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Sammanfattning 

Inledning: Malaria är en allvarlig sjukdom som är mest utbredd i tropiska och 
subtropiska delar av världen. Uppskattningsvis drabbades ca 207 miljoner av malaria 
2012. Sjukdomen orsakas av parasiten Plasmodium som sprids av myggor av släktet 
Anopheles. Det finns i dagsläget fyra klasser av insekticider som används för att döda 
vuxna Anopheles myggor och det är pyretroider, klororganiska ämnen, organofosfater 
och karbamater. Alla fyra klasser används i olika utsträckning till inomhusbesprutning, 
medans pyretroider är den enda klassen som används i behandling av myggnät. Många 
länder har förlitat sig på enbart en grupp av insekticider, pyretroider, vilket ledde till en 
ökad oro för resistens. Oron var befogad då det har visat sig att flera arter av Anopheles 
myggan har utvecklat resistens mot en eller flera insekticider. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om malariavektorernas resistens mot 
insekticider kan utgöra ett hot mot de framsteg som gjorts inom malaria 
bekämpningen, om det finns vägar runt resistensproblematiken samt om det är möjligt 
att undvika resistensutveckling hos vektorerna mot eventuella nya insekticider. 
 
Metod: Olika sökord användes för att hitta material i den medicinska databasen 
PubMed. Sökningen resulterade i 11 original artiklar varav 6 användes i resultatet. Ett 
antal översiktsartiklar hittades också och användes i introduktionen och diskussionen. 
Information hämtades också från internet och studentlitteratur. 
 
Resultat: Denna litteraturstudie visar att den ökade användningen av insekticider 
har resulterat i en ökad insekticidresistens hos alla malariavektorer något som kan 
utgöra ett hot mot folkhälsan i utsatta länder. Den visar också att det kan finnas möjliga 
vägar runt resistensproblematiken. 
 
Diskussion: De artiklar som ligger till grund för mitt arbete pekar alla mot att 
insekticidresistensen blir alltmer utbredd. Det är framförallt resistens mot pyretroider 
som ställer till med problem då det är den enda insekticiden som används vid 
besprutning av myggnät. Om pyretroiderna förlorar sin effektivitet skulle mer än 55 % 
av vektorkontrollen gå förlorad. Det är därför av största vikt att hitta nya insekticider 
med andra verkningssätt så att man kan växla mellan olika insekticider och därmed 
minska risken för att resistens ska uppstå. Då det inte har tillkommit några nya klasser 
av verksamma substanser till insekticider på 30 år så tror jag att andra 
tillvägagångssätt, som exempelvis Attractive Toxic Sugar Bait, kommer att spela en 
större roll i framtida vektorbekämpning. 
 

Nyckelord: Malaria, insekticider, insekticidresistens, Anopheles myggor, 
vektorkontroll. 
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1. Introduktion 

Malaria, gula febern och denguefeber är exempel på sjukdomar som alla sprids via 
myggor. Gula febern och denguefeber orsakas av virus som överförs av Aedes myggan 
medans malaria orsakas av en parasit som överförs av Anopheles myggan (1).  
Det senaste decenniet har det skett en markant minskning av insjuknande och dödsfall 
i malaria och det beror till största delen på den ökande användningen av 
insekticider(2). Störst betydelse för minskningen har s.k. indoor residual spraying 
(IRS) där man besprutar insidan på byggnaders väggar och tak samt myggnät 
behandlade med insektsmedel haft. Nu finns det dock ett hot mot denna minskning, 
och det är insekticidresistens. Eftersom det i dagsläget inte finns något vaccin mot 
malaria samt att det finns resistensproblem även i behandlingen av malaria, så är det 
viktigt att insekticiderna även fortsättningsvis kan vara effektiva. 
 

