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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att jämföra flotation med sedimentation för att se ifall det 

förstnämnda detekterar fler maskägg och för att ta reda på vilken flotationslösning och tillvä-

gagångssätt som fungerar bäst. Tre mättade lösningar testades; zinksulfat, natriumklorid och 

natriumklorid/sackaros. Dessa inkuberades i 15, 30, 45 och 60 minuter samt med två olika 

tillvägagångssätt vid centrifugering. Mättad natriumklorid och mättad natriumkloridsackaros i 

kombination med centrifugering fungerade bäst och användes för att se ifall flotation detekte-

rade ägg i något av 18 för sedimentering negativa prover. Åtta, för sedimentering positiva 

prover, undersöktes också för att se ifall skillnad i antal detekterade ägg förelåg mellan meto-

derna. Resultatet indikerar att flotation detekterar betydligt fler ägg än sedimentering. Natri-

umkloridlösningen fungerar bäst för H. nana, och natriumkloridsackaroslösningen för Taenia 

spp., A. lumbricoides och E. vermicularis och båda lösningarna rekommenderas att användas 

ifall flotation införs i rutinen. Att upprätta flotationsmetoden för detektion av maskägg skulle 

ha positiv effekt för diagnostiken av maskägg, och metoden kommer därför att införas på 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.  

 

Nyckelord: mättat salt, mättat saltsocker, mättad zinksulfat, maskägg, parasitdiagnostik 

 

  



 

 

Summary 

 

The flotation method detects more helminth eggs in faeces than sedimentation 

 

The aim with this study was to compare the flotation method with the sedimentation method 

to see whether flotation detects more helminth eggs and to find out what flotation solution and 

approach that works best. Three saturated solutions were tested; zinksulphate, sodium chlo-

ride, sodium chloride sucrose. Those were tested with the incubation times 15, 30, 45 and 60 

minutes, and with two different centrifugation methods. The saturated sodium chloride and 

saturated sodium chloride sucrose in combination with centrifugation worked best and was 

used to see if flotation detected eggs in any of 18 for sedimentation negative samples. Eight, 

for sedimentation positive samples, were also tested to see differentiation in number detected 

eggs between the methods. The result indicate that flotation detects significant more eggs than 

sedimentation. The sodium chloride solution works best for H. nana, and the sodium chloride 

sucrose solution for Taenia spp., A. lumbricoides and E. vermicularis and both is recommend-

ed to be used if a change in method to flotation is made in the routine. To set up this method 

for detection of helminth eggs would be positive for the diagnostic of helminth eggs, and 

therefore it will be introduced at the county hospital Ryhov, Jönköping. 

 

Keywords: saturated salt, saturated saltsugar, saturated zinksulphate, helminth eggs, parasite 

diagnostic 
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Inledning 

Vid det parasitologiska laboratoriet, Mikrobiologen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, där 

denna studie utfördes, används idag metoden sedimentering för att påvisa protozoer och 

maskägg i feces. En frågeställning har väckts huruvida maskägg missas med sedimenterings-

metoden, med följd att felaktigt negativa resultat svaras ut och patienter inte får korrekt dia-

gnos eller behandling. Sedimentering är enligt litteratur den bästa metoden för olika proto-

zoer, vilket är den vanligaste formen av parasitsjukdomar i västvärden. För att detektera 

maskägg verkar enligt litteraturen dock flotation vara en bättre metod och den här studien 

syftar till att undersöka om flotation detekterar fler maskägg än sedimentering. Vid ett resultat 

tydande på att flotation är bättre för detektion av maskägg kommer denna metod att införas 

vid frågeställning om maskägg, som ett tillägg till den ordinarie metoden.  

 

Bakgrund 

Idag, när resandet har blivit en naturlig del av vardagen, har det blivit av allt större vikt att 

inte bara hitta parasitinfektioner vanliga i det egna landet utan från hela världen (1). Ordet 

parasit kommer från de grekiska orden para, som betyder "vid", och sitos, som betyder "mat" 

eller "föda" (2) och enligt svenska akademiens ordbok beskrivs ordet parasit med synonymer 

som ”snyltdjur”, ”snyltväxt”, ”snyltgäst” eller ”snyltare” (3). En parasit är en organism som 

lever en del av sitt liv i eller på en annan organism och skadar sin värd men samtidigt är bero-

ende av värden för sin egen överlevnad (2).  

