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NYT FRA DTU VETERINÆRINSTITUTTET

I april 2016 blev der på et slagteri i Søn-
derjylland observeret cyster på ca. 5 mm 
forskellige steder i skelet og hjertemusku-
laturen hos får og lam fra en enkelt besæt-
ning. Besætningen består af ca. 500 lam, 
som afgræsser områder i Sønderjylland. 
Det er første gang i nyere tid, at tinter af 
fåretinte-bændelormen er blevet påvist hos 
får i Danmark.

Henover foråret og sommeren 2016 blev 
der yderligere observeret cyster i ca. 1/3 af 
slagtekroppene fra samme fårebesætning. 
Baseret på lokaliseringen og udformnin-
gen af cysterne formodede slagteriet, at 
der var tale om tinter af fåretinte-bændel-
ormen (Taenia ovis) også kaldet Sheep 
measle eller Cysticercus ovis. Tinter af 
denne bændelorm er hvidlige og til tider 
væskeholdige, ca. 5 mm store cyster (se 
Fig. 1), og de indeholder bændelormens 
infektive stadie »protoscolex«.  

Tinterne kan etableres overalt i hjerte-
muskulaturen og den tværstribede musku-
latur hos bl.a. får og geder samt andre 
vilde drøvtyggere. Dyrene inficeres ved at 
indtage æg, når de afgræsser kontamine-
rede områder. Æggene klækker i tyndtar-
men, hvorefter larverne penetrerer tarm-
væggen og flyttes rundt i fårets krop via 
blodet til musklerne, hvor tinterne etable-
rer sig. Hunde er de primære slutværter for 
den voksne fåretinte-bændelorm, men også 
ræve menes at kunne spille en rolle i trans-
missionen. Hunde eller ræve inficeres ved 
at indtage råt fårekød med tinter, hvorefter 
bændelormens protoscolex sætter sig fast 
på tarmvæggen og udvikles til en voksen 
orm, som kan blive op til 2 m lang. Her 
lægger den sine æg, som herefter udskilles 
med hundens afføring. Hverken tintesta-
diet hos fåret eller den voksne bændelorm 
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hos hunden giver anledning til sygdoms-
symptomer, og tinterne er heller ikke syg-
domsfremkaldende for mennesker. Para-
sitternes betydning er derfor udelukkende 
af økonomisk betydning, da fårekødet kas-
seres af æstetiske årsager. 

I maj 2016 fik DTU Veterinærinstituttet 
tilsendt lammehjerter med de pågældende 
cyster til identifikation og artbestemmelse 
(se Fig. 1). Da cysterne var forkalkede, var 
det ikke muligt at lokalisere protoscolex, 
hvorfor en endelig bestemmelse af parasit-
arten baseret på morfologi ikke var mulig. 
Den endelige identifikation blev derfor 
foretaget på baggrund af molekylærgeneti-
ske analyser, der med sikkerhed fastslog, 
at cysterne var tinter af fåretinte-bændel-
ormen Taenia ovis, også kaldet Cystercer-

Figur 1. Tinter af Tania ovis i hjertemuskulaturen fra får (Sheep measles).

cus ovis. I det pågældende tilfælde kan 
smittekilden ikke bestemmes, men det kan 
fx have været hunde, som er blevet infice-
ret i udlandet. Hvis hunde er inficeret med 
bændelormen og har adgang til områder, 
hvor fårene græsser, kan de have smittet 
fårene via fækalier på græsningsområ-
derne. Fårene kan muligvis også være ble-
vet smittet fra omkringlevende vilde dyr. 
For at undgå yderligere udbredelse af bæn-
delormen opfordrer DTU Veterinærinsti-
tuttet nu til, at man undlader at fodre sine 
hunde med råt fårekød eller lader råt kød 
ligge i naturen.
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