1.1 Malaria 
 
Malaria är en allvarlig sjukdom som är mest utbredd i tropiska och subtropiska delar av 
världen (3). Det uppskattades att ca 207 miljoner drabbades av malaria 2012 och att 
627 000 dog, av dem var de flesta barn under 5 år boende i Afrika (4). Detta är 
uppskattade siffror eftersom många fall aldrig registreras. 
Sjukdomen orsakas av parasiten Plasmodium(3). Det finns flera olika arter av denna 
parasit men de som orsakar malaria hos människan är P. falciparum, P. vivax, P. 
ovale, P. malariae och P. knowlesi. P. knowlesi uppmärksammades så sent som 2007 
och förekommer främst i Sydostasien. P.falciparum är den som orsakar flest dödsfall.  
Parasiten sprids när parasitbärande myggor av släktet Anopheles sticker människor 
(4). Myggor som sprider malaria via stick kallas för malariavektorer. Det finns ungefär 
tjugo arter av Anopheles myggan som överför parasiten.  
När en Anopheles mygga sticker en människa injiceras parasiten i en fas som kallas 
sporozit (5). Sporoziterna tar sig till levern via blodet där de sedan förökar sig genom 
multidelning i levercellerna. Detta kallas för schizogoni och tar en till två veckor. 
Shizogoni producerar nästa plasmodium fas som kallas för merozoiter och de lämnar 
levercellerna och går ut i blodet. I blodet tränger sedan meroziterna in sig i de röda 
blodkropparna, erytrocyterna och genomgår ännu en fas och blir till trofozoiter. 
Trofozoiterna sönderdelar hemoglobinet i blodkroppen för att tillgodogöra sig de 
näringsämnen den behöver för att genomgå ytterligare en schizgoni för att producera 
mer meroziter. Detta gör att erytrocyterna lyseras och ännu fler meroziter tar sig ut i 
blodet för att sedan tränga in i nya blodkroppar.  
Denna cykel upprepas gång på gång och tar 48-72 timmar beroende på vilken typ av 
Plasmodium parasit det handlar om. 
Det beror också på parasiten vilka symptom man får och hur kraftiga de är (1). Vanliga 
symptom är starka sjukdomskänslor, svår huvudvärk, diarré, illamående och 
kräkningar. Det är också vanligt med periodvis återkommande feber och frossa 
varannan eller var tredje dag(3). 
Malaria kan behandlas med klassiska malarialäkemedel som klorokinfosfat men 
eftersom parasiten har utvecklat ökad motståndskraft mot dessa läkemedel så 
rekommenderar världshälsoorganisationen (WHO) artemisininbaserad 
kombinationsbehandling (ATC). Det är viktigt att ställa rätt diagnos innan behandling 
påbörjas, och detta sker med ett diagnostiskt snabbtest som tar 15 minuter. Det finns 
också olika malariaprofylax som kan användas vid resor t.ex. till Afrika. I dagsläget 
finns det inget vaccin mot malaria. Det bästa skyddet mot malaria är vektorkontroll 
med hjälp av insekticider. 
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Figur 1. Cykel över malariasmitta. Omarbetad bild från referens 5. 

 

1:2 Insekticider  

Det finns i dagsläget fyra klasser av insekticider som är rekommenderade av WHO för 
användning mot vuxna anopheles myggor och det är pyretroider, klororganiska ämnen, 
organofosfater och karbamater (7). Pyretroider används både i besprutning av myggnät 
(long-lasting insecticidal net, LLIN) och inomhus besprutning (indoor residual 
spraying, IRS). De övriga används enbart till IRS. 
Pyretroider fungerar på så sätt att de öppnar natriumkanalerna hos vektorerna vilket 
leder till en kontinuerlig excitation av nervcellen, förlamning och död. Pyretroiderna 
har en verkningstid på 3-6 månader då det används för IRS och de är billiga. 
Det enda klororganiska ämnet som används i IRS är diklordifenyltrikloretan (DDT).  
År 2001 förbjöd Stockholmskonvektionen om långlivade organiska föroreningar all 
användning av DDT förutom vid sjukdomsbekämpning p.g.a. dess miljöpåverkan. 
Fortsatt användning tillåts dock i malariabekämpning fram till dess att ett säkert, 
effektivt och prisvärt alternativ finns tillgängligt. DDT fungerar på liknande sätt som 
pyretroiderna trots skillnader i deras kemiska strukturer men har längre verkningstid, 
6-12 månader.  
De organofosfater som används för IRS är fenitrotion, malation och pirimfosmetyl. De 
har kortare verkningstid (2-3 månader) och är dyrare än både pyretroider och DDT. 
Deras verkningsmekanism är att inhibera enzymet acetylkolinesteras och detta leder till 
ett överskott av signalsubstansen acetylkolin som i sin tur överstimulerar nervcellerna 
och vektorn dör. 
Bendiokarb är den karbamat som används för IRS. Den är lika effektiv som de 
organiska fosfatföreningarna, men den har kortare verkningstid än pyretroiderna och 
DDT (2-6 månader) och den är också dyrare. Bendiokarb har liknande 
verkningsmekanism som organiska fosforföreningar. 
I dagsläget används i stort sett bara pyretroider p.g.a. dess fördelar gentemot övriga 
insekticider. De är billigare, säkrare och har lång verkningstid. 
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1:3 Insekticidresistans 
 