 

Inälvsmaskar är en grupp parasiter tillhörande riket animalia (metazoa) och kan delas in i två 

grupper; nemathelminthes (nematoder, rundmaskar), och platyhelminthes (plattmaskar). Den 

sistnämnda gruppen delas in i två undergrupper, trematoder och cestoder (4).  

 

Eftersom de flesta inälvsmaskar inte kan existera utanför sin värd så är få maskinfektioner 

livshotande, men deras påverkan på människors hälsa är trots detta oerhörd. Det som orsakar 

sjukdom hos människa är ofta fysiska faktorer relaterade till maskarnas storlek, livsstil eller 

placering i kroppen (5) och allvarlighetsgraden av de flesta parasitinfektioner är relaterad till 

infektionsdosen samt hur stor parasitbördan blir över tid. I många fall är en parasitinfektion 
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kronisk, och varar i månader till flera år. Det faktum att ett stort antal parasiter är långlivade 

innebär att inflammatoriska förändringar riskerar att bli irreversibla, och kan leda till funkt-

ionella förändringar i vävnader (4).  

 

De olika maskinfektionerna 

Den här studien inriktar sig på Ascaris lumbricoides (spolmask), Ancylostoma duode-

nale/Necator americanus (hakmask), Enterobius verimicularis (springmask) Trichuris trichi-

ura (piskmask), Hymenolepis nana (dvärgbandmask), Taenia saginata/solium (binnikemask) 

samt nämner flundror kort. Vid detektion av tarmparasiter är kunskap om maskäggens morfo-

logi viktig, men även förståelse för hur parasiterna lever, agerar och kännetecknar sig. Till 

exempel lägger vissa parasiter, så som Strongyloides stercoralis, sina ägg i magen istället för 

tarmen vilket gör att utkik bör hållas för larver istället för maskägg vid diagnostik (4, 6). 

Dessa olika parasiters patogenes, äggmorfologi, spridning och livscykel kommer därför att 

beskrivas närmare här nedan. 

 

Nematoder 

Figur 1. 1) Ascaris lumbricoides; 2) Trichuris trichiura; 3) Hakmask; 4). Enterobius vermicu-

laris (5). 

 

Nematoder är de tarmparasiter som lättas känns igen då de ofta är stora, har osegmenterade 

kroppar och är cylindriska, därav kallas de rundmaskar. Oftast lever de som vuxna maskar i 

tarmen (4) och uppskattningsvis är 3.2 miljarder människor infekterade med tarmparasit i 

form av rundmask. Nematoder har inte någon mellanvärd i sin livscykel, men de flesta kräver 

ändå ett steg utanför människan för att ägget ska utvecklas till sin infektiösa form (6).  
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Ascaris lumbricoides 

Ascaris lumbricoides, spolmask, är en nematod som finns hos 25 % av jordens befolkning, 

med högst prevalens hos undernärda individer i utvecklingsländer (6) till följd av dåliga sani-

tära förhållanden och att mänsklig avföring ofta används som gödsel (4). Människan blir in-

fekterad, från jord, vid förtäring av befruktade ägg som sedan kläcks i tolvfingertarmen varpå 

larverna penetrerar tarmväggen, tar sig ut i blodomloppet och transporteras till hjärtat. Däri-

från tar larverna sig till lungcirkulationen, varifrån de sedan hostas upp och sväljas ned till 

matsmältningssystemet igen. I tarmen mognar de till vuxna maskar och börjar sedan produ-

cera ägg som förs vidare till avföringen (1). De vuxna maskarna kan leva i flera år (5) och 

under en honas livstid kan hon ge ifrån sig 60 000 000 ägg (1). Maskäggen (se Figur 1 bild 1) 

kan hittas i feces omkring 60-75 dagar efter påbörjad infektion (4) och de är brungula, gall-

färgade, med en storlek på 45-60µm för de fertiliserade äggen och 90x40µm för de ofertilise-

rade. De är ovala eller sfäriska med ett karaktäristiskt tjock, transparent, hyalint skal som oft-

ast är täckt med en äggvitehaltig kappa som ”ser taggig ut” (6). Om det helt saknas fertilise-

rade ägg i feces så innebär det att bara honmaskar finns i tarmkanalen. De vuxna maskarna är 

de största maskarna av de vanliga nematoderna som infekterar människan, med en storlek på 

