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Så gott som dagligen möts vi av tidningsrubriker av 
typen: Vår fauna utarmas, Arter utrotas, och så vidare. 
Oftast uppfattar vi det naturligtvis som tråkiga nyheter 
men inte alltid, inte om det gäller sjukdomsalstrare eller 
skadedjur. Ett glädjande exempel på en art som håller 
på att utrotas i vårt land är den breda binnikemasken, 
Diphyllobothrium latum som länge utgjorde den kanske 
vanligaste folksjukdomen i Finland. 

I slutet av 1950-talet var ca 20 % av vårt lands befolk-
ning infekterad med binnikemask. I östra Finland var 
infektionsgraden ställvis nära 100 %. Till och med späd-
barn var ibland maskbärare. I kustområdena i västra 
Finland var infektionsgraden lägre men inte heller här 
var infektionen ovanlig. Tack vare forskning, upplys-
ningskampanjer och sanitära åtgärder började infek-
tionsgraden hos befolkningen minska från mitten av 
1960-talet. Ännu vid 1970-talets slut, när befolkningens 
hälsotillstånd undersöktes i det så kallade ”Mini-Fin-
land”-projektet, var infektionsgraden i Insjöfinland ställ-
vis nära 20 % hos den vuxna befolkningen.  

En förfrågan nyligen till Hälsovårdsverket om binni-
kemaskförekomsten i landet gav vid handen att mask-
infektionen idag inte mera ens är en registreringspliktig 
sjukdom. Vi kan med gott samvete konstatera att arten 
åtminstone i vårt land är utrotningshotad. 

Och internationellt sett? Binnikemaskinfektion har fö-
rekommit och förekommer över hela norra halvklotet 
i den klimatzon som ungefär motsvarar vår. Men ingen 
annanstans har infektionsgraden blivit ens närmelse-
vis så hög som hos oss. På vad beror detta? Jo, på två 
faktorer.  

1. De ”tusen sjöars land” ger optimala ekologiska be-
tingelser för parasitens spridning  

2. Våra matvanor – gravad fisk och rom ingår i vår nor-
mala kost  

Historik 

Hurdant är då detta ”monster” som hittat på att bosätta 
sig i människans tarmkanal? 

Redan under antiken kände man till att människor kring 
Medelhavet kunde vara infekterade med bandmask. 
Det var då troligen fråga om andra arter än vår breda 

binnikemask, det vill säga, Taenia-arter som infekterar 
människan vid förtäring av otillräckligt tillrett nöt- och 
svinkött. I äldre tider visste man inte varifrån människan 
fick dylika parasiter. Man antog att de uppstod genom 
så kallad generatio spontanea, det vill säga, de uppstod 
av sig själva.  

Denna teori accepterades av en del kända vetenskaps-
män ännu vid 1800-talets början. Samtidigt förvånade 
man sig över att det uppkom olika maskarter hos 
människor i olika regioner. Trots att man inte hade en 
klar bild av hur det hängde ihop antog en del veten-
skapsmän redan tidigt att infektionen på något sätt 
hade samband med förtäring av fisk.  Herman Spöring 
(1701-1747), professor vid gamla Åbo Akademi, utgav 
den första publikationen om förekomst av binnikemask 
i Finland. Han hade märkt att människor som levde vid 
sjöar och stränder där det fanns rikligt med fisk var mer 
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infekterade än andra. Han antog att en del fiskarter 
överförde infektionen till människa, särskilt om de åts 
råa eller halvkokta. Han nämner bland annat ”fattiga 
studenter vid Aura å” som rikliga maskbärare därför 
att de åt mycket fisk. Men fortfarande fanns det för-
stås ingen förklaring till hur smittan kunde komma till 
fisken. Det var först när den danska professorn Japetus 
Steenstrup (1813-1897) på 1840-talet förde fram hypo-
tesen om generationsskifte som parasiternas livscykler 

började klarna. Sedan klarlades binnikemaskens hela 
livscykel i detalj i experimentella arbeten av ett flertal 
forskare.  

Vilka effekter har binnikemasken på sin värd?  

Hos de flesta maskbärare förlöper infektionen utan 
alltför märkliga symptom. En statistisk undersökning 
visade att svaghet, trötthet, diarré, domning i benen, 

hungerkänsla och behov av saltmat förekom oftare 
hos maskbärare. En del neurologiska symptom kon-
staterades. Det allvarligaste symptomet var emeller-
tid anemi. Anemi som krävde omedelbara åtgärder 
förekom hos 10,5 % av maskbärarna. Hos 1,5 % av 
maskbärarna var anemin så allvarlig att den krävde 
sjukhusvård.    