Då många länder har förlitat sig enbart på en grupp av insektsmedel, pyretroiderna, så 
väcktes en ökad oro för insekticidresistans (2).   Det har nu bekräftats att flera arter av 
Anopheles myggan har utvecklat resistens mot minst en klass av insekticider, varav 
resistens mot pyretroider är vanligast. Mekanismen bakom resistensen är känd och kan 
grovt delas in i två huvudgrupper: metabolisk resistans och målproteinresistens 
(target-site resistance). Metabolisk resistens innebär att myggorna bildar enzym som 
bryter ner insekticiden och därmed hindrar den från att nå sitt mål. Hos 
malariavektorer är det tre enzymsystem som är inblandade: esteraser, mono-
oxygenaser och glutation S-transferaser. Målproteinresistens uppstår när en genetisk 
förändring hos myggan gör att insekticidens verkningsställe helt eller delvis blockeras. 
Hos pyretroider och DDT uppstår det en mutation i natriumkanalens receptor som ger 
upphov till vad som kallas knockdown resistance, kdr. Hos organofosfater och 
karbamater är det en mutation (G119S) i Ace-1 genen som leder till att 
acetylkolinesteras inte längre bryter ner acetylkolin något som kallas Ace-1 resistens. 
Vissa malariavektorer har utvecklat både metabolisk resistens och målproteinresistens, 
se tabell 1. 
 
Tabell 1. Mekanismer bakom insekticidresistens hos utvalda malariavektorer (2). 
Malaria vektor Pyretroider DDT Org.fosforföreningar Karbamater

Target-site Metabolisk Target-site Metabolisk Target-site Metabolisk Target-site Metabolisk

An.gambiae s.s x x x x x x x

An.funestus s.s x x

An.arabiensis x x x x x

An.culicfacies C x x

An.culicfacies B x x x x

An.stephensi x x x x x

An.dirus x

An.sacharowi x x x x x

An.albimanus x x x x  

 

1:4 Syfte 

 
Insekticider är ett viktigt och effektivt medel i kampen mot malaria och andra 
sjukdomar som sprids med myggor. Syftet med denna studie var att se om 
malariavektorernas resistens mot insekticider kan utgöra ett hot mot de framsteg som 
gjorts inom malaria bekämpningen om man inte längre kan kontrollera vektorerna? 
Kan man komma runt resistensproblematiken? Hur ska man undvika att vektorerna 
utvecklar resistens mot eventuella nya insekticider? Är det ens möjligt eller kommer 
resistens alltid att vara ett problem? 
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2. Metod 
 
Detta är en litteraturstudie där material sökts främst i PubMed mellan tiden 2014-02-
10 och 2014–02-19. Information har också hämtats från hemsidorna 
världshälsoorganisationen (WHO), läkare utan gränser, 1177 och 
folkhälsomyndigheten. Information har även sökts via sökmotorn Google samt hämtats 
från student litteratur. Sökningen i PubMed gjordes med följande MeSH-termer och 
frisökningar: malaria, malaria/prevention and control, malaria/transmission, 
insecticides, insecticide resistance, mosquito control/methodes, anopheles, target-site 
resistance och cytochrome P-450 enzyme system.  
 
Tabell 2. Sökhistorik i PubMed 

Sökord i PubMed Begränsningar Antal artiklar Utvalda artiklar Sökdatum 

Malaria [MeSh], Insecticide 
Resistance [MeSH], 
Mosquito Control/methods 
[MeSH] 

 
91 

 
2014-02-10 

  5 år 43 1   

  Review 7 2   

Malaria/prevention and 
control [MeSH], 
Malaria/transmission 
[MeSH], Insecticide 
Resistance [MeSH] 

 
66 

 
2014-02-10 

  5 år 31 
 

  

  Review 6 1   

Malaria insecticide 
resistance 

 
934 

 
2014-02-10 

  5 år 415 5   

  Review 41 1   

Insecticide Resistance 
[MeSH], Cytochrome P-450 
Enzyme System [MeSH], 
Anopheles [MeSH]   16 1 2014-02-12 

Insecticides [MeSH], 
Mosquito Control/methods 
[MeSH] 

 
1138 

 
2014-02-12 

  5 år 390 
 

  

  Review 20 2   
Insecticide Resistance 
[MeSH], target-site 
resistance, Anopheles 

 
39 

 
2014-02-12 

  5 år 21 1   

Insecticide resistance 
[MeSH], Anopheles [MeSH] 

 
634 

 
2014-02-19 

  5 år 201 3   

 
Artiklarna valdes utifrån innehåll som motsvarade det jag sökte, om de var publicerade 
i tidskrifter med hög impact factor samt om de var citerade av andra författare. 6 
originalartiklar användes i resultatdelen. De vetenskapliga artiklar som inte hittats via 
PubMed och som inte finns i tabellen har hittats genom referenslistorna i andra 
vetenskapliga artiklar. 
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3. Resultat 
 
 
Vektorkontroll är ett av de allra viktigaste sätten att hålla malaria under kontroll, och 
här spelar insekticider en stor roll. Det finns idag fyra godkända insekticidklasser som 
godkänds av WHO för vektorkontroll: pyretroider, klororganiska ämnen, 
organofosfater och karbamater. Den ökade användningen av insekticider har resulterat 
i en ökad insekticidresistens hos alla arter av malariavektorer och det gäller alla fyra 
klasser av insekticider.  
 