15-35 centimeter i längd (1). Honan är större än hanen, och hanen har en typisk böj på sin 

svans men de båda har en slät ytterhud (6).  

 

Patogenesen vid infektion med Ascaris lumbricoides bygger på värdens immunförsvar, effekt 

av larvförflyttningen, mekaniska effekter från den vuxna masken och näringsbrist beroende på 

närvaro av vuxna maskar (1). Oftast är en infektion med Ascaris lumbricoides inte patogenisk, 

men i vissa fall kan dock denna parasit vara farlig då även infektion med endast en vuxen 

mask kan leda till blockering av gallgång/bukspottskörteln eller skada i levern, masken kan 

även råka perforera tarmen och orsaka peritonitis med sekundär bakteriell infektion. Eosino-

fili kan ofta påvisas och vid stor maskbörda kan magsmärtor, feber, uppsvälldhet och kräk-

ningar uppstå (4). 

 

Enterobius vermicularis 

Denna nematod, som i dagligt tal kallas springmask, är troligtvis den vanligaste parasiten i 

världen. Förekomsten är störst på kalla och tempererade platser. Honan är 8-13 mm lång och 

har spetsig stjärt jämfört med hanen som är 2-5mm lång och har böjd stjärt. Människan blir 

infekterad genom fecal-oral smitta, det vill säga genom att infektiösa ägg från avföring på 
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något sätt sväljs ned, exempelvis till följd av otillräcklig handtvättning. Äggen kan även vara 

luftburna (1) och kan överleva långa perioder i damm, t.ex. under sängen till infekterade indi-

vider (4). Väl svalda kläcks de i tarmen i området kring blindtarmen, där de utvecklas till 

vuxna maskar. När hanen sedan har fertiliserat honan dör han ofta och förs ut via avföringen. 

När honan blivit befruktad fylls nästan hela kroppen med ägg varpå hon förflyttar sig ner till 

kolon och kryper sedan ut genom anus (1), där hon lägger upp till 20 000 ägg (4), som är fullt 

infektiösa redan efter några timmar. Det vanligaste symptomet på infektionen är klåda vid 

analöppningen, orsakat just av att honan lägger äggen där. För att diagnostisera Enterobius 

vermicularis används oftast ett ”tejptest”, vilket innebär att tejp sätts med den klibbiga sidan 

mot analöppningen, detta kollas sedan på i mikroskop efter ägg, eventuellt kan även maskar 

hittas. Även om äggen inte läggs i tarmen så kan några ägg ändå hittas i avföringen, dock 

uppskattningsvis bara i 5 % av fallen. Äggformen kan beskrivas som amerikanska fotbollar 

(se Figur 1, bild 4), med en platt sida (1) och har en storlek på 50-60x20-30µm (4).  

 

Hakmask 

De två hakmaskar som infekterar människan är Ancylostoma duodenale och Necator ameri-

canus. Dessa skiljer sig endast åt vad gäller geografisk spridning, struktur på mundelarna och 

relativ storlek och grupperas därför oftast ihop under namnet ”hakmaskar”. En människa blir 

smittad av en filariform (infektiös larv) som genomborrar huden, vilket ibland orsakar en al-

lergisk reaktion. Precis som A. lumbricoides tar den sig sedan till lungan (vilket kan ge upp-

hov till pneumotitis och eosinofili) och hostas där upp för att på så vis komma ner i tunntar-

men där den utvecklas till en vuxen mask. Båda formerna av hakmask har hakar med vilka de 

suger blod från den skadade tunntarmen vilket kan leda till en mikrocytär hypokrom anemi. 

