðan áfram með blóðbraut til lifrar. 
Þar stöðvast hún oft og myndar 
sull. Stundum berst hún þó áfram 
með blóðrásinni til lungna. Stöðvist 
hún í háræðaneti þeirra myndar 
hún lungnasull. Stöðvist hún ekki 
í lungum en nær að berast í blóð-
rás getur sullurinn myndast svo að 
segja hvar sem er í líkamanum, til 
dæmis í heila, augum, milta, nýrum, 
hjarta, vöðvum og jafnvel í bein-

um.11 Veggur sullblöðrunnar er tví-
skiptur. Að innanverðu er blaðran  
klædd þunnri himnu sem er með 
útvexti á stærð við títuprjónshausa. 
Hver þeirra getur þroskast í blöðru 
með nokkrum tugum sullhausa, 
svonefndum sullungum. Hver sull-
haus er búinn fjórum sogskálum og 
krókakransi (2. mynd c) og verð-
ur hann að bandormi í þörmum 
hunds. Hýsill ígulsullsins myndar 
bandvefshjúp utan um blöðruna. 
Til að byrja með eru sullirnir mjúkir 
og dúa við snertingu en með tím-
anum einangrar líkaminn þá með 
því að hlaða kalki í veggi þeirra. 
Hætta þeir þá að stækka en geta 
engu að síður lifað árum saman í 
kalkhjúpnum. Níels Dungal29 tók 
saman yfirlit um staðsetningu sulla 
sem hann fann við krufningu 130 
sullaveikra Íslendinga. Voru þeir 
langoftast (í 122 tilvikum, 94%) í lif-
ur en aldrei í lungum. Hinir sullirn-
ir voru í lífhimnu, milta, hjarta og 
hálsi. Springi lungnasullir (sjá inn-
skotsgrein A) virðast ummerki um 
þá hverfa þannig að þeir sjást ekki 
þótt hýsillinn sé krufinn. Kalkaðir 
sullir geta lifað árum og jafnvel ára-
tugum saman í fólki. Kalkhjúparnir 
geta varðveist öldum saman og hafa 
meðal annars fundist í beinagrind-
um þegar fornleifafræðingar grafa 
upp leiði í gömlum kirkjugörðum 
á Íslandi.30

Saga útrýmingarinnar

Ekki eru nema um fjórir áratugir 
síðan ígulsulli og -bandormi var 
útrýmt á Íslandi. Heldur hraðar gekk 
að útrýma ígulsullum í fólki en í 
dýrum.

Hægt er að meta hvernig nýsmitun 
manna rénaði með því að bera 
fæðingarár saman við niðurstöð-
ur krufninga þar sem ígulsullasmit 
hafði fundist. Þannig fundust sullir 
í hvorki meira né minna en 22% 
þeirra sem fæddust á Íslandi á árun-
um 1860 til 1870 og voru krufnir. 
Næsta áratuginn féll tíðnin niður 
í 15% en strax á síðasta áratug 19. 
aldar var nýsmit í fólki að mestu 
horfið.27,29,31 Og þessi þróun hélt 
áfram. Ekki er vitað um nema átta 
einstaklinga sem smituðust af sulla-
veiki á Íslandi á allri 20. öld.15,29,32 
Síðustu fjögur tilfellin komu í ljós á 
árunum 1984 til 1988.33 Yngsti sjúk-
lingurinn í þessum hópi er talinn 
hafa smitast á sjötta áratug aldarinn-
ar þannig að þá var bandormurinn 
sannarlega enn til staðar í hundi 
nálægt sjúklingnum. Hinir þrír voru 
eldri að árum og eru taldir hafa 
smitast á fyrri helmingi aldarinn-
ar.32,33 Síðasta dauðsfallið af völdum 
sullaveiki hér á landi varð árið 1960. 
Þar átti í hlut 23 ára kona.33 Hún 
var með ígulsulli í beinum (mjaðm-
arspaða og spjaldhrygg). Reynt var 
að fjarlægja þá með skurðaðgerð en 
ígerð komst í sárið og óstöðvandi 
blæðing leiddi konuna til dauða.34

2. mynd. Ígulbandormurinn Echinococcus granulosus. A. Ígulbandormur úr hundi, lengd 3,2 mm. B. Tveir misstórir ígulsullir í lifur 
kindar, þvermál stærri sullsins er 40 mm. C. Þrír sullungar, þvermál hausanna á móts við krókakransana er um 75 µm. – A. Echinococcus 
granulosus, adult worm, length 3.2 mm. B. Two different-sized hydatid cysts in sheep liver, diameter of the larger one is 40 mm. C. 
Hydatid sand, three protoscolieces, diameter of the head c. 75 µm. Ljósm./Photo: Karl Skírnisson.
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Ígulsullstilfellum í dýrum fækkaði 
aðeins hægar en í mönnum. Síðasta 
sullaveika kindin var fimm vetra 
ær frá sauðfjárbýli í Stöðvarfirði og 
fannst 1979, síðasti sullaveiki naut-
gripurinn fannst árið 1961.27 Ígulsulla 
varð hve lengst vart á Austurlandi, 
aðallega í Suður-Múlasýslu. Á árun-
um 1953–1979 fundust 62 sullaveikar 
kindur á Austfjörðum og voru þær 
frá átta eða níu aðskildum sauðfjár-
býlum.27 Með öðrum orðum dreifðu 
hundar eggjum bandormsins yfir 
beitarlönd sauðfjár allt fram á átt-
unda áratug 20. aldar.

Á árunum 1900 til 1920 var í 
síauknum mæli farið að slátra sauð-
fé og nautgripum í sláturhúsum þar 
sem fram fór skipuleg heilbrigð-
isskoðun. Að sama skapi dró úr 
heimaslátrun. Mikill áróður var rek-
inn fyrir því að hindra að hundar 
kæmust í sollin líffæri. Rík áhersla 
var lögð á það að sullir skyldu 
grafnir djúpt í jörðu eða brenndir, 
ekki bara ígulsullir heldur einnig 
höfuðsóttarsullir og netjusullir (sjá 
síðar). Þessar aðgerðir hófust raunar 
strax á sjöunda áratug 19. aldar og 
báru skjótan árangur því smittíðnin 
fór ört lækkandi.4,35 Þannig voru 
sullir í sauðfé þegar orðnir sjaldséð-
ir þegar kom fram undir miðja 20. 
öld.14,27 Krufning 200 hunda á árun-
um 1950–1960 sýndu þennan góða 
árangur því enginn hundur fannst 
þá smitaður af ígulbandormi.15,27,36 
Voru það mikil umskipti frá því 
Harald Krabbe krufði 100 hunda 
árið 1863 og fann ígulbandorm í 
28% hundanna.4

Stærð ígulsulla

Sullir vaxa yfirleitt hægt í fé og 
nautpeningi. Þvermál þeirra er oft 
á bilinu nokkrir millimetrar upp 
í 20 cm hjá elstu dýrunum sem 
yfirleitt er slátrað áður en 10 vetra 
aldri er náð. Sjúkdómseinkenni fara 
mikið eftir því hvar ígulsullir eru 
staðsettir, fjölda þeirra og stærð og 
hvort og þá hvernig þeir þrengja 
að nálægum líffærum. Í mönnum 
geta ígulsullir stundum vaxið ára-
tugum saman og orðið mjög stórir. 
Innihaldið úr þeim stærsta sem 
Níels Dungal rannsakaði var 16 

lítrar. Hann fannst í 51 árs konu 
sem krufin var árið 1944, þvermál 
sullsins var hvorki meira né minna 
en 50 cm.2,33

Lungnasullir springa í fólki

Í innskotsgrein A er að finna ein-
stæðar lýsingar á því hvernig ungur 
drengur, Hákon Finnsson, læknað-
ist af sullaveiki eftir að ígulsullir 
sprungu í lungum.37 Gerðist það 
í tvígang, með fimm ára millibili. 
Í fyrra skiptið sprakk ígulsullur 
(eða sullir) við skyndilegt högg 
á brjóstkassann. Ertandi innihald 
sullsins orsakaði bráðaofnæmislost 
þegar það flæddi yfir í fleiðru-
holið og lokaðist þar af. Í síðara 
tilvikinu sprungu sullir af sjálfs-
dáðum inn í berkjur þannig að 
innihaldið gekk út úr líkamanum, 
upp í gegnum öndunarveginn. Eftir 
þessar hremmingar kvaðst drengur-
inn loks hafa farið að vaxa og dafna.