3.1 Kan malariavektorernas resistens mot insekticider utgöra ett hot mot 
de framsteg som gjorts inom malaria bekämpningen om man inte längre 
kan kontrollera vektorerna? 
 
I långtidsstudien ”Impact of three years of large scale Indoor Residual Spraying (IRS) 
and Insecticide Treated Nets (ITNs) interventions on insecticide resistance in Anophles 
gambiae s.l. in Benin” som publicerades i Parasites and Vectors 2012 undersöktes 
vilken effekt en storskalig kampanj mot malaria med IRS och LLINs hade på resistens 
hos den naturliga populationen av An.gambiae (8). 
 
Studien utfördes i fyra områden i Benin i västra Afrika. Områdena hade 64799 hushåll 
och täckte 977 km² i regionen Oueme. De insekticider som användes till LLINs och IRS 
i områdena var bendiokarb till IRS och pyretroiden deltamatrin till LLINs. 
Honmyggor av arten An.gambiae samlades in 2007, före utdelningen av LLINs och IRS 
samt efter insekticid ingripanden 2008 och 2010 och de testades för resistens mot 
pyretroiderna deltametrin och permetrin, DDT samt karbamaten bendiokarb. 
 
Testerna utfördes på så sätt att i varje område användes fem provrör, ett med 
obehandlat papper som kontroll och de övriga med insekticidbehandlade papper. Ca 25 
myggor placerades i varje provrör. Efter en timma flyttades de över till ett 
förvaringsprovrör. Efter 24 timmar räknades hur många myggor som dött. 
  
Resultatet av studien bekräftade att den naturliga populationen av An.gambiae har 
bevarat och utvecklat sin resistens mot pyretroider, men de är känsliga för karbamater. 
Det har skett en ökning av pyretroidresistens hos An.gambiae i hela Afrika och denna 
ökning har sammanfallit med den kraftigt ökade användningen av insekticider. I den 
här studien visade dock även kontrollområdet en ökad resistens, något som kan ha 
orsakats av andra faktorer än IRS och LLINs. Detta är en viktig upptäckt i det fortsatta 
arbetet med malaria vektor kontroll program som använder sig av IRS och LLINs.  

  

I studien “Malaria morbidity and pyrethroid resistance after the introduction of 
insecticide-treated bednets and artemisinin-based combination therapies: a 
longitudinal study” publicerad i Lancet Infections Diseases 2011 ville författarna 
utvärdera vilken effekt insekticidbesprutade nät (insecticide treated nets, ITNs) och 
ACTs hade på dödligheten på grund av malaria, myggpopulationer och asymtomatiska 
infektioner i västra Afrika (9).  
 
Ända sedan 1990 har byn Dielmo i Senegal varit med i en långtidsstudie. Denna artikel 
är inriktad på åren mellan 2007 och 2010 då ACTs blev introducerad som 
förstahandsval i behandlingen av malaria samt utdelning av LLINs till alla bybor. 
 
Malariatransmissionen är här intensiv och ständigt pågående då Anopheles myggorna 
förökar sig året runt. 
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Studien gick till på så sätt att alla bybor fick ett unikt identifikationsnummer och data 
om familjeband, yrke och var deras hus var beläget sparades i en datafil. Alla hushåll 
besöktes dagligen alla dagar utom söndagar och information samlades in. 
Temperaturen mättes på alla barn under fem år samt hos äldre barn och vuxna vid 
misstanke om feber. Om någon hade feber eller andra symptom så togs ett blodprov. 
Malaria utbrott behandlades med ACT. Effekten av behandlingen utvärderades 
dagligen och minst en parasiträkning (räkning av antalet malaria-infekterade 
erytrocyter i tunt blodutstryk) utfördes mellan 7-35 dagar efter insjuknande. 
  
I juli 2008 erbjöds alla bybor LLINs. En bedömning av antalet malariautbrott, 
exponering av vektorer och förekomsten av asymptomatisk malaria gjordes mellan 
januari 2007 och december 2010, dvs. 18 månader före och 30 månader efter 
introduktionen av LLINs. Utbrotten av malaria minskade efter distributionen av LLINs 
men de sista månaderna 2010 så ökade dock infektionerna med P falciparum igen. 
Anledningen till detta tros vara pyretriodresistens i Anopheles populationerna. Då 
LLINs introducerades var dödligheten hög bland vektorerna och populationerna 
minskade, men 2010 ökade populationerna till samma nivåer som före LLINs vilket 
tyder på att de utvecklat resistens mot insekticiden. I Dielmo ökade frekvensen av kdr 
allelen hos An.gambiae från 8 % 2007 till 48 % 2010. 
  

  

I artikeln “Bendiocarb resistance in Anopheles gambiae s.l. populations from Atacora 
department in Benin, West Africa: a threat for malaria vector control” tittade 
författarna på insekticiderna organofosfater och  karbamater då de i nuläget är de enda 
ersättningarna till pyretroiderna vilka vektorerna i hög grad är resistenta mot (10). 
  