Redan vid 1800-talets slut kände man till att mask-
bärare led av anemi. Frågan var varför. På 1930-talet 
kunde man koppla anemin till brist på B12-vitamin hos 
maskbärarna. En central gestalt i lösningen av detta 
problemkomplex var professor Bertel von Bonsdorff 
(1904-2004), som i början av 1940-talet var läkare vid 
Jakobstads militärsjukhus. På den tiden kunde man inte 
köpa vitaminpiller på burk utan man var tvungen att 
ta till extraordinära åtgärder, vilket följande exempel 
visar. Sårade soldater, som fick vård för sina skador på 
Jakobstads sjukhus, testades också för binnikemask. 

De soldater som bar på binnikemask avmaskades. 
Binnikemaskarna som kom ut var svagt ljusröda. von 
Bonsdorff lät analysera dem och det visade sig att de 
innehöll mycket stora mängder B12-vitamin, som är 
en rödfärgad molekyl. B12-vitamin är nödvändigt för 
människans blodbildning. Binnikemasken ”tävlar” med 
tarmen om upptaget av B12-vitamin. Masken vinner 
ofta denna tävling vilket leder till att människan får B12- 
vitaminbrist med åtföljande anemi. För att häva anemin 
hos de sårade soldaterna lät von Bonsdorff tvätta, tor-
ka och pulverisera binnikemaskarna och detta pulver 
gavs åt patienterna. Det var genialt. Soldaternas anemi 
hävdes snabbt.    

Eliminering av maskinfektionen

I äldre tider prövade maskbärarna mångahanda typer 
av kurer för att bli av med infektionen såsom gurk-
frön, kvicksilver, lut och olika slags skogsbär. Man lär-
de sig tidigt att flera ormbunksarter och deras rötter 
var effek tiva maskmedel. Man extraherade och kun-
de småningom syntetisera den aktiva komponenten i 
ormbunk arna. Maskmedel av denna typ salufördes bl.a. 
under namnet Filicin och var de mest använda i Finland 
ända fram till slutet av 1960-talet. De kunde emellertid 
ha allvarliga bieffekter såsom leverskador, tarmsym-
tom och död på grund av förgiftning. Från 1960-talet 
framåt tog vi i bruk nya, effektiva maskmedel utan 
bieffekter t.ex. Yomesan. 

För att minska/eliminera binnikemaskinfektionen bland 
befolkningen räckte det inte med att vi lärde oss mera 
om maskens patogenitet och fick effektiva läkemedel. 
För storskalig eliminering måste vi på ett eller annat 
sätt bryta infektionsvägarna. När vi tittar på parasitens 
livscykel kan vi konstatera att det finns två möjliga an-
greppspunkter:  

1. Vi måste förhindra överföringen av infektiva larver 
från fisk till människa  

2. Vi måste förhindra utsläpp av maskägg från patient-
erna till sötvattendrag  

Båda metoderna förutsatte bättre vetenskaplig bak-
grundsinformation än vad som var tillgänglig på 
1950-talet. 

Finlands Röda kors inledde i slutet av 1950-talet en 
kampanjverksamhet mot binnikemasken i östra Finland. 
En energisk hälsosyster, Alli Vaittinen (1918-2006), alias 

”Lapamato-Alli”, reste runt bland annat i skolorna och 
spred information under devisen ”Raaka kala – Paha-
pala” (Rå fisk – dålig fisk, förf. övers.). Hon blev snabbt 
så populär att hon invaldes i riksdagen och då tonades 
hennes aktivitet i kampanjen ner. Väl medveten om 
kunskapsluckorna och bristen på tillräcklig information 
för en effektiv kampanj mot binnikemasken tog prof. 
Bertel von Bonsdorff år 1963 initiativ till grundandet 
av Finska Vetenskaps-Societetens Parasitologiska ins-
titut vid Åbo Akademi, med fokus speciellt på binni-
kemaskforskning. Dr. Christina Öhman, fil.stud. Göran 
Bylund och laborant Marja-Lena Helin anställdes. Prof. 
Bo-Jungar Wikgren (1927-2013) blev institutets chef. 

Farliga/ofarliga fiskarter 

Den första och viktigaste punkten på forskningspro-
grammet var att definitivt klarlägga vilka fiskarter som 
bär på larver av människans binnikemask. Vilken fisk bör 
man undvika att äta saltad/gravad och vilken kan man 
äta utan risk? Forskningsarbetet inriktades på Kare len 
där infektionsgraden var högst. Ett par vetgiriga unga 
studerande (Göran Bylund och Mikael Himberg) satt i 
veckor i ”fältlaboratoriet” (en bastu) på Onkamojärvis 
strand och dissekerade tusentals fiskar av alla de arter 
som fanns i området. Ibland blev aptiten lidande då vi 
efter dagens arbete satte oss vid värdinnans matbord, 
ofta dukat med fisk ur samma sump, ur vilken vi tagit 
dagens undersökningsfisk och ur vilken vi plockat mass-
vis av binnikemasklarver.  