Síðar komu þó í ljós einkenni 
sem benda til þess að ígulsullur eða 

-sullir hafi einnig verið í lifur drengs-
ins því gallmyndun var í megnu 
ólagi á síðari hluta ævinnar að sögn 
lækna sem Hákon leitaði til og hann 
vitnar til í óbirtum dagbókum sín-
um. Og einhvern varanlegan skaða 
bar hann einnig í brjóstholi eftir að 
hafa fengið lungnasullina. Líklega 
mynduðust þar samgróningar sem 
tók í við áreynslu.

Höfuðsóttarbandormurinn 
Taenia multiceps

Höfuðsóttarbandormur lifir full-
orðinn í þörmum hunda og skyldra 
tegunda en lirfustigið (Coenurus cer-
ebralis, höfuðsóttar- eða vankasullur, 
3. mynd) er í ýmsum grasbítum 
og getur einnig lifað í mönnum.11 
Hér á landi hefur bandormurinn 
einungis fundist í hundum, sullur-
inn var einkum í sauðfé en fannst 
líka stundum í nautgripum.4,15,38 
Engin tilvik eru þekkt um að sullir 
hafi fundist í mönnum á Íslandi þótt 
telja megi líklegt að það hafi gerst 
meðan bandormurinn var hér hvað 
algengastur.4,18,38,39

Höfuðsóttarbandormur verður 
fullvaxinn 20–120 cm langur. Egg 
ormsins berast með hundaskít út 
á beitarland grasbítanna sem eru 
millihýslar í lífsferlinum.11 Eins og 
hjá öðrum Taenia-bandormum ver 
þykkur veggur (5. mynd d) eggin 
langtímum saman fyrir uppþornun 
þannig að þau geta lifað lengi á beit-
arlandinu. Lirfan hefur þá sérstöðu 
að vera taugasækin og nær hvergi 
að þroskast í líkama millihýslanna 
nema í miðtaugakerfinu, oftast í 
heilanum (3. mynd). Stundum vex 
vankasullur samt við mænuna. 
Hann getur orðið á stærð við hænu-
egg og er fylltur tærum vökva. Á 
blöðruhimnunni innanverðri eru 

3. mynd. Höfuð- eða vankasullur, Coenurus cerebralis, við heila sauðkindar – Coenurus 
cerebralis at the brain of a sheep. Ljósm./Photo: Wikipedia commons
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ið eftir því á hvaða heilastöðvar 
hinn stöðugt stækkandi sullur (eða 
sullir) þrýsti.38 Oft smituðust lömb 
ekki fyrr en þau komu af fjalli að 
hausti. Mest bar á höfuðsótt þar 
sem hundar höfðu dreift eggjum 
bandormsins yfir beitarlandið sum-
arlangt heima við bæi. Þar fór að 
verða vart við einkenni frá tauga-

kerfi í fé þegar líða tók á vetur eða 
jafnvel ekki fyrr en undir vor. Þá 
liðu oft ekki nema 4–6 vikur þar 
til kindin drapst.38 Hugtakið höf-
uðsóttargemlingur eða -gemsi stafar 
af því að veikin lagðist þyngst á 1–2 
vetra gamalt fé.38,39 Allar kindur 
sem smituðust af vanka hér á landi 
drápust.15

allt að 200 litlar totur. Hver tota 
um sig þroskast í bandormshaus 
með króka og fjórar sogskálar og 
þegar hundur étur vankasull þrosk-
ast hver haus í fullorðinn bandorm 
á um þremur mánuðum.

Heiti eins og vanki eða höfuðsótt 
eru lýsandi fyrir sjúkdóminn sem 
lagðist á féð en einkennin fóru mik-

Á Kirkjubæ. 
Læknirinn á Kirkjubæ [á Rangárvöllum, Bogi 
Pétursson] átti stóran, svartan, hrokkinhærðan 
hund sem Res hét. Var sagður þýskur; fylgdi 
hann venjulega okkur þremur drengjunum þar 
sem við vorum að leika okkur út um túnið og var 
okkur yfir höfuð mjög samrýmdur. Hefur sú við-
kynning víst eigi verið holl fyrir minn part, því að 
ári liðnu [1882, þá 8 ára] var ég orðinn fullur af 
sullum og gildur eins og kona sem komin er að 
falli. Leit nú ekki vel út með mig, en eitthvað varð 
að reyna. Fékk móðir mín [þá vinnukona á nálæg-
um bæ] meðul handa mér frá hómopata einum, 
en ekki stoðaði það mikið, heldur eigi plástur 
sem ég fékk hjá lækninum og átti að „draga út“. 
Það var því eigi nema einn vegur – að stinga á mér. 
Var það afráðið en duldur var ég þess til þess síð-
asta. Ég hafði þó sterkan grun um að það væri í 
ráði og komst líka eftir að grunurinn var réttur. 
Fæ ég því eigi með orðum lýst hverrar skelfingar 
það fékk mér. Ég taldi alveg víst að ég myndi 
deyja ef það yrði gert, og bað guð um að ég mætti 
heldur deyja áður en það yrði framkvæmt, þótt 
lífsþráin berðist í brjósti mér. Ég hélt nefnilega að 
það hlyti að fara með mig eins og aðra, sem lækn-
ir stakk á. Þeir dóu næstum allir og þá nýlega var 
einn slíkur dáinn. Svo kom að því að dagurinn til 
að stinga á mér var ákvarðaður. Í millibilinu 
þurfti læknirinn nauðsynlega að skreppa suður í 
Reykjavík og fór kona hans með honum. En hvað 
skeður ekki á meðan? Það springa innan í mér 
sullirnir og ég hleyp allur út með stórum vatns-
bólum, sérstaklega um holið og handleggina. Ég 
var að koma frá því að reka kýrnar, gekk eftir 
traðarveggnum en varð fótaskortur og datt. Drógst 
(sic) ég heim við veikan mátt og lagðist í rúmið. 
Þar lá ég lengi en ekki man ég hversu tíminn var 
langur. Ég var mjög inndreginn og verst átti ég 

með að liggja því eftir að bólurnar sprungu varð 
hörundið eins og logandi sár. Er mér var svolítið 
farið að skána kom læknirinn heim. Varð ég 
ósegjanlega feginn er ég heyrði hann segja að ég 
væri úr allri hættu og heppinn að svona hefði 
farið. Hann hafði verið lengur í ferðinni en hann 
hafði gert ráð fyrir. Smám saman batnaði mér svo 
að ég komst á fætur og varð hress.
 
Á Oddhóli. 
Ekki varð ég alveg laus við sullaveikina í Kirkju-
bæ. Þegar leið á sumarið á Oddhóli [1884, þá 10 
ára, niðursetningur á bænum] fór ég að finna til 
hnúska [fleirtöluorð] fyrir neðan brjóstið. Smám 
saman gildnaði ég og varð mér erfitt um vinnu 
með pörtum. En það var eins og lítið þýddi fyrir 
mig að kvarta um að ég ætti bágt með að gera eitt 
eða annað, sem mér var sagt. Sumir héldu að það 
væri uppgerð úr mér að mér væri illt.

Á Heiði. 
Er ég fór frá Oddhóli [1886, að verða 12 ára] var ég 
aftur orðinn alvarlega þjáður af sullaveikinni. 
Næsta sumar [þá kominn að Heiði] ágerðist það 
svo að ég lagðist í rúmið. Meðul og plástrar voru 
enn reyndir. Mamma keypti það allt handa mér 
og kom stundum til mín, en ekkert af þessu 
hjálpaði. Er ég hafði legið í 6 vikur sprakk enn 
innan í mér. Gengu þá feiknin öll upp úr mér af 
þessum óþverra sem mér býður við að hugsa til 
síðan. Mjög varð ég langt leiddur. Þannig varð 
sjónin svo dauf að ég naumast þekkti fólkið í 
baðstofunni. Eftir að sprungið var fór mér brátt 
að batna. Eftir rúma viku var ég kominn á fætur 
og farinn að passa ærnar. Þessi bati varð líka var-
anlegri en sá í fyrra skiptið. Ég fann svo aldrei til 
þessarar sorglegu veiki, sem teljandi var, þaðan í 
frá og fór mér nú fyrst að fara eðlilega fram.