Studiens mål var att se hur känsliga An.gambiae var mot karbamater och 
organofosfater. Förhoppningen var att resultatet skulle främja bra beslut och förbättra 
effektiviteten i vektor kontrollen. 
Studien utfördes i ett 13,778 km² stort område, uppdelat i fem distrikt, med ungefär 
482080 invånare år 2012. Från 2011 och framåt har området haft fri utdelning av 
LLINs och storskalig besprutning med IRS. 
 
Mygglarver av arten An.gambiae samlades in från de fem distrikten och fördes till ett 
laboratorium där de fick utvecklas. När de var 2-5 dagar gamla utsattes honmyggorna 
för de insekticidbesprutade papperen, 25 stycken i varje provrör. Efter en timme 
överfördes de till en förvaringsplats där dödligheten kontrollerades efter 24 timmar. 
Myggornas känslighet graderades enligt WHO:s protokoll: 
  

 Dödlighet > 98 %: full känslighet 

 Dödlighet mellan 90-98 %: misstänkt resistens i populationen 

 Dödlighet < 90 %: populationen anses vara resistent mot insekticiden 

Alla insamlade myggor från de fem distrikten hade en känslighet mindre än 80 % för 
karbamaten bendiokarb och anses då vara resistenta. I tre av distrikten var myggorna 
resistenta mot karbamaten propoxur med en dödlighet på 79-89%, i de andra två 
distrikten fanns en misstanke om resistens med en dödlighet på 90-91%. När det gäller 
organofosfater så var alla populationer känsliga för pirimifosmetyl med en dödlighet på 
>98 %, men i tre distrikt var de resistenta mot fenitrotion (83-90%) och i de andra två 
uppvisades misstänkt resistens (94-95 %). Studien visade att An.gambiae har utvecklat 
resistens mot bendiokarb något som kan hota malariavektorkontrollen i Benin och att 
det är nödvändigt att hitta ett annat tillvägagångssätt för att möta 
resistensproblematiken. 
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3.2 Hur kan man komma runt resistensproblematiken? Hur ska man 
undvika att vektorerna utvecklar resistens mot eventuella nya 
insekticider? Är det ens möjligt eller kommer resistens alltid att vara ett 
problem? 
 
P.g.a. den stora spridningen av pyretroidresistens hos malaria vektorer i Afrika behövs 
det nya strategier och verktyg för att kontrollera malaria transmissionen. I följande 
kliniska studie ” Field efficacy of a new mosaic long-lasting mosquito net (PermaNet® 
3.0) against pyrethroid-resistant malaria vectors: a multi centre study in Western and 
Central Africa” ville man utvärdera effekten av ett nytt s.k. mosaik-nät av typen LLINs 
på vilda pyretroidresistenta myggor i västra och centrala Afrika (11). 
 
Mosaik-nätet PermaNet® 3.0 är behandlat med ett organiskt ämne som heter 
piperonylbutoxid (PBO) och pyretroiden deltametrin. PBO är ingen insekticid i sig utan 
den ökar potensen hos insekticider som pyretroider och karbamater genom att hämma 
det metaboliska P-450 systemet. 
I den här studien jämförde man denna nya LLIN teknologi med det existerande 
PermaNet® 2.0 som rekommenderas av WHO. PermaNet® 2.0 innehåller enbart 
pyretroid. Studien utfördes i tre experimentstationer som tillhör Anopheles Biology & 
Control (ABC). Två stationer finns i västra Afrika och en i centrala Afrika. De tre 
stationerna har olika nivåer av pyretriodresistens i sina An.gambiae populationer: 
 

 I Malanville i norra Benin är An.gambiae den största malariavektoren, och den 
visar låga nivåer av pyretroidresistens.  

 I Pitoa i norra Kamerun tillhör An.gambiae och An.funestus de största 
malariavektorerna, men An.arabiensis är den mest dominerande. De visar en 
måttlig nivå på resistens mot pyretroiderna permetrin och deltametrin samt 
DDT. 

 I Vallée du Kou i norra Bobo-Dioulasso visar An.gambiae hög resistens mot 
pyretroider. 

 
För att utföra testerna använd speciella experiment hyddor. De är 3,5x2x2 meter stora 
och försedda med fyra ingångar som släpper in myggor, men hindrar dem från att flyga 
ut. I sex hyddor på varje ort placeras frivilliga bybor mellan klockan 19,00-05,30. 
Vilken typ av nät som användes i var och en av hyddorna var randomiserat.  
De olika näten var: 

1. Obehandlat nät 
2. PermaNet® 3.0. Otvättat 
3. PermaNet® 2.0. Otvättat 
4. PermaNet® 3.0. Tvättat 20 gånger 
5. PermaNet® 2.0. Tvättat 20 gånger 
6. Polyesternät behandlat med deltametrin 

 
På morgonen samlades döda myggor från golvet, utgångsfällorna och i näten. Vilande 
myggor samlades in från näten, väggar, utgångsfällor och tak med hjälp av en aspirator. 
De klassificerades efter den plats de hittades på och om de var döda eller levande, hade 
ätit eller inte.  
Testerna i Vallée du Kou utfördes från september till november 2007 samt från juli till 
september 2008 i Pitoa och Malanville.  
 
