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Det var en gång en by på Borneo ö.
Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett 
bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. 
Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig 
parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten...

Ett av de hot som nämns i diskussionerna om framtida klimat-
förändringar är ökad smittspridning via insekter. Med ett var-
mare, fuktigare klimat överlever fler sjukdomsframkallande pa-
rasiter som kan överföras till människan via stickande insekter. 
Detta kan öka risken för infektionssjukdomar så som malaria.

För att effektivt förebygga och bota sjukdom måste de bakom-
liggande orsakerna till problemen avslöjas. Linné skrev 1735 i 
sin doktorsavhandling om malaria, ”frossan”, att den sannolika 
orsaken till sjukdomen var lerhaltigt dricksvatten eftersom män-
niskor främst blev sjuka i områden med lerjordar (se www.bio-
resurs.uu.se, Linnélektioner, huvudhäftet). Senare kopplade han 
sjukdomen till dålig luft (”mal air”). Upptäckten att små encel-
liga organismer, protozoer, orsakar sjukdomen malaria gjordes 
1880 av Alphonse Laveran. Smittspridningsmekanismen via 
myggor klargjordes ett tiotal år senare av Ronald Ross. Båda 
dessa upptäckter belönades med Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin åren 1907 respektive 1902. 

Ett kontroversiellt Nobelpris
Paul Müller, nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1948, tes-
tade olika insektsdödande ämnen för att hitta ett effektivt vapen 
mot skadliga insekter. Han använde ett ”minihus” på cirka 2 x 2 
x 2 m och målade i tur och ordning olika organiska ämnen på 
insidan av väggarna och studerade sedan insekternas överlevnad. 

Strax innan andra världskriget bröt ut fann han att en molekyl, 
DDT (diklor-difenyl-triklor-metylmetan), var ett effektivt in-
sektsmedel. Det var mycket användbart mot löss och därmed 
minskades spridning av tyfus, en allvarlig bakteriesjukdom som 
sprids med löss. 

DDT blev en succé och ett framgångsrikt vapen även mot ma-
lariamyggor som sprider malariaparasiter. Men användningen av 
DDT ledde snart till oanade problem.

DDT: flipp eller flopp?

Baksidor av framgångssagan
DDT är ett stabilt ämne som bioackumuleras och 
anrikas i näringskedjor. Höga koncentrationer av 
ämnet drabbar toppkonsumenter som rovfåglar 
och köttätande däggdjur och ger problem med 
fortplantningen. I samband med Rachel Carsons 
bok Tyst vår (1962) kom debatten om DDT 
som miljögift igång. Förbud mot ämnet infördes 
i många länder från 1970-talet, men sedan 2006 
rekommenderas återigen DDT av WHO för in-
omhusbekämpning i länder med malariaproblem. 
Det produceras årligen tusentals ton av ämnet.

Redan vid nobelprisutdelningen 1948 stod det 
klart att insekter kan utveckla resistens mot DDT. 
Det tar 1-2 år efter det att man börjat använda 
DDT i ett område tills insekter blivit resistenta.

Det var en gång...
Bildserien till vänster illustrerar en ekologisk saga 
om effekten av DDT som finns publicerad i många 
olika varianter. Materialet finns som kopierings-
underlag på www.bioresurs.uu.se. Klipp ut bilderna 
och blanda om. Låt eleverna klura ut i vilken 
ordning bilderna kommer och sedan återberätta  
historien men med relevanta biologiska begrepp.

Paul Hermann Müller erhöll Nobelpriset 
i fysiologi eller medicin 1948 ”för hans 
upptäckt av DDT:s starka verkan som 
kontaktgift mot ett flertal arthropoder”. 

En honmygga av släktet 
Anopheles som suger 
blod kan överföra 
malariaparasiter.  
Foto: James Gathany 
(CDC via Wikimedia 
Commons)

Där blev människorna sjuka,  
av malaria kan man dö.

Då kom ett flygplan och spruta DDT.  
Myggorna dog! Alla glada för det!

Kackerlackor också fick i sig DDT,  
inte dog dom så lätt, undrar varför det?

Katterna fick nu utan större möda 
gott om slöa ödlor till sin föda.

Ödlor med smak för kackerlackor små 
blev slöa och trötta, inte alls på tå.

Men ojoj, katterna mådde inte bra,  
de dör av DDT var det någon som sa..

Nu fick skogens råttor en chans, 
flytten in till byn den gick som en dans

I råttornas päls fanns småkryp på fest 
de smittade människorna med pest.

Snälla människor kom med katter sen.  Nu 
blev alla så glada igen!

Men oj, krasch! Insektslarver små 
hade ätit sönder trähusen och då....

Aj, aj, aj. Utan malaria och pest,  
men ingenstans att bo... vad göra härnäst?

DDT DDT

Zzz...

Katter på väg
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Spela spel online
Agera som malariamygga och ma-
lariaparasit och inse vilka hot som 
finns mot respektive organism.
www.nobelprize.org/educational/medicine/malaria

Koll på läget med KI
Kemikalieinspektionen (KI) samordnar 
arbetet för miljömålet Giftfri miljö. 
Sök på DDT på konsument.kemi.se. 
På sidan Historiska datum ges en bild 
av hur lagar och regler utvecklats.

På sidan Mygg- och fästingmedel länkas 
vidare till bekämpningsmedelsregistret. 
Där kan man söka på ”mygg” som  
Användningsområde och se vilka mygg-
medel som är godkända idag, vilka 
ämnen de innehåller samt även se vilka 
medel som inte längre är tillåtna. 

Ge eleverna i uppdrag att leta mygg-
medel eller andra bekämpningsmedel 
hemma och kontrollera med hjälp av 
kemikalieinspektionens webbsida vad 
som gäller för medlen. 

FÄStingar Sprider ockSå SJUkdomar
Foto: richard bartz
via Wikimedia commonS

Att göra

Illustration av honmygga  
(Wikimedia Commons)
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