Innskotsgrein A: Lækning við að ígulsullir í lungum springa
Hákon Finnsson (1874–1946) ritaði eftirfarandi frásögn af kynnum sínum af sullaveiki sem hrjáði 
hann sem barn á árunum 1881 til 1887 í Rangárvallasýslu.37 Skýringar greinarhöfundar í hornklofum.
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Eftir því sem best verður séð 
hafði höfuðsóttarbandorminum  
þegar verið útrýmt á Íslandi 
nokkru fyrir miðja síðustu öld.14,15 
Lýsingar dýralæknanna Magnúsar 
Einarssonar38 og Sigurðar Hlíðars39 
eru með því síðasta sem skjalfest 
er um tilvist tegundarinnar áður 
en hún varð aldauða. Vankasulls 
varð hvergi vart við rannsóknir á 
tæplega 20 þúsund fjár úr ýmsum 
landshlutum um miðbik 20. aldar14 
og bandormurinn fannst ekki held-
ur við leit í 200 hundum á árunum 
frá 1950 til 1960.15 Var það mikil 
breyting frá því að Harald Krabbe 
fann bandorminn í 18% hunda árið 
1863.4

Á sínum tíma lýsti Harald Krabbe 
miklum afföllum af völdum höf-
uðsóttar á sumum bæjum.6 Til 
dæmis gat hann þess að bóndinn 
í Reykjahlíð við Mývatn, sem var 
með um 2–300 fjár, hafi misst 10% 
af fjárstofni sínum árið 1862. Eitt 
árið missti prófasturinn í Reykholti 
20–30% af fé sínu úr vanka. Það er 
nokkuð ljóst að smitaðir hundar 
höfðu náð að dreifa miklum fjölda 
eggja í heimahögum á þessum 
stórbýlum.

Netjusullsbandormurinn  
Taenia hydatigena

Netjusullsbandormur lifir full-
orðinn í þörmum hunda og í 
skyldum tegundum af hundaætt en 
lirfustigið (C. tenuicollis, netjusullur, 
einnig nefndur lausasullur, 4. mynd) 
lifir í ýmsum grasbítum.11 Hér á 
landi hefur bandormurinn einungis 
fundist í hundum en sullurinn í 
sauðfé og nautgripum.4,15 Engar 
heimildir hafa fundist um að sull-
stigið þrífist í mönnum.

Fullvaxinn bandormur er 50–250 
cm langur. Daglega bætast nokkrir 
liðir aftan á hvern orm en fullþrosk-
aður liður inniheldur ríflega 50 
þúsund egg þannig að hver ormur 
framleiðir gífurlegt magn af eggjum. 
Annaðhvort blandast eggin saman 
við fæðuleifar í þörmum hundsins 
eða liðirnir koma út í heilu lagi. 
Liðirnir eru fyrst í stað hreyfanleg-
ir og geta því þokað sér nokkuð í 

burtu frá skítnum þannig að eggin 
ná að dreifast betur yfir á nærliggj-
andi gróður. Bandormurinn getur 
lifað í hundinum í allt að tvö ár.11 

Kindin smitast við að fá egg á beit-
arlandinu niður í meltingarveginn 
þar sem úr því klekst fósturlirfa 
(e. onchosphere). Hún rýfur sér leið 
í gegn um þarmavegginn og berst 
með portæð kindarinnar til lifrar 
og þaðan yfir í kviðarhol þar sem 
sullstigið þroskast, oftast í netjunni. 
Hver netjusullur er oft 3 til 4 cm í 
þvermál (4. mynd) en getur orðið 
allt að því hnefastór. Í hverjum sulli 
er einn haus, um 1 mm í þver-
mál, og nær lirfan fullum þroska 
á tveimur til þremur mánuðum.11 

Vegna þessa stutta þroskatíma sáust 
netjusullir strax á haustin í slát-
urlömbum á bæjum þar sem hundar 
voru smitaðir af bandorminum og 
unglömb smituðust áður en þau 
fóru í sumarhaga.15

Síðasta þekkta netjusullstilvikið 
hérlendis er fimm vetra kind sem 
slátrað var á Borgarfirði eystra 
haustið 2008. Síðan hafa engar spurn-
ir borist af tegundinni, hvorki sull-
stiginu né bandorminum. Sterkar  
vísbendingar eru því um að netju-
sullsbandorminum hafi verið 
útrýmt á Íslandi, þótt ekki skuli 
útilokað að hann dyljist þar sem 
trassaskapur er við reglulega band-

ormahreinsun hunda. Árin og ára-
tugina þar á undan hafði netjusull-
stilvikum farið ört fækkandi. Til að 
fá gróft mat á útbreiðslu netjusulls 
á Íslandi voru héraðsdýralæknar 
sem staddir voru á endurmenntun-
arnámskeiði í Reykjavík í desember 
1995 spurðir að því hvort þeir hefðu 
fundið netjusulli í nýafstaðinni 
haustslátrun. Einungis einn þeirra 
kannaðist við það og var smitaða 
kindin frá sauðfjárbýli á Jökuldal í 
Norður-Múlasýslu. Nokkrum ára-
tugum áður var allt annað uppi á 
teningnum því þá fundust netjusull-
ir nær árlega í öllum sláturhúsum 
landsins15,27 og jafnvel í hreindýr-
um.28 Leit að bandorminum í 200 
hundum á árunum 1950 til 1960 
leiddi orminn í ljós í 11 hundum 
(5,5%).15 Á 19. öld var smittíðnin 
samt margfalt hærri. Þannig leiddu 
rannsóknir Haralds Krabbes árið 
1863 í ljós að þá voru 75% hunda í 
landinu smitaðir af bandorminum.4 
Hér hafa því miklar breytingar átt 
sér stað.

Netju- eða lausasullir eru oftast 
meinlausir nema fjöldi þeirra sé 
mjög mikill eða þeir séu á stöðum 
í kviðarholinu þar sem þeir trufla 
starfsemi líffæranna.15

4. mynd. Taenia hydatigena, lausasullur við netju sauðkindar. Vökvafyllt blaðran er 
50×40 mm en hálsinn ásamt haus um 17 mm langur. – Taenia hydatigena, long necked 
bladder worm, 50×40 mm with a 17 mm long neck and head from the mesentery of a sheep. 
Ljósm./Photo: Karl Skírnisson.
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Kattabandormurinn  
Taenia taeniaformis

Kattabandormur lifir í þörmum 
katta en lirfustigið (C. fasciolaris) 
í lifur nagdýra. Bandormurinn 
verður oft um 30 cm langur og 
erlendis finnst hann líka stundum 
í refum og hundum.11 Lirfustigið 
(strobilicercus) býr um sig í blöðru 
í lifur nagdýranna og liggur þar 
upprúllað, langt og mjótt og hefur 
þegar fengið helstu útlitseinkenni 
fullorðna bandormsins, haus með 
sogskálum og krókum og liðskiptan 
líkama sem endar aftast í sérkenni-
legum útvexti. Það tekur lirfurnar 
tvo mánuði að þroskast í nagdýr-
inu en það smitast við að fá egg 
upprunnin úr kattarsaur með fæð-
unni (gróðri eða hryggleysingjum) 
niður í meltingarveg. Éti köttur 
lirfusmitað nagdýr líða 30 til 80 
dagar þar til ormurinn nær kyn-
þroska. Ormarnir eru langlífir, þeir 
geta orðið allt að þriggja ára gamlir. 
Á þeim tíma á sér stað mikil eggja-
framleiðsla því þrír eða fjórir liðir 
losna daglega aftan af hverjum ormi. 
Liðirnir eru fullir af eggjum og eru 
þeir ágætlega hreyfanlegir fyrst eftir 
að þeir losna. Iðulega smokra þeir 
sér út um endaþarmsopið án þess 
að kötturinn hafi skitið og geta 
liðirnir þá loðað í nokkurn tíma við 
feldinn og eggin úr þeim þyrlast 
um umhverfið. Liðir sem berast út 
með saurnum færa sig líka burt frá 
skítnum og auka þar með líkurnar 
á því að eggin nái að berast yfir á 
gróður eða fóður nagdýra í næsta 
nágrenni.

Lítið er vitað um hversu algengur 
bandormurinn er á Íslandi nú á dög-
um því rannsóknir skortir. Hann 
hefur þó á undanförnum áratugum 
af og til sést í heimilisköttum sem 
veiða og éta nagdýr. Oftast taka 
menn eftir smitinu þegar liðir sjást 
loða við feld kattanna eða liðirnir 
sjást hreyfa sig í bæli kattanna.

Krufningar á reykvískum rottum 
um miðbik síðustu aldar sýndu að 
sumar þeirra voru með lirfustig-
ið.23 Sama var uppi á teningnum 
tæpri öld áður því Harald Krabbe4 
fann lirfustigið í tveimur af þremur 

brúnrottum sem hann skoðaði frá 
Reykjavík 1863. Bandorminn fann 
hann aftur á móti í 23% kattanna 
sem hann krufði sama ár þannig að 
þá var tegundin greinilega algeng.