Resultatet visade att PermaNet® 3.0, tvättat 20 gånger, hade bättre eller lika effekt på 
dödlighet och hämning av blodsugande hos malariavektorerna jämfört med 
polyesternät behandlat med deltametrin.  
När det gäller PermaNet® 3.0 jämfört med PermaNet® 2.0 (otvättade) så visade 
PermaNet® 3.0 signifikant högre dödlighet och hämning av blodsugande (blood 
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feeding inhibition, BFI) i Vallée du Kou och Malanville. I Pitoa var BFI högre med 
PermaNet® 2.0, men dödligheten var större med PermaNet® 3.0. 
Studien visade att de nya LLINs PermaNet® 3.0 hade bättre effekt på malariavektorer, 
både de med kdr och de med metabolisk resistens än PermaNet® 2.0. 
I Vallée du Kou där pyretroidresistensen är hög överlevde dock 50 % av myggorna 
exponering av PermaNet® 3.0 jämfört med 75 % av PermaNet® 2.0. 
Det återstår att se om den skillnaden är tillräcklig för att kontrollera vektorerna i 
områden med hög pyretroidresistens. 

  

Efter att ha sett framgångsrika försök med attractive toxic sugar bait (ATSB) i Israel 
ville Müller G.C. et.al göra ett fältförsök i Mali beläget i västra Afrika för att se vilken 
effektivitet ATSB skulle ha på malaria vektorer. Deras studie ”Successful field trial of 
attractive toxic sugar bait (ATSB) plant-spraying methods against malaria vectors in 
the Anopheles gambiae complex in Mali, West Africa” publicerades i Malaria Journal 
2010 (12). 
 
Eftersom valmöjligheterna för vektorkontroll är begränsat så vill man se om de nyss 
utvecklade ATSB kan vara en lämplig metod att använda till vektorkontroll.  
ATSB fungerar efter ”attrahera och döda” principen. De attraherar med doft från frukt 
eller blommor, sockerlösning för utfodring och oralt gift för att döda myggorna.  
ATSB kan antingen sprayas på växter eller upphängd i enkla betesstationer och de 
myggor som äter blir dödade.  
Växtsocker är det enda hanmyggor äter men det är också en viktig källa till näring för 
honmyggor. 
 
Platsen för experimentet utgjordes av en samling dammar, 6st, på en yta av ca 3,8 
hektar. Kontrollplatsen bestod av fyra dammar på en yta av ca 1,4 hektar som låg 15 till 
20 km bort från experimentplatsen.  
 
Attractive sugar bait (ASB) och ATSB tillverkades på plats genom att låta saften från 
mogna och övermogna frukter, brunt socker, öl, vatten och BaitStab (ett antibakteriellt 
och antisvampmedel) jäsa i en plasthink i två dagar. Vätskan silades och förvarades i 
rumstemperatur. I ATSB tillsattes sedan borsyra. Borsyra är mycket giftigt för myggor, 
men är harmlöst för däggdjur med en toxicitet ungefär som bordsalt.  ASB och ATSB 
färgades med olika färger för att kunna se om myggorna hade ätit. 
 
Försöket pågick i 38 dagar med början i mitten av november 2008. Ca 80 ml av 
lösningarna sprayades på 1 m² stora ytor på växter runt om dammarna med start på dag 
åtta. ASB på kontrollplatsen och ATSB på experimentplatsen. Vuxna myggor samlades 
in 20 gånger med hjälp av ljusfällor utan lockbete i fixerade positioner mellan 
dammarna.  
ATSB reducerade kraftigt antalet hon- och hanmyggor av An.gambiae. Innan 
besprutningen samlades 184,6 ± 15,7 honmyggor och 55,9 ± 4,7 hanmyggor in i varje 
ljusfälla och efter besprutningen var siffrorna 26,4 ± 3,8 honmyggor och 7,35 ± 1,23 
hanmyggor. Kontrollplatsens population varierade inte mycket under perioden. Antalet 
An.gambiae minskade med ca 90 % och låg sedan kvar på den nivån under resterande 
försökstid.  
 
Studien visar att fällor med orala gifter är effektiva och orsakar död hos myggorna. Om 
ATSB längre fram ska ingå i vektor kontroll strategier så kan man använda två eller 
flera insekticider i ATSB lösningen för att minska risken att resistens ska uppstå. 
 