De vuxna maskarna kan lägga 10 000-20 000 ägg per dag, som med ett tunt skal och storlek 

på 60-70x35-40µm innesluter en utvecklande larv (se Figur 1 bild 3). Äggen, som kommer ut 

via avföringen, kontaminerar sedan jorden och livscykeln börjar således om igen. Uppskatt-

ningsvis är 900 miljoner människor infekterade med hakmask som mestadels återfinns i tro-

piska områden (4).  

 

Trichuris trichiura 

Trichuris trichiura, piskmask, är en nematod med en enkel fecal-oral livscykel (6) som trivs 

bäst i varm, fuktig, miljö (5). Människan blir infekterad genom förtäring av befruktade ägg 

och larven kläcks sedan i tunntarmen och migrerar framför allt till blindtarmen och tjocktar-

men där de penetrerar slemhinnan, suger sig fast, och mognar till vuxna maskar. En hona kan 



5 

 

lägga omkring 3 000 – 10 000 ägg per dag, dessa åker ut i feces och mognar i jorden och cy-

keln börjar om (4). Då de vuxna maskarna sitter fast i tarmväggen hittas de sällan i avföringen 

(1) och diagnos ställs utifrån fynd av ägg i feces. Äggen (se Figur 1, bild 2), med en storlek på 

50x24µm har ett speciellt utseende med en mörk gallfärgning och formen av en tunna med två 

polära slemliknande pluggar i båda ändarna av skalet och inuti finns ett osegmenterat ovum 

(1, 4). En vuxen honmask kan leva i åtta år (4) och är 35-50 mm lång. Hanen är något kortare 

och har en karaktäristisk 360 graders böj på sin svans. Geografiskt sett förekommer parasiten 

på samma platser och ofta som saminfektion med A. lumbricoides. Barn har en extra hög in-

fektionsgrad då äggen kontaminerar jord där de leker och även utför sina behov. Vanligtvis är 

infektionen symptomlös, men ibland ses symptom till följd av mekanisk skada på tarmslem-

hinnan och allergisk reaktion relaterade till maskbördan, infektionslängden, ålder och övrig 

hälsostatus hos värden. Patienter infekterade med Trichuris trichiura kan vid kraftig infektion 

ledande till anemi och tillväxthämning få ett kroniskt dysenteri-liknande syndrom. Hypokrom 

anemi är något som också påträffas, till följd av malnutrition och blodförlust då kolon kan bli 

skör vid hög maskbörda (1). Infektion med Trichuris trichiura kan även ge sekundär bakteri-

ell infektion då huvudet av masken penetrerar djupt in i tarmslemhinnan (4) och hos barn kan 

prolaps av rectum ske (6).  

 

Cestoder  

 

Figur 2. 1) Taenia saginata/solium; 2) Hymenolepis nana (5). 

 

Vuxna bandmaskar lever bundna till slemhinnan i tunntarmen och tar upp mat från värden. 

Det organ med vilken de sitter fast med kallas scolex, till detta sitter en rad med segment – 

proglottider – som tillsammans kallas strobila. Varje proglottid innehåller en han och en hon-

del. Cestoder har en komplex livscykel där människan i vissa fall fungerar som intermediär-

värd och i andra som slutvärld. Bandmaskar är bland de tidigast kända parasiterna, från 1500 
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f.kr. Ungefär 100 miljoner människor i världen är infekterade med T. saginata eller T. solium 

och ca 75 miljoner med H. nana. Infektion med vuxna cestoder i tarmsystemet är inte livsho-

tande, men infektion med larvformen kan vara väldigt allvarlig och leda till döden. (1) 

 

Hymenolepis nana 

Hymenolepis nana är den vanligaste cestoden att parasitera människa. De vuxna maskarna är 