Vöðvasullsbandormurinn 
Taenia ovis

Vöðvasullsbandormur (5. mynd a) 
lifir í þörmum hunda og refa þar 
sem hann getur orðið ríflega einn 
metri á lengd. Lirfustigið (C. ovis, 
vöðvasullur, 5. mynd d) er lítil 
blaðra, oftast á stærð við litla matar-
baun (3–7 mm), og lifir í sauðfé 
eða geitum. Sullurinn býr um sig í 
þverrákóttum vöðvum og hjarta og 
nær þroska á um sex vikum.11 Inn-
hverfur haus með krókum og sog-
skálum myndast í hverri blöðru. Ef 
vöðvasullirnir eru fáir eru þeir lítt 
áberandi og valda tiltölulega litlum 
skaða en þegar kind fær í sig mikið 
af eggjum og margir sullir mynd-
ast kemur skaðsemin berlega í ljós, 
kindurnar geta orðið fárveikar og 
jafnvel drepist.11 Þéttleiki vöðva-
sulla verður hvað mestur í sístarf-
andi vöðvum sem krefjast stöðugs 
blóðflæðis, svo sem í hjarta og þind 
(5. mynd d).

Eggin (5. mynd b) þroskast ekki í 
mönnum og sullurinn er ekki hættu-
legur fólki. Kjöt með vöðvasullum 
er þó heldur ókræsilegur matur, 
sérstaklega þegar eldri sullir hafa 
myndað um sig kalkhjúp, sem getur 
reynst harður undir tönn. Harald 
Krabbe fann vöðvasullsbandorminn 
ekki við leit í 100 hundum árið 
1863.4 Sömu sögu er að segja tæpri 
öld síðar (1950–1960) þegar band-
ormar voru greindir til tegundar á 
Tilraunastöðinni að Keldum úr 200 
hundum alls staðar að af landinu.15 
Það skal samt áréttað að á þessum 
árum var mönnum ekki ljóst  að 
vöðvasullsbandormurinn hafði að 
öllum líkindum þegar numið hér 
land. Við fyrstu sýn gætu menn því 
hafa ruglað honum saman við hinn 
áþekka netjusullsbandorm sem 
fannst í 11 hundanna eins og áður 
hefur komið fram.

Nýr landnemi

Sullstigið (5. mynd d) var ekki stað-
fest á Íslandi fyrr en haustið 1983 
þegar vöðvasullir fundust í sauðfé 
sem slátrað var í þremur slátur-
húsum norðanlands, á Blönduósi, 
Hvammstanga og Svalbarðsströnd.7 
Næstu haust gáfu kjötskoðunar-
menn í sláturhúsum landsins þessu 
nýfundna sníkjudýri sérstakan 
gaum. Eftir sláturtíðina 1985 hafði 
fé með vöðvasull fundist á alls 
40 sauðfjárbýlum í átta aðskildum 
varnarhólfum. Vestanlands hafði 
sýkt sláturfé fundist á bæjum í 
Borgarfirði og í Mýrasýslu allt 
vestur í Hnappadalssýslu, en norð-
anlands fannst vöðvasullur í fé á 
bæjum í Húnavatnssýslum, Skaga-
firði og við austanverðan Eyja-
fjörð.7,40 Næstu ár var leit gerð að 
vöðvasullsbandormi í hundum á 
nokkrum þessara bæja, einnig í 
alirefum og refum, en sú leit bar 
ekki árangur41,42 þótt stöku tilfelli 
væru enn að finnast í sauðfé (Matth-
ías Eydal, óbirtar upplýsingar 2017). 
Átak var gert í að bandormahreinsa 
hunda á þeim svæðum þar sem 
vöðvasullur hafði fundist. Markviss 
leit var gerð að bandorminum í 50 
villtum refum sem veiddir höfðu 
verið á árunum 1986 og 1987 á 
svæðinu frá Þingvöllum vestur- og 
norðurum í Eyjafjörð en sú leit bar 
ekki árangur.26

Haustið 2001 fannst vöðvasullur 
í fé í sláturhúsi frá tveimur bæjum 
í Borgarfirði43 en eftir það, allt fram 
til haustsins 2014, eru engin tilvik 
skráð um vöðvasull hér á landi. Ljóst 
er þó að vöðvasullsbandormurinn 
var til staðar því haustin 2014–2016 
fannst vöðvasullur í sláturfé frá átta 
bæjum.41–44 Þrír bæjanna eru innan 
gamla útbreiðslusvæðisins, einn í 
Mýrasýslu og tveir í Skagafirði, en 
hinir fimm eru í nýjum héruðum 
norðaustan- og austanlands; einn 
í Þistilfirði, tveir við Bakkafjörð og 
tveir í Fljótsdal. Á öðrum bænum 
í Bakkafirði fundust Taenia-egg í 
hundaskít (5. mynd b) þannig að 
þar var heimilishundur sannanlega 
að dreifa smiti. Er þetta í fyrsta sinn 
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sem slík egg hafa fundist í hunda-
skít hér á landi.

Hvenær og hvernig gat vöðva-

sullsbandormur borist til Íslands?

Nefnt hefur verið að hundar og 
búrarefir séu líklegastir til að hafa 
borið bandorminn til Íslands.40 

Hér á eftir verður innflutningssaga 
hunda og refa á 20. öld reifuð í 
stórum dráttum.

Innflutningur hunda á 20. öld

Hundainnflutning til landsins ber 
á góma í grein eftir Trevor Beard 
(1920–2010), ástralskan lækni sem 
varð heimskunnur fyrir árangurs-
ríka baráttu sína gegn sullaveiki í 
Tasmaníu. Hann kom til Íslands árið 
1967 til að kynna sér aðferðirnar 
sem Íslendingar beittu til að útrýma 
sullaveiki hér á landi. Í ýtarlegri 
samantekt45 styðst Beard meðal 
annars við upplýsingar sem hann 
fékk hjá þáverandi yfirdýralækni, 
Páli Agnari Pálssyni (1919–2003), 
og hafði eftir honum að smygl 
á hundum til landsins hafi verið 
sjaldgæft. Einnig nefnir hann það 
atriði, sem lítið hefur verið haldið 
á lofti, að þrátt fyrir að opinbert  

bann hafi ríkt við innflutningi hunda 
til Íslands allar götur frá árinu 
1909 þá hafi landbúnaðarráðuneytið 
árlega veitt leyfi fyrir innflutningi 
á 3–9 hundum. Páll Agnar þekkti 
þessi mál vel því það var hann sem 
lengst af sá um ráðgjöf við leyfis-
veitinguna og veitti sjálfur leyfin 
sem yfirdýralæknir. Ekki er hægt að 
útiloka að einhver þessara hunda 
hafi borið vöðvasull til landsins. 
Það er þó harla ósennilegt að sníkju-
dýrið hafi náð viðlíka útbreiðslu 
í sveitum landsins og kom í ljós 
haustið 198540 af þessum sökum 
einum. Auk þess er afar ólíklegt að 
þessir hundar hafi komið frá býlum 
þar sem vöðvasullur var í fé þar sem 
þessir innfluttu hundar voru eftir 
því sem best er vitað fyrst og fremst 
haldnir sem gæludýr í þéttbýli.

Það var ekki fyrr en árið 1989 
sem innflutningi hunda var sett það 
skilyrði að dýrin færu í fjögurra 
vikna einangrun í sérstökum stöðv-
um. Leitað er að sníkjudýrum í 
saur þeirra við komuna til landsins. 
Öllum innfluttum hundum er gefið 
lyf sem drepur bandorma þannig 
að innfluttir hundar beri ekki band-
ormasmit inn í landið.