I diskussionen säger Müller G.C. et.al, att det behövs göras större undersökningar 
under längre tid där man samtidigt mäter malaria transmission och hur många i den 
mänskliga populationen som är drabbade av malaria för att kunna se ATSB:s fulla 
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effekt. Det är också viktigt att undersöka vilken effekt en kombination av ATSB, LLINs 
och IRS skulle ha på vektorkontrollen då det inte är troligt att ATSB ensamt skulle vara 
tillräckligt för att möta målen för vektorkontroll. 
 

  
 
I nästa studie ” Indoor Application of Attractive Toxic Sugar Bait (ATSB) in 
combination with Mosquito Nets for Control of Pyrethroid-Resistant Mosquitoes” 
undersöktes om ATSB placerade inomhus tillsammans med myggnät kan vara en ny 
väg att kontrollera vektorer. 
Efter att ha sett vilken bra effekt ATSB, sprayade på växter utomhus, har på 
vektorkontroll ville Stewart Z.P. et al undersöka effekten inomhus eftersom det är där 
människan är mest utsatt för malariavektorer (13). 
 
Fyra experiment hyddor i Tanzania användes för försöket. Platsen låg nära vattenfyllda 
risfält omgiven av blommor, häckar och fruktträd. Hyddorna låg 50 meter bort från de 
redan befintliga husen i byn. 
Studien pågick mellan den 31 juli och 19 augusti 2012. Volontärer sov under myggnät i 
varje hydda mellan kl 19-06. 
 
Fyra olika lösningar, sugar bait solution (SBS) användes i försöken: 

1. SBS utan insekticid (kontroll) 
2. SBS med tolfenpyrad 1 % 
3. SBS med klorfenapyr 0,5 % 
4. SBS med borsyra 2 % 

 
De tre insekticiderna har alla olika verkningsmekanismer (inhibitor av mitrokondriell 
elektrontransport, frikoppling av oxidativ fosforylering och oorganiskt maggift). 
Övriga ingredienser var guavajuice, brunt socker och färgämne. 
 
Fällorna var uppbyggda på så sätt att bomulls handdukar (20x30 cm) dränkta i ATSB- 
lösning fästes vid ett stativ över en uppsamlingsplatta som handdukarnas hörn låg i för 
att kunna återabsorbera lösningen. Fällorna hängdes ca 150 cm ovanför golvet i 
myggnätens fyra hörn. 
Små bomullsbollar blev också indränkta med ATSB-lösning och placerade nära 
experimenthyddornas fönster. För att hålla dem fuktiga fylldes de på med ATSB varje 
kväll. Varje morgon kl 6.30 samlades döda och levande myggor upp. De klassades som 
levande eller döda, om det hade ätit från fällorna eller inte samt identifierades för att se 
vilken art det var.  
Under de dagar studien pågick samlades 1374 myggor in. Av dessa var 1170 
An.arabiensis och 35 % av dem var honmyggor. 
Fördelningen av An.arabiensis som dog av de olika insekticiderna var:  

 42 % borsyra 

 29 % tolfenpyrad 

 29 % klorfenapyr 
 
Det dog signifikant fler myggor i experimenthyddorna jämfört med kontrollhyddan. 
 
Författarnas slutsats var att ATSBs var väldigt effektivt på att kontrollera An.arabiensis 
i en simulerad hemmiljö och eftersom de dödar pyretroidresistenta vektorer har de stor 
potential att utgöra ett effektivt och prisvärt alternativ i malariakontrollen. 
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4. Diskussion 
 
De artiklar och studier som ligger till grund för det här examensarbetet pekar alla mot 
samma sak, och det är att insekticidresistensen blir alltmer utbredd, något som kan 
vara ett hot mot folkhälsan.  
 
I många länder minskade antalet malariafall dramatiskt i samband med att gratis 
LLINs delades ut och alla hus besprutades med insektsmedel. I Afrika uppskattas det 
att 220000 dödsfall bland barn under 5 år undviks varje år tack var IRS och LLINs (7). 
Om pyretroiderna förlorar sin effektivitet skulle mer än 55 % av vektorkontrollen gå 
förlorad, något som skulle innebära att ungefär 120000 barn inte skulle räddas. 
 
För att undvika att resistens uppstår är det bra att växla mellan preparat med olika 
verkningsmekanismer, men de fyra klasser av insekticider som används i 
vektorkontroll i nuläget har bara två olika verkningssätt:  
 

1. Nervjonkanalblockerare: klororganiska ämnen (DDT) och pyretroider 

2. Synapsblockerare: organofosfater och karbamater 

Eftersom pyretroid är den enda insekticiden som används i LLINs idag har det troligen 
bidragit till den ökade resistensen hos malariavektorer. Pyretroider används också 
flitigt i IRS samt som bekämpningsmedel i jordbruksområden eftersom det har så 
många fördelar jämfört med andra insekticider. De är billiga, säkra att använda 
eftersom de har låg toxicitet för däggdjur och de har lång verkningstid. 
  