Under de följande åren flög Finnair in ett otal fisk paket 
från olika delar av landet till vårt laboratorium i Åbo 
för maskundersökning. Småningom kunde vi dra de 
slutsatser vi behövde för en informations- och upplys-
ningskampanj.  

1. Binnikemasken sprids till vår befolkning via fyra fisk-
arter: gädda, lake, abborre och gers och rom av dessa 
arter ifall de äts råa/gravade eller otillräckligt värme-
behandlade eller otillräckligt frysta. 

2. Vi kunde ”frikänna” sik, siklöja och större laxfiskar 
som dittills ansetts som viktiga smittospridare. 

Informationen spreds framförallt via dagstidningar och 
via radio, speciellt i östra och norra Finland. 

Hur behandla infektionsbärande fisk 

Våra undersökningar visade att det hos laxfiskar före-
kommer binnikemaskarter närbesläktade med vår van-
liga breda binnikemask, arter med fåglar som huvudvär-
dar. För att testa om dessa eventuellt kunde infektera 
också människa samlade vi en testgrupp av 15 frivilliga 
personer (inklusive skribenterna), som svalde ifråga-

BINNIKEMASKENS LIVSCYKEL  
• Den fullvuxna binnikemasken (8) lever i värdens tunntarm. 

Den producerar kontinuerligt enorma mängder ägg, uppskattningsvis en halv miljon per dygn. 
• Äggen kommer med avföringen ut till vattendragen (1). 
• Efter en tid kläcks ur ägget det första larvstadiet, den fritt simmande coracidielarven (3). 
• Ifall coracidien blir uppäten av en sötvattensplanktonkräfta av lämplig art utvecklas följande 

larvstadium, procerkoiden, i denna första mellanvärd (4). 
• För att livscykeln skall fortsätta måste planktonkräftan slukas av den andra mellanvärden, en 

planktonätande sötvattensfisk av lämplig art (5). 
I denna utvecklas det tredje larvstadiet, plerocerkoiden. 

• Ifall den planktonätande fisken äts av en rovfisk av lämplig art (6) kan plerocerkoiden vandra över 
och växa vidare i rovfiskens muskulatur eller rom. 

• Plerocerkoiden är det för människan infektiva stadiet (7). Den vita larven är i regel 0,5 – 1,5 cm 
lång, således väl synlig för blotta ögat. 

• Ifall denna fisk äts rå bosätter sig larven i människans tunntarm (8). I denna näringsrika miljö 
börjar en mycket snabb tillväxt. Binnikemasken kan växa upp till 25 cm per dygn.  En och samma 
maskbärare kan härbärgera många maskar. ”Världsrekordet” torde vara 17 maskar hos en individ. 
Detta är förstås noterat i Finland. 



IKAROS 2 | 20 IKAROS 2 | 2036 | 52 37 | 52ESSÄ

varande larver. Vi fick larverna serverade i fysiologisk 
saltlösning ur ett snapsglas. Hos ett par testpersoner 
överlevde maskarna en kort tid men utvecklades inte 
vidare. Dessa larver förekommer endast på fiskens in-
älvor, som avlägsnas när fisken rensas och som följ-
aktligen saknar betydelse ur epidemiologisk synpunkt. 

 Eftersom det var klart att maskinfektionen skedde via 
gravad/lättsaltad fisk eller fiskrom var det viktigt att 
klarlägga i hur hög grad larverna bevarar sin infekti-
vitet vid dylik behandling. I serier av försök med infek-
tionsbärande gäddfiléer kunde vi konstatera att det 
krävdes en saltmängd om minst 12 % av fiskens vikt 
för att oskadliggöra larverna och vid denna salthalt 
skulle fisken hållas i minst 5 dygn, vid låg temperatur 
t.o.m. ännu längre. En sådan fisk är inte längre smaklig. 
Andra försök visade att normal kokning eller stekning 
av fisken effektivt dödade larverna, likaså frysning av 
fisken (eller fiskrom) under ett dygn i normal hushålls-
frys (-18°C).   