Innflutningur alirefa – saga refa-

eldis á Íslandi

Refaeldi var stundað á Íslandi á 
tveimur mismunandi tímabilum á 
síðustu öld. Fyrra tímabilið hófst 
um 1930 og stóð í ríflega tvo ára-
tugi.46 Algengast var að rækta silfur-
ref á íslenskum refabúum, sérstakt 
litarafbrigði af rauðref (V. vulpes). 
Silfurrefir voru fluttir hingað frá 
Noregi þar sem vagga loðdýraeld-
isins í Evrópu stóð á þessum árum. 
Fyrstu silfurrefirnir komu 1929 en 
næsta áratuginn voru kynbótadýr 
iðulega flutt til landsins.47 Fyrstu 
blárefirnir, V. lagopus, voru fluttir til 
Íslands 1933 og komu þeir einnig 
frá Noregi. Þegar mest var voru allt 
að 1.000 blárefir í eldi.47 Refabúum 
fjölgaði hratt á fjórða áratugnum. 
Til marks um fjölda búanna skoðaði 
loðdýraræktarráðunautur Búnaðar-
félags Íslands samtals 32 refabú á 
svæðinu frá Norður-Ísafjarðarsýslu 
austur í Þingeyjasýslur síðustu 
mánuði ársins 1935.48 Fjöldi refabúa 
var einnig í öðrum landshlutum. 
Haustið 1939 hafði búunum fjölgað 
enn frekar og voru þá 8.707 refir 
merktir á loðdýrabúum, 78% þeirra 
voru silfurrefir, 20% voru blárefir en 

5. mynd. Lífsferill vöðvasullsbandormsins Taenia ovis. A. Fullorðinn bandormur. B. Egg (31×28 µm) úr hundaskít á íslenskum sveitabæ. 
C. Sauðkind, millihýsill í lífsferlinum; D. Stakur vöðvasullur (7×4 mm) í þind kindar. E. Hundur, lokahýsill í lífsferlinum. – A. Adult 
Taenia ovis. B. Egg (31×28 µm) from feces of an Icelandic farm dog. C. Sheep, intermediate host in the life cycle. D. Single Cysticercus 
ovis cyst (7x4 mm) in sheep diaphragm. E. Dog, definitive host in the life cycle. Ljósm./Photos: B. Matthías Eydal & Karl Skírnisson; D. 
Ólöf Guðrún Sigurðardóttir; C. & E. Karl Skírnisson.
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2% hvítrefir. Um 3.700 þessara refa 
voru fullorðin dýr en afgangurinn 
voru hvolpar sem biðu pelsunar 
eftir að vetrarfeldurinn hafði náð 
fullum þroska.49

Tímamót urðu árið 1939 þegar 
farið var að flytja platínurefi til 
Íslands, verðmætt litarafbrigði af 
silfurref. Dýrin voru flutt hingað 
beint frá Bandaríkjunum. Hélt sá 
innflutningur áfram næstu tvö árin. 
Eldið gekk vel og fljótlega var búið 
að dreifa platínurefum til eldis inn 
á flest refabú sem þá voru starf- 
rækt í landinu.47 Eldisrefir voru 
sem sagt fluttir milli búa á þessum 
árum landshorna á milli. Á stríðs-
árunum fór að halla undan fæti 
og varð hnignunin hröð. Árið 1951 
voru aðeins 50–60 silfurrefir eftir 
í landinu og fljótlega eftir það var 
refaeldi alfarið hætt.50,51

Seinna tímabil refaeldis á Íslandi 
hófst 1979 þegar blárefir voru flutt-
ir til landsins frá Skotlandi. Árið 
1983 voru silfurrefir enn á ný fluttir 
hingað frá Noregi.46 Innfluttu ref-
irnir voru hafðir í sóttkví til að byrja 
með og þar voru dýrin meðhöndluð 
með virku bandormalyfi sem þá 
var nýlega komið á markað (Eggert 
Gunnarsson, munnlegar upplýs-
ingar 2017) þannig að þeir bæru ekki 
bandormasmit inn í landið. Talið er 
útilokað að tengsl geti verið milli 
tilvistar vöðvasulls á 40 bæjum víða 
um land á árunum 1983 til 1985 og 
innflutnings þessara búrarefa. Búið 
var að hreinsa þá af bandormum, 
hafi þeir verið til staðar, þannig að 
smitið gat ekki borist með þeim inn 
í landið.

Tilgáta  um smitleiðina til lands-

ins

Hér er sett fram sú tilgáta að vöðva-
sullsbandormurinn hafi borist til 
Íslands með alirefum mörgum ára-
tugum áður en vöðvasullur fannst 
hér fyrst í sauðfé haustið 1983. 
Hafi þetta gerst með þessum hætti 
hefur skítur með eggjum band-
ormsins borist yfir á beitarlönd 
sauðfjár þegar búr alirefa heima á 
bæjum voru hreinsuð, þannig að 
sauðfé gat fengið í sig vöðvasull. Í 
sveitum landsins voru búrarefirnir 

fóðraðir á öllu tilfallandi hrámeti, 
ekki hvað síst sláturúrgangi. Því 
er mögulegt að búrarefir og sauðfé 
hafi viðhaldið lífsferli bandormsins 
heima á bæjum til að byrja með en 
strax og hundar komust í vöðva-
sullssmitaðar sauðfjárafurðir gætu 
þeir hafa smitast og viðhaldið lífs-
ferlinum. Hafi alirefir sem seldir 
voru sem lífdýr landshorna á milli 
verið smitaðir gátu þeir borið smitið 
áfram. Sama á við um hunda, því að 
flutningur þeirra milli héraða inn-
anlands hefur aldrei verið neinum 
takmörkunum háður.

Það sem helst rennir stoðum 
undir þessa tilgátu er hin mikla 
útbreiðsla og algengi vöðvasulls í 
sauðfé víða um land um miðbik 
9. áratugarins. Sú niðurstaða bend-
ir ótvírætt til þess að sníkjudýrið 
hafi þá um árabil dulist innanlands 
og fyrst komið í ljós þegar farið 
var að gefa því sérstakan gaum og 
leita þess með skipulegum hætti í 
sláturhúsum. Þar sem aldrei hafa 
verið hömlur á flutningi hunda 
milli varnarhólfa gátu hundar bor-
ið smitið óhindrað milli svæða. 
Raunar er ekki ósennilegt að þannig 
megi skýra nýleg tilfelli vöðvasulls 
á Norðaustur- og Austurlandi.

Vitað er að innfluttir refir voru á 
sínum tíma stundum með innyfla-
orma.47,52 Ekki liggur samt fyrir 
hvaða refir þetta voru og hvaða 
ormar voru þar á ferðinni. Hafi 
alirefir verið fóðraðir erlendis fyrir 
komuna til landsins á vöðvasulls-
smituðu hrámeti er ekkert því til 
fyrirstöðu að bandormurinn geti 
hafa borist með þeim til Íslands. 
Taenia-bandormar lifa jú árum 
saman í görn hýsla sinna og fram-
leiða á þeim tíma gífurlegan fjölda 
eggja, sem síðan geta verið smit-
hæf mánuðum og jafnvel misserum 
saman.11

Útbreiðsla vöðvasulls erlendis

T. ovis finnst um allan heim þar sem 
sauðfjárrækt er stunduð.53 Á Bret-
landseyjum sjást til dæmis vöðva-
sullir iðulega við slátrun sauðfjár 
og þar eru eigendur hvattir til að 
gefa hundum sínum bandormalyf á 
þriggja mánaða fresti til að stemma 

stigu við smiti.54 Svipað er um 
Kanada og Ástralíu þar sem vöðva-
sullur er algengur í sauðfé.

Eins og þegar segir komu flest-
ir blá- og silfurrefir til Íslands frá 
Noregi. Þangað voru þeir flutt-
ir í árdaga loðdýraeldisins (fljót-
lega eftir fyrri heimsstyrjöld) eftir 
að hafa verið fangaðir villtir úti í 
náttúrunni, iðulega í Kanada eða 
í Bandaríkjunum.47 Nýleg eftir-
grennslan í Noregi leiddi í ljós að 
vöðvasullur er þar ekki í sauðfé 
(Bjørn Kåre Gjerde, persónulegar 
upplýsingar 2017). Hafi svo einnig 
verið á fjórða áratug síðustu aldar 
verður ólíklegra að vöðvasullur hafi 
borist til landsins með eldisdýrun-
um sem komu frá Noregi, nema þá 
hugsanlega með dýrum sem flutt 
höfðu verið til Noregs af svæðum 
þar sem vöðvasullurinn var land-
lægur. Um þetta er ekkert vitað. 
Aftur á móti er vel þekkt að plat-
ínurefir voru fluttir hingað á árun-
um 1939–1941 frá Norður-Ameríku, 
svæði þar sem vöðvasullurinn er 
landlægur.47 Þessi dýr voru alin á 
sérstökum búum hér á landi og seld 
þaðan til eldis á minni bú í öllum 
landshlutum þannig að smitleiðin 
var greið ef bandormurinn var far-
inn að ljúka lífsferli sínum í for-
eldrastofninum. Skýrt skal áréttað 
að hér er tilgáta á ferðinni. Líklega 
verður aldrei hægt að segja til með 
vissu um það hvenær eða með 
hvaða hætti vöðvasullsbandormur-
inn barst til Íslands.