15-40 millimeter långa, vilket är betydligt kortare än andra bandmaskar, vilket har gett den 

namnet dvärgbandmask (7). Som den enda cestoden som inte behöver en intermediär värd, 

men dock kan ha det i form av t.ex. insekter eller möss, är dess livscykel simpel. Ägg med 

embryo sväljs och utvecklas i tarmens villi till en larv i cystericoid form som sedan hakar sig 

fast i tunntarmen och utvecklas till en vuxen mask med ett strobila av äggbärande proglottider 

(4). Deras ägg är 47x57µm och har ett slätt skal med ett innermembran innehållande ett em-

bryo med sex hakar (se Figur 2, bild 2). Trots att den vuxna masken kan parasitera sin värd i 

upp till 20 år ger infektion med H. nana minimala symtom (6), men i fall med autoinfetion 

och kraftigt ökad maskbörda kan hyperinfektion uppstå med bland annat diarré, magsmärtor, 

huvudvärk och anorexia (4). Det finns en annan art, H. diminuta, som främst drabbar små 

gnagare, men den kan även påträffas i människor då den kan smitta via loppor från gnagarna. 

Ägg från denna liknar H. nana till utseendet men är större (5).  

 

Taenia solium/saginata 

Taenia spp. är en bandmask som har människan som sin slutvärd. Tania spp. kallas med ett 

annat namn för binnikemask och kan delas in i två arter, Taenia solium och Taenia saginata. 

Människan blir infekterad genom att äta otillräckligt lagat kött där en larv i cystform finns. T. 

solium har grisar som intermediärvärd, och T. saginata finns hos kor. Deras livscykel är i 

princip densamma. Larven ingesteras och får fäste i tunntarmen där den börjar producera 

proglottider tills ett strobila av proglottider har bildats – detta kan vara flera meter i längd – de 

sexuellt mogna progleotiderna innehåller ägg som lämnar värden genom avföringen och kon-

taminera vatten eller växtlighet och på så vis åter ingesteras av gris alternativt ko. Endast äg-

gen (se Figur 2, bild 1), som är sfäriska med en storlek på 30-40µm, har tjock cellvägg och 

innehåller ett embryo med sex hakar, är inte tillräckliga för artbestämning utan för detta be-

hövs proglottiderna studeras. En skillnad är att proglottiderna från T. saginata är längre än de 

är breda och det omvända gäller för T. solium. Symptomen vid binnikemaskinfektion är vaga, 

diffus magsmärta, hungersmärta och kroniska matsmältningsbesvär. T. soloium kan dock ge 

en allvarlig infektion, cysticercos. Detta stadie i livscykeln infekterar normalt grisen men kan 
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ibland intas av människan till följd av kontamination med avföring i t.ex. vatten. Om cysti-

cercos infekterar hjärnan kan det orsaka t.ex. meningit, skada på kranialnerverna, kramper, 

och synförändring med mera. Ifall larven återfinns i ögat kan individen bli blind. Det är när 

larverna dör som värst symptom uppstår då det orsakar en kraftig inflammatorisk reaktion (4). 

 

Trematoder 

 

Figur 3. 1) Clonorchis sinensis; 2) Fasciola hepatica; 3) Paragonimus westermani; 4) Schis-

tosoma mansoni; 5) S. haematobium; 6) S. japonicum (5). 

 

Inom denna grupp av inälvsmaskar ingår flundror. Dessa är platta, lövliknande hermafroditer, 

med undantag för Schistosoma spp. som inte är en hermafrodit. De har två sugmunnar, en 

oral, för matintag, och en ventral, för att binda fast sig. Flundrornas livscykel är likartade, de 

behöver två intermediära värdar innan de blir infektiösa för människa (Schistosoma spp. är ett 

undantag även från detta och behöver bara en värd, i form av en artspecifik snäcka, varför 

infektion med denna ofta kallas snäckfeber). I första stadiet är parasiten en frisimmande mi-

racidia, denna frisläpps från befruktade ägg som hamnat i vatten via avföring från en infekte-

rad människa. Efter detta steg varierar det något. Schistosoma spp. mognar sedan i det portala 

vensystemet (S. mansoni i tjocktarmen, S. japonicum i tunntarmen och S. haematobium i urin-

blåsan. Dessa tre är de vanligaste inom Schistosoma spp. att infektera människa). Fasciola 

hepatica, som är en stor leverflundra, mognar istället i gallgången. Opisthorchis sinensis, tidi-

gare kallad Clonorchis sinensis, är en liten leverflundra som håller till i gallgången/gallblåsan 

och dess cercarier parasiterar färskvattenfisk istället för sjöplantor som för Fasciola hepatica. 
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Paragonimus westermani är en flundra som håller till i lungan, och människan blir infekterad 

genom otillräckligt kokt krabbkött eller kräftor som innehåller metacercariecystor (6). 