I Elias Lönnrots fotspår 

För att få en så aktuell bild som möjligt av situationen 
färdades jag (GB) under ett par veckor år 1965 från gård 
till gård i några byar i norra Karelen. Jag intervjuade 
folk om deras matvanor och tillredning av fisk och sam-
lade in avföringsprov för undersökning. Alla som lämnat 
positiva maskprov fick svar per post och information om 
maskkurer. Det var ett synnerligen intressant arbete, 
framförallt att höra deras uppfattning om infektions-
vägar och maskmedel.  Jag kommer speciellt ihåg en 
gammal kvinna som bodde i ett litet torp tillsammans 
med sin vuxna son. Efter en trög start lossnade hennes 
tunga och från ugnsvrån plockade hon fram ett flertal 
kärvar av torkade örter och förklarade i detalj mot vil-
ken åkomma var och en art hjälpte.  

Ett sätt att bryta binnikemaskens livscykel och hindra 
dess spridning var att förhindra att maskägg släpptes 
ut i våra sjöar. Vi utvecklade en metodik för räkning av 
maskägg i avloppsvatten och slam och kunde därefter 
jämföra hur effektivt olika typer av avloppsreningsverk 
eliminerar maskäggen. Maskäggen sedimenterar i 
normala sedimenteringsbrunnar med en hastig-
het av 1 meter per timme och kan därför lätt 
transporteras vidare till vattendrag. Vi kunde 
konstatera att rätt dimensionerade tre-stegs 
vattenreningsverk eliminerar ca 95 % av mask-
äggen. Överbelastning reducerar snabbt re-
ningseffekten. Med tanke på binnikemaskens 
enorma äggproduktion räcker den resterande 
äggmängden väl till för att upprätthålla infek-
tionen i ett fiskbestånd. I äldre tider hade man 
ju inte vattenklosetter överallt och man skulle 
tycka att gamlatidens utedass effektivt skulle 

ha hindrat kontamination av vattendragen. På grund av 
maskens enorma äggproduktion var utsläpp från båtar, 
fiskare och strandnära utedass synbarligen tillräckliga 
för att upprätthålla infektionen i fiskbestånden. 

Ett gott exempel på binnikemaskens enorma förök-
ningspotential har vi från Sverige på 1970-talet. Man 
upptäckte att fiskbeståndet i Ivösjön i Skåne plötsligt 
hade infekterats med binnikemasklarver. Det väckte 
enorm publicitet och fisket minskade snabbt till hälf-
ten av det normala. Forskningsprojekt startades och 
småningom kom man underfund med att en invand-
rar-familj från Finland, som bodde intill Ivösjön, var 
maskbärare. Avmaskning av familjemedlemmarna och 
förbättrat avloppsreningssystem ledde relativt snabbt 
till att larvinfektionen i fiskbeståndet tonade ut. 

Informationens roll 

Utbyggnaden och effektiviseringen av sanitetsnätet 
hade naturligtvis betydelse för den framgångsrika be-
kämpningen av den sjukdom som ännu för sextio år 
sedan plågade en betydande del av Finlands befolkning. 
Större betydelse hade emellertid informationskam-
panjen om vilka fiskarter och fiskrätter som överförde 
larver till människan. Infektionsprevalensen hos befolk-
ningen började nämligen sjunka redan från mitten av 
1960-talet när sanitetsnätet speciellt på landsbygden 
var mycket bristfälligt utbyggt. Vi fick fram tillförlitlig 
bakgrundskunskap om vilken fisk som var maskbärare, 
hur den bör behandlas för att eliminera infektionsrisken 
och, inte minst, vilken fisk man kunde salta, grava och 
äta utan risk för ”snyltgäster”. Spridningen av denna 
information var den största orsaken till att vi lyckligtvis 
håller på att utrota en tråkig art ur vår fauna.  

Den epidemiologiska binnikemaskforskningen initie-
rade ett flertal långvariga forskningsprojekt av helt 
annan typ vid Institutionen för biologi vid Åbo Akademi. 
Det visade sig att binnikemasklarverna och deras nära 
släktingar inom plattmaskgruppen var utomordentligt 
lämpliga organismer för grundforskning inom cellbiolo-
gi, neurobiologi, utvecklingsbiologi och molekylärbio-

logi, projekt som fortsatte ännu in på 2010-talet. På 
institutionens initiativ grundades 1966 Nordisk 

Förening för Parasitologi, idag Nordisk-Balt-
isk förening för Parasitologi, en organisation 
som fortfarande vartannat år sammanträder 
till vetenskapliga symposier med hundratals 

deltagare. 

Göran Bylund är docent i parasitologi emeritus vid Åbo 
Akademi 

Margaretha Gustafsson är docent i cellbiologi emerita 
vid Åbo Akademi 
 

Livets gång i kupan 
samt en längre genomgång av vad man 
genom tiderna ansett att vi människor 

kan lära oss av bina