Mögulegur þáttur refsins

Ekki er útilokað að villtir refir hafi 
einhvern tímann komist í vöðva-
sulls smituð hræ af sauðfé á afrétti 
eða jafnvel við skothús þar sem 
smituð hræ gætu hafa verið lögð 
út fyrir refi. Líkurnar eru þó óneit-
anlega margfalt meiri á því að 
sauðfé smitist heima við bæi en 
á refaslóðum þar sem beit er yfir-
leitt dreifð og féð gengur allajafna 
ekki nema að sumarlagi. Ormurinn 
er langlífur eins og áður sagði, og 
smitaður hundur heima á sauð-
fjárbýli getur dreift þar gífurlegum 
fjölda eggja og fé þar með fengið 
í sig tugi eða jafnvel hundruð 
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vöðvasulla, eins og dæmi eru um 
á allra síðustu árum.41,42 Refir fá 
aftur á móti sjaldnast frið til að 
dvelja lengi í heimahögum sauðfjár 
og dreifa þar bandormseggjum yfir 
beitarlönd, þannig margfalt líklegra 
er að hundar dreifi vöðvasullssmiti 
við íslenskar aðstæður en refir.

Tegundir og útbreiðsla erlendis

Að minnsta kosti tvær aðrar 
tegundir sem hafa sama lífsferil 
og vöðvasullsbandormurinn eru 
þekktar í grasbítum og rándýrum 
á norðurhveli. Önnur þeirra, Taenia 

krabbei, lifir í ýmsum tegundum 
hjartardýra í Noregi, Danmörku, 
Svíþjóð, Finnlandi, Svalbarða og 
víðar í Evrópu en einnig í Norð-
ur-Ameríku.55–58 Hin tegundin er 
T. arctos. Útlit hennar líkist mjög T. 
ovis og T. krabbei en lirfustigið hefur 
verið staðfest í elg, Alces alces, bæði 
austan hafs (Finnlandi) og vestan 
(Alaska). Í Finnlandi er skógar-
björn, Ursus arctos, þekktur loka-
hýsill tegundarinnar55,59 en óljóst 
er hvaða rándýr eru lokahýslar 
tegundarinnar í Alaska.53 Líklegt er 
talið að T. arctos sé einnig sú tegund 

sem fundist hefur í sauðnautum, 
Ovibos moschatus, á Vestur-Græn-
landi og að fullorðna bandorminn 
sé þar að finna í ref því engir hvíta-
birnir, U. maritimus, lifa á svæð-
inu þar sem smitið fannst í sauð-
nautum.53,57 Þessar greiningar hafa 
verið staðfestar með sameindafræði-
legum aðferðum. Hingað til hefur 
verið gengið út frá því að tegundin 
sem finnst á Íslandi sé T. ovis. Því til 
staðfestingar er í undirbúningi rað-
greining á vöðvasullum sem nýlega 
fundust í íslensku sauðfé.

Farið var að gefa hundum bandormalyf (niður-
gangslyf) á Íslandi árið 1890 og var meðhöndlun-
inni fyrst og fremst stefnt gegn ígulbandormi. 
Fyrst var notað seyði af kamala-ávextinum Mallot-
us philippiensis en því var fljótlega skipt út og 
farið að nota Arecolin, seyði hnetunnar Areca 
catechu, sem var enn virkara niðurgangslyf, og 
lamaði það einnig bandorma í þörmum. Árið 
1924 var farið að nota tilbúna afleiðu lyfsins 
(Arecoline hydrobromide). Var það eina lyfið 
sem notað var hér á landi fram á áttunda ára-
tuginn en þá fyrst kom á markað lyf sem drap 
ormana (praziquantel).14,60 Fram að því byggðist 
ormahreinsun ekki á því að drepa ormana sjálfa 
heldur voru þeir lamaðir þannig að hausinn (með 
krókum og sogskálum) missti takið í slímhimnu 
þarmanna, og síðan voru hundarnir látnir laxera. 
Strax eftir inngjöf hljóp nefnilega hastarlega á 
hundinn og ósjálfráðar vöðvahreyfingar tæmdu 
þarmana þannig að þeir bandormar sem slepptu 
takinu gengu lifandi aftur af hundinum. 
Ormahreinsun með þessari aðferð hafði þann 
verulega annmarka að stundum slepptu sumir 
bandormanna ekki takinu heldur lifðu áfram í 
þörmunum. Þannig sýndu rannsóknir á áhrifum 
lyfsins á ígulbandorminn að ein meðhöndlun 
náði ekki að losa hunda við alla ormana nema í 
40–75% tilvika, hinir hundarnir voru áfram smit-
aðir þótt ormunum hafi vissulega fækkað, eins 
og fram kemur í nýrri yfirlitsgrein.60 Þessi tak-
markaða virkni er talin eiga ríkan þátt í því að 
ekki gekk betur að útrýma bandormum úr hund-
um á Íslandi en lýst hefur verið í þessari saman-
tekt.

Heilbrigðisyfirvöld á Íslandi vissu mætavel 

um þessa annmarka hreinsunarinnar. Þannig rit-
aði Páll Agnar Pálsson árið 1989: 

Lyfjagjöf (hundahreinsun) hefur sennilega haft 
takmarkaða þýðingu í baráttunni við sullaveiki, 
því einhlít lyf gegn bandormum voru ekki tiltæk. 
Óbeint hafa hundahreinsanir hinsvegar vafalítið 
haft mjög verulega þýðingu, með þeim var fólk 
minnt á sjúkdóminn og hvað varast þyrfti og mjög 
var það illa séð í flestum sveitum ef svikist var um 
að færa hund til hreinsunar.31

Í 9. grein reglugerðar 201/1957 um varnir gegn 
sullaveiki61 stendur þetta: „Til hreinsunar hunda 
skal nota bandormalyfið arekolhydróbrómíð 
(Arecolini hydrobromidum, Ph. D., Add. Vet.) og 
til böðunar hundanna eftir hreinsun, kresólsápu-
lög (Kresolum saponatum, Ph. D).“ Mjög sterkur 
og stingandi óþefur var mánuðum saman af 
hundum sem höfðu verið baðaðir upp úr þessum 
baðlegi. Raunar svo sterkur að hundarnir voru 
engan veginn húsum hæfir. Það var að hluta til 
tilgangurinn með því að nota þetta sótthreinsi-
efni sem ætlað var að drepa egg og orma sem 
gengu niður af hundunum eftir að þeir höfðu 
verið látnir laxera. Þetta er „óbeina þýðingin“ 
sem Páll Agnar nefnir hér að ofan. Óþefnum var 
ætlað að minna stöðugt á bandorma sem gátu 
lifað í hundum og minnka sem mest samneyti 
hunda og manna.

Síðustu fjóra áratugina eða svo hafa verið hér á 
markaði lyf sem sannarlega drepa bandorma í 
hundum. Allir hundar og kettir sem fluttir hafa 
verið til landsins eftir 1989 hafa farið í sóttkví í 
einangrunarstöðvum innanlands og ormum sem 
þar finnast verið útrýmt með lyfjagjöf.62

Innskotsgrein B: Takmarkaður árangur af hundahreinsun á Íslandi fram á 
áttunda áratug síðustu aldar
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Flóarbandormurinn  
Dipylidium caninum

Tegundin er hér nefnd flóarband-
ormur vegna þess að flær hýsa 
lirfustigið. Sérkenni tegundarinnar 
felast meðal annars í því að kynop 
er sitt hvorum megin á hverjum lið. 
Endurspeglast það í grísk-latneska 
fræðiheitinu: di- = tvöfaldur, pýle = 
dyr, op. Engin kynlaus fjölgun á sér 
stað á lirfustiginu.