 

Äggen från Schistosoma spp. är stora och karaktäristiska. S. mansoni (se Figur 3, bild 4) är 

oval med storlek på 116-180x45-58µm och har en tydlig lateral ryggrad medan S. haema-

tobium(se Figur 3, bild 5) som också är oval, med storlek på 112-180x40-70µm har en termi-

nal ryggrad. S japonicum (se Figur 3, bild 6) har nästan ovala ägg på 75-90x60-68µm och har 

en knubbliknande liten ryggrad som kan synas om fokus hamnar rätt (6). Infektionen är van-

ligast i tropiska områden, och ca 200 miljoner personer är infekterade (4). Äggen från Fasci-

ola hepatica (se figur 3, bild 2) känns igen på bland annat storleken, 150-80µm, den ovala 

skepnaden och gulbruna färgen och parasiten finns spridd över hela världen. Infektion med 

Opisthorchis sinensis är vanligast i öst, framför allt Kina, Japan och Korea och dess ägg (se 

Figur 3, bild 1) är karaktäristiska urnformade och bland de minsta maskäggen, 27-35x14-

16µm. Paragonimus westermani-äggen (se Figur 3, bild 3) har en storlek på 80-120x48-60µm 

och är endemisk i västra Afrika och vissa regioner av Central- och Sydamerika (6). 

 

Diagnostikmetoder för maskägg 

För att detektera inälvsmaskar finns olika tillvägagångssätt att tillgå, nästan alla grundar sig 

dock på att provet mikroskoperas. Metoder med vilka man kan diagnostisera ägg från inälvs-

maskar är exempelvis direktmikroskopi, kato/katz samt koncentrering i form av sedimentering 

eller flotation (4). Även andra metoder än mikroskopering börjar få en allt större roll inom 

parasitologin. Den senaste tidens utveckling inom molekylärbiologin har till exempel lett till 

att många tarmparasiter nu kan detekteras med PCR. I dagsläget nyttjas PCR bland annat i fall 

då mikroskopi saknar specifitet, som vid åtskiljandet av Entamoeba histolytica från En-

tamoeba dispar, men förväntas ta större plats i framtiden (8).  

 

För att bevara strukturerna och konservera organismerna kan fixeringsmedel användas. Den 

lösning som används på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, för att fixera provmaterialet är 

egentillverkad sodium-acetate acetic acid formalin (SAF). Provmaterialet, i form av feces (ca 

1 del feces till 5 delar SAF) från både ”utsidan” och ”insidan”, samlas av patienten upp i ett så 

kallat SAF-rör och blandas ordentligt (9). SAF innehåller natriumacetat, koncentrerad ät-

tiksyra, formaldehyd (37-40 %-ig) och avjonat vatten och denna sammansättning hjälper ägg 

från inälvsmaskar, larver, protozoer, trofozoiter, cystor, coccoida oocystor och microsporidi-
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umsporer att bevaras samt avdödar det mesta materialet och minskar hälsorisken/smittrisken 

för laboratoriepersonalen (1). Exempel på andra fixeringslösningar som kan användas är Po-

lyvinyl alcohol (PVA) eller 10 %-ig formalin i buffrad saltlösning med flera. SAF har förde-

len att den inte innehåller merkuriklorid, som tex finns i Schaudinn’s fluid och några av PVA 

fixativen och är väldigt toxiskt samt lättantändligt (1). Allt material som studerats i denna 

studie var SAF-fixerat. 