Denna ökade resistens mot pyretroider visar också Trape JF et al. i deras studie (9). Då 
LLINs introducerades år 2008 hade de en bra effekt och dödligheten var hög bland 
Anopheles populationerna. Utbrotten av malaria minskade betydligt. Sedan ökade 
Anopheles populationen år 2010 till samma nivå som före utdelningen av LLINs och 
fler insjuknade i malaria, vilket tyder på att de utvecklat resistens mot insekticiden som 
används i LLINs, d.v.s. pyretroid. De kunde också visa att An.gambiae hade ökat 
frekvensen av kdr allelen från 8 % till 48 %.  
 
Ett annat exempel på förlorad vektorkontroll p.g.a. pyretroidresistens kunde man se i 
Sydafrika där ett kontrollprogram mot malaria bytte insekticid från DDT till pyretroid i 
IRS 1996 (14). Inom fyra år ökade antalet malariafall fyra gånger och arten An.funestos, 
som tidigare troddes vara utrotad, observerades lämna hus som var besprutade med 
pyretroid levande. Analyser visade att arten var resistent mot pyretroider men känslig 
för DDT. De beslutades att men skulle återgå till DDT i IRS vilket ledde till en 91 % 
minskning av malariafallen. 
 
Då det idag inte finns någon annan insekticid än pyretroider att behandla myggnäten 
med är det viktigt att hitta nya insekticider med andra verkningssätt. Det blir då möjligt 
att växla mellan olika insekticider och på så sätt minska risken för att resistens ska 
uppstå, samt att kunna döda de vektorer som redan är resistenta. Tyvärr har 
marknaden varit dålig ur folkhälsoaspektens synpunkt då väldigt lite pengar läggs på 
att utveckla nya insekticider (14). De senaste 30 åren har det inte tillkommit några nya 
klasser av verksamma substanser till insekticider som används i storskala. 
 
Där resistens mot pyretroider är visad hos Anopheles populationen kan användning av 
karbamater, organofosfater eller klororganiska ämnen i IRS vara ett alternativ till att 
använda pyretroid. Det har dock visat sig att på vissa ställen har vektorerna utvecklat 
resistens även mot dessa insekticider. Aïkpon R. et al. visade i sin studie att 
An.gambiae var resistenta respektive misstänkt resistenta mot karbamater samt att 
många var resistenta/misstänkt resistenta mot organofosfater (10). Detta visar att 
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malariakontrollen kan vara hotad och hur viktigt det är att hitta nya insekticider, men 
även andra tillvägagångssätt för att möta resistensproblematiken. 
 
Mosaik-nät är ett exempel på hur man försöker hitta vägar runt resistensproblematiken 
(11). Där tillsätts ett organiskt ämne som heter piperonybutoxid till det 
pyretroidbehandlade nätet. Piperonybutoxid ökar pyretroidens potens. Corbel V. et al. 
visade i sin kliniska studie att denna kombination dödade 50 % av de 
pyretroidresistenta vektorerna jämfört med myggnät som enbart var behandlade med 
pyretroid där 25 % dog. Det återstår att se om den skillnaden är tillräcklig för att 
kontrollera vektorerna i områden med hög pyretroidresistens. 
 
En annan kombination som har studerats för att tackla pyretroidresistensen är ATSB i 
kombination med myggnät inomhus (13). Stewart ZP. et al. utförde en studie som 
visade att kombinationen var väldigt effektiv och eftersom den är billig och säker så kan 
den vara ett bra tillskott i malariakontrollen. I studien testades också flera orala 
insekticider vilket är en bra strategi mot att resistens utvecklas. 
 
 

5. Slutsats 
 
Kampen mot malaria har rönt stora framgångar och det skulle vara ett stort bakslag om 
den ökade insekticidresistensen hos malariavektorer skulle omintetgöra det. Många av 
de studier jag läst pekar på att resistensproblematiken ökar och om den ökningen 
forsätter så kan den utgöra ett hot mot de framsteg som gjorts inom malaria 
bekämpningen. Det är av stor betydelse att det utvecklas nya verksamma substanser till 
insekticider, något som inte har gjorts de senaste 30 åren eftersom det inte satsas 
mycket pengar på området. För att minska risken för resistensutveckling är det viktigt 
att variera mellan substanser med olika verkningsmekanism, men i dagsläget finns det 
bara ett fåtal något som ytterligare pekar på att fler substanser måste tas fram. Jag tror 
därför att de alternativa vägarna runt resistensproblematiken kommer att ha stor 
betydelse för vektorkontroll. Det ska bli särskilt spännande att följa utvecklingen av 
ATSB i kombination med andra metoder då jag tycker den ser lovande ut: den är billig, 
enkel, effektiv och säker.  
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