Flóarbandormurinn lifir í smá-
þörmum hunda og katta og er þar 
að meðaltali um 13 cm langur en 
einstaka ormar geta náð allt að 80 
cm lengd. Þroskaðir liðir berast út úr 
líkamanum með hægðum dýranna 
og líkjast hrísgrjónum. Inni í hverj-
um lið eru eggin aflokuð í fjöldan-
um öllum af litlum pökkum. Þegar 
liðirnir þorna og springa loða eggja-
pakkarnir við þá og flóalirfur sem 
lifa í bæli dýrsins éta þá í heilu lagi. 
Lirfur (onchosphere) úr eggjunum 
bora sér leið inn í líkamshol flóalirf-
anna og þroskast þar. Innanhúss og 
þar sem hlýtt er ná þær strax full-
um þroska (cysticercoid) í líkamsholi 
flóarlirfunnar, annars ekki fyrr en 
lirfan hefur náð að púpa sig.11

Erlendis eru það fyrst og fremst 
hunda- og kattaflær (Ctenocephalides 
canis, C. cati) sem gegna hlutverki 
millihýsla í lífsferlinum. Þessar 
tegundir finnast ekki á Íslandi 
og hafa líklega aldrei lifað hér að 
staðaldri. Nokkuð ljóst er að mann-
aflóin, Pulex irritans, var í hlutverki 
millihýsilsins hér á landi. Hún var 
afar algeng í híbýlum manna allt þar 
til henni var útrýmt um miðbik síð-
ustu aldar.18 Hundar og kettir smit-
uðust við að éta smitaðar mannaflær 

sem dýrin átu af sér þegar flærnar 
voru að sjúga úr þeim blóð. Lirfan 
þroskast í fullorðinn bandorm á um 
þremur vikum. Ormarnir eru lang-
lífir og geta lifað í allt að þrjú ár.11

Flóarbandormurinn getur einnig 
lifað í mönnum en engin tilvik um 
slíkt eru kunn á Íslandi.18

Flóarbandormurinn var næst-
algengasti bandormurinn sem 
Harald Krabbe fann í hundum hér á 
landi árið 1863.4 57% hundanna sem 
hann skoðaði voru smitaðir. Þessi 
háa tíðni er líklega tengd því hversu 
algeng mannafló var í bústöð-
um manna á 19. öld, sem og því 
hversu langlífir ormarnir geta verið. 
Orminum virðist að mestu hafa ver-
ið útrýmt á Íslandi fyrir hálfri öld 
eða svo. Við krufningu 70 hunda á 
árunum 1950–1952 fannst ormurinn 
einungis í einum hundi (1,4%) og 
leit í 130 hundum á árunum 1953–
1960 staðfesti orminn í einum hundi 
til viðbótar (0,8%).14,15 Síðast var 
tegundin staðfest á Íslandi árið 1976 
þegar bandormurinn fannst í hundi 
sem reynt hafði verið að smygla inn 
í landið (Sigurður H. Richter, óbirt-
ar upplýsingar) en eftir það hefur 
hann ekki fundist þrátt fyrir nokkra 
leit.63,64 Þessi niðurstaða er senni-
lega fyrst og fremst afleiðing þess að 
mannaflónni var útrýmt úr hýbýl-
um um miðbik aldarinnar. Kom þar 
bæði til bættur húsakostur, aukið 
hreinlæti og svo ótæpileg notkun 
skordýralyfsins DDT á Íslandi frá 
og með stríðsárunum síðari, sem átti 
verulegan þátt í því að millihýsill-
inn, mannaflóin, varð aldauða hér 
á landi.

Refabandormurinn 
Mesocestoides canislagopodis

Harald Krabbe fann bandorm í 
ref á Íslandi árið 1863 sem hann 
lýsti sem nýrri tegund undir fræði-
heitinu Taenia Canis lagopodis.4 

Síðar hefur komið í ljós að tegundin 
er afar algeng í ref hér á landi26,65 

og hefur hann því verið nefndur 
refabandormur. Tegundinni var 
endurlýst árið 1992 og hún nefnd 
Mesocestoides canislagopdis65 því 
að meðal fræðimanna var á reiki 
hvaða tegund það væri sem lifði á 
Íslandi. Með frekari skoðun, meðal 
annars með sameindafræðilegum 
aðferðum, var staðfest að hér er um 
að ræða fullgilda tegund og er hún 
ein fjögurra sem lýst hefur verið 
innan ættkvíslarinnar með fullnægj-
andi hætti.66  Tegundin hefur hvergi 
fundist annars staðar í heiminum en 
talið er líklegt að hana sé einnig að 
finna í ref á Grænlandi. 

Refabandormurinn er ekki með 
króka á hausnum og notar einungis 
sogskálar til að halda sér föstum 
(6. mynd a). Lengstu ormarnir geta 
orðið um 50 cm langir en oftast eru 
þeir mun styttri, sérstaklega þegar 
þeir eru margir saman. Allt að 6000 
ormar hafa fundist í ref á Íslandi.26 
Eggin safnast fyrir í sporöskjulaga 
hylki (e. parauterine organ) sem ver 
eggin langtímum saman en springi 
hylkið drepast eggin strax.

Lífsferillinn er að hluta til óþekkt-
ur því fyrsti millihýsillinn hefur enn 
ekki fundist. Þar er væntanlega á 
ferð skordýr, eitt eða fleiri, sem éta 
liðinn með egghylkinu innanborðs í 
heilu lagi í þeirri von að þar sé um 
næringu að ræða. Skordýrin hljóta 

6. mynd. Refabandormurinn, Meso–
cestoides canislagopodis. A. Fullorðinn 
bandormur. B. Tetrathyridium-lirfur úr 
kviðarholi rjúpu, Lagopus muta. – 
Mesocestoides canislagopodis from an 
Arctic fox, Vulpes lagopus. A. Adult cestode. 
B. Tetrathyridia from the body cavity of the 
Rock ptarmigan Lagopus muta. Strik/
Scale bar 1 mm. Ljósm./Photo: Karl Skírnis-
son.
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að lifa í námunda við og laðast ein-
hverra hluta vegna að stöðum þar 
sem refirnir skíta. Hinn millihýsill-
inn í lífsferlinum eru annaðhvort 
nagdýr eða fuglar sem éta umrædd 
skordýr. Í þeim þroskast lirfustig 
sem gengur undir nafninu tetrathyr-
idium (6. mynd b). Hérlendis hef-
ur þessi lirfa þegar fundist í haga-
mús og rjúpu, Lagopus muta.67,68 
Lirfurnar bíða annaðhvort í lifur 
eða í kviðarholi eftir því að smitaða 
nagdýrið eða fuglinn verði ref að 
bráð, og þá vex hver lirfa í bandorm 
(6. mynd a).

Harald Krabbe fann tegundina 
ekki einungis í ref heldur einnig í 
35% hunda og 21% katta sem hann 
krufði 18634 (1. tafla). Tegundin var 
greinilega mjög algeng og átti ekki 
í erfiðleikum með að ljúka lífsferl-
inum á þessum árum á íslenskum 
sveitabæjum. Uppspretta smitsins 
í hundum og köttum gat verið í 
músum sem dýrin átu heima á bæn-
um eða jafnvel í innyflum villtra 
fugla, til dæmis úr rjúpum, sem 
fleygt var til þeirra hráum sem fóðri. 
Tugir lirfa geta loðað við innyfli 
smitaðrar rjúpu.67 Undanfarna ára-
tugi hefur refabandormur af og til 
fundist í hundum (Karl Skírnisson, 
óbirtar upplýsingar) og köttum63 
landsmanna.

LOKAORÐ

Oftast er það lirfustigið sem veldur 
hýsli sníkjudýrsins mestum skaða, 
eins og rakið hefur verið hér að 
framan með dæmum af ígul- og 
höfuðsóttarbandormum. Báðum 
þessum skæðu tegundum hefur nú 
verið útrýmt á Íslandi. Sama á við 
um flóarbandorminn og væntan-
lega líka netjusullsbandorminn sem 
síðast fannst 2008. Þessi árangur er 
stórsigur í heilbrigðismálum manna 
og búfjár og er einstæður á heims-
vísu. Hann er ekki hvað síst til-
kominn fyrir tilverknað upplýstrar 
umræðu, markvissra aðgerða heil-
brigðisyfirvalda strax eftir að ljóst 
var hvernig smitleiðum var háttað 
og þeirrar staðreyndar að auð-
veldara er að verjast smiti í eyjasam-
félagi en á meginlöndum þar sem 

erfitt getur reynst að hafa eftirlit 
með innflutningi hýsla sem bera 
með sér smit. Hvað flóarbandorm-
inn áhrærir gegndi útrýming milli-
hýsilsins, mannaflóarinnar, lykil-
hlutverki við útrýmingu tegundar-
innar á Íslandi.

Þessi árangur náðist þrátt fyrir 
að lengst af 20. öldinni væri verið 
að nota illa virkt lyf sem ekki var 
öruggt að fjarlægði alla bandorma 
úr þörmum lokahýslanna. Vissulega 
átti lyfið sinn þátt í að minnka smit-
magnið í umferð heima á bæjum 
hundaeigenda og útrýma bandorm-
um á sumum þeirra. Ekki skal held-
ur lítið gert úr árangri af því að baða 
hunda upp úr kresólsápulegi, sér-
lega illa þefjandi efni, sem olli því að 
svo megnan óþef lagði af hundun-
um að þeim var ekki hleypt inn 
í mannabústaði mánuðum saman 
eftir að þeir höfðu verið baðaðir. 
Mun markvissari og árangursríkari 
aðgerð var auðvitað að koma í veg 
fyrir að hundar kæmust í sollin líf-
færi, með því brenna sullina í eldi 
eða grafa þá það djúpt í jörðu að 
hundar kæmust ekki í þá.

Hér hafa verið leiddar líkur að 
því að vöðvasullsbandormur-
inn hafi numið hér land við lok 
fjórða áratugar síðustu aldar, jafn-
vel með innfluttum platínurefum 
frá Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
en síðan dulist áratugum saman 
í landinu, enda lítur lirfustigið út 
eins og litlar blöðrur í vöðvum og 
eru þær oftast lítt áberandi nema 
þegar mikið er af þeim og kalk tekið 
að setjast í þær. Á þessum tíma voru 
hundar meðhöndlaðir með lyfi sem 
ekki drap bandorminn tryggilega, 
þannig að bandormurinn gat í sum-
um tilvikum lifað meðhöndlunina 
af.

Hægar gekk að útrýma bandorm-
um í hundum austanlands en í öðr-
um landshlutum. Síðasti ígulsullur-
inn fannst í kind á Stöðvarfirði 1979. 
Netjusullir voru staðfestir á Jökuldal 
1995 og síðast á Borgarfirði eystra 
2008. Á síðari áratugum, eftir að 
virk lyf voru komin á markað, hafa 
sumir hundar innanlands greinilega 
sloppið við lögbundna meðhöndl-
un með virku bandormalyfi. Það 

sama virðist raunar uppi á teningn-
um á bæjum þar sem vöðvasullur 
hefur verið að skjóta upp kollin-
um á síðustu árum. Ormahreinsun 
hunda hefur verið lögboðin í ára-
tugi. Hundaeigendum, hvort sem er 
í sveit eða þéttbýli, ber án nokkurra 
undantekninga skylda til að láta 
ormahreinsa hunda sína árlega, sbr. 
57. grein reglugerðar um hollustu-
hætti nr. 941/2002. Ekki þarf nema 
einn ómeðhöndlaðan hund til að 
viðhalda tiltekinni bandormstegund 
hér innanlands, þannig að trassa-
skapur eigenda getur haft afdrifa-
ríkar afleiðingar.

Brýnt er að verjast því með öllum 
tiltækum ráðum að tegundir sem 
tekist hefur að útrýma nái að berast 
á nýjan leik til landsins. Sama á við 
um önnur sníkjudýr og aðra sjúk-
dómsvalda (bakteríur, veirur) sem 
hrjá hunda erlendis. Dæmi um afar 
skæðan bandorm sem aldrei hefur 
fundist á Íslandi er sullafársband-
ormurinn Echinococcus multilocularis 
en hann hefur undanfarin ár verið í 
stöðugri útbreiðslu víða erlendis.69 
Allir hundar og kettir sem fluttir 
hafa verið til landsins eftir 1989 
hafa farið í sóttkví í einangrunar-
stöðvum og sníkjudýrum sem þar 
finnast (einfrumungum, ormum, 
ytri sníkjudýrum) útrýmt með lyf-
jagjöf.62 Höfundur telur hugmyndir 
um að breyta núverandi fyrirkomu-
lagi og fella niður markvissar rann-
sóknir á heilbrigði hunda og katta 
sem flutt eru til landsins óraunsæjar 
og stórhættulegar. Afleiðingarnar 
fyrir kynsystkinin innanlands geta 
hæglega orðið afdrifaríkar því þau 
hafa ekki verið í snertingu við marga 
þá sjúkdómsvalda sem sífellt eru að 
banka hér á dyr og ónæmiskerfi 
þeirra er því berskjaldað að þessu 
leyti. Og ekki er síður nauðsynlegt 
að verja þann einstæða árangur sem 
náðst hefur með samstilltu átaki 
landsmanna í baráttunni við hunda-
bandorma á Íslandi.
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Summary

On the cestode fauna of 
terrestrial mammals in Iceland 

Thirteen cestode species have been re-
ported to parasitize terrestrial mammals 
in Iceland. Five have exclusively been 
found in dogs; four (Echinococcus granu-
losus, Taenia hydatigena, T. multiceps and 
Dipylidium caninum) were reported in 
1863 when 100 dogs were examined, the 
fifth species, T. ovis, is regarded to have 
been introduced later (see below). 
Mesocestoides canislagopus is a very com-
mon parasite of the Arctic fox (Vulpes 
lagopus) and this species is also known 
to infect dogs and cats on the island. 
Diphyllobothrium dentriticum and D. di-
tremum infect fish-eating birds, arctic 
foxes and dogs that have eaten raw, lar-
vae-infected offal of freshwater fish spe-
cies. T. taeniaformis is occasionally re-
ported from free-ranging domestic cats. 
The remaining species on the list include 
Moniezia expansa of sheep and reindeer 
(Rangifer tarandus), Anoplocephala perfo-
liata of horses and Hymenolepis nana and 
H. microstoma of rodents.

In the 19th century E. granulosus had 
the highest prevalence of human hy-
datid diseases ever reported. The infec-

tion prevalence in humans born during 
1861–1870 was estimated to be 22%, 
based on autopsy reports. During the 
late 19th century public education pro-
grams, reduction of the dog population, 
and a ban on feeding raw offal to dogs, 
complimented later in the 20th century 
by prohibiting the import of dogs from 
other countries, meat inspection and 
targeted intervention on infected farms, 
successfully reduced this high preva-
lence that finally resulted in elimination 
of this dreadful parasite on the island. 
Autopsies of humans born in Iceland in 
the 20th century revealed only eight 
cystic echinococcosis cases. The last hu-
man case acquired the infection in the 
1950’s, the last hydatid case in sheep 
was reported in 1979. The long-standing 
eradication campaign has also, as far as 
we know, eliminated three other dog 
tapeworms. First to disappear, probably 
already prior to the Second World War, 
was T. multiceps. Somewhat later D. cani-
num also disappeared, not least due to 
the fact that its intermediate host, the 
human flea, Pulex irritans, became ex-
tinct in the country. Last to disappear 
was T. hydatigena, and its cysts have not 
been detected during routine inspec-
tions in Icelandic slaughter houses since 
2008.

T. ovis cysts (sheep measles) were first 
detected in sheep in Iceland in 1983. 
After being systematically searched for 
in slaughter houses all over Iceland in 
the following two autumns cysts had 
been detected in 1985 in sheep from alto-
gether 40 farms widely distributed in the 
western and northern part of the country. 
This extensive distribution suggests that 
T. ovis had remained undetected in the 
country for quite a long time. It is postu-
lated that the cestode could have been 
brought to Iceland already in the late 
1930ies when platinum foxes (V. lagopus) 
were directly imported to Iceland from 
North America – a country where sheep 
measles are endemic. These platinum 
foxes were bred on distinct farms in 
Iceland and their descendants sold and 
transported to dozens of fur farms locat-
ed in different parts of the country; farms 
that usually also bred blue- and silver 
foxes that had been imported some years 
earlier from Norway where measels are 
not confirmed to occur in sheep. 
However, whether the platinum foxes 
were actually infected by T. ovis was 
never confirmed. Therefore, other trans-
mission routes should not be excluded.

E. granulosus and Taenia spp. have 
never been detected in the Arctic fox in 
Iceland.

Þakkir               
Vinna að greininni hófst þegar höfundur fór í rannsóknarleyfi í Kaup-
mannahöfn í ársbyrjun 2017. Dvalið var hluta tímans í Jónshúsi og starfsað-
staða fékkst á Dýrafræðisafninu í Kaupmannahöfn. Fyrir þessi forréttindi 
þakkar höfundur af alhug. Fjólu Rún Svavarsdóttur er þakkað fyrir lagfær-
ingar á 5. mynd. Einnig eru samverkamönnum á dýrafræðideildinni á 
Keldum, þeim Sigurði H. Richter og Matthíasi Eydal, þakkaðar ýmsar 
verðmætar upplýsingar um bandormafánu Íslands. Saman sinntum við 
rannsóknum á sníkjudýrafánu landsins um áratuga skeið. Matthías las 
einnig handrit greinarinnar og kom með ýmsar góðar ábendingar.
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