 

Det första steget som sker i diagnosprocessen är att feces samlas upp i ett rent vattentätt rör, 

med ett tätt åtslutande lock för att bevara rätt fuktighet. Det är viktigt att avföringen inte kon-

tamineras med vatten, jord eller urin. Detta eftersom vatten och jord kan innehålla organismer 

som liknar parasiter, och urin kan framkalla att maskägg kläcks. För en rutinundersökning för 

parasiter rekommenderas att prover tas vid tre olika tillfällen, inte på samma dag och inte tre 

dagar efter varandra men inom en tiodagarsperiod, för att öka sannolikheten att man får med 

sig äggen. Detta då många parasitägg utsöndras intermittent. Då provmaterialet ankommer till 

laboratoriet kontrolleras det först makroskopiskt för konsistens, blodförekomst, slemmighet 

samt förekomst av maskar eller proglottider, och sedan utförs oftast någon av nedanstående 

beskrivna metoder för att detektera maskäggen (4). Observera att denna studie fokuserar på 

maskägg, men att rutinen fokuserar på att detektera alla parasiter som kan återfinnas i feces.  

 

Direktmikroskopi 

Direktmikroskopi, eller ”våtpreparat” (direct wet mount), används på färska fecesprover, 

mestadels för att detektera rörliga trofozoiter eller larver (från exempelvis Strongyloides spp.), 

och vid användande av saltlösning eller jodlösning kan maskägg, protozoecystor, leukocyter 

och röda blodceller också detekteras (4). Våtpreparation med saltlösning görs genom att 

blanda ut en liten droppe avföring i en droppe av fysiologisk saltlösning på ett objektsglas och 

lägga på ett täckglas. Idealt görs två sådana preparat och i den andra tillsätts jodlösning istället 

för saltlösning. Provmaterialet bör utgöra ett tillräckligt tjockt men inte för tjockt lager. Är det 

för tjockt färgas parasitdelarna in dåligt och kan vara svåra att skilja från skräpet, är det för 

tunt å andra sidan kan parasiter missas då de späds ut i högre utsträckning. Då små protozoer 

kan missas vid vanlig direktmikroskopi så rekommenderas infärgning av preparatet som kom-

plettering till detta. Till exempel med järnhematoxylinfärgning eller modifierad (Wheatley’s) 

Gomori’s trikromfärgning (6).  
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Kato-katz 

Kato-katz är en metod som används över hela världen för att diagnostisera maskinfektioner, 

men den är känd för att ha låg känslighet bland annat eftersom endast en liten del avföring 

undersöks (10) och eftersom färsk feces, ej fixerad, används ökar risken för falska negativa 

provsvar då provmaterialet inte hinner analyseras i tid (11). Metoden går till så att en specifik 

mängd avföring läggs på ett objektsglas varpå en bit cellofan, indränkt i en lösning som gör 

provet genomskinligt bestående av glycerol och malakitgrönt, läggs över. Avföringen pressas 

sedan ut mellan cellofanet och objektglaset och efter 30-40 minuter kan äggen räknas i mikro-

skop. Då vikten är känd fås en kvot med antal ägg per gram feces fram (12) vilket gör att me-

toden ofta används vid epidemiologiska undersökningar och är rekommenderad av WHO 

(world health organization) för detta (10, 11). 

 

Sedimentering 

I dagligt tal kallas denna metod ”koncentrering”, då flotation, som också är en koncentre-

ringsmetod, inte är lika vanlig. Till sedimentering används en lösning med en densitet som är 

lägre än parasiterna ifråga, detta gör att äggen, cystor och andra former koncentreras i ett se-

diment på botten. Denna metod rekommenderas till rutinlaboratorier då den är enkel att utföra 

och inte är benägen att stöta på tekniska problem. Sedimentering med hjälp av antingen grav-

itation eller centrifugering leder till goda resultat vad gäller protozoer, ägg, larver, men de kan 

vara svårare att upptäcka i mikroskop än vid flotation på grund av mycket bakgrundsskräp. 

För att minska mängden skräp används etylacetat (6) som drar till sig skräp och fett ur feces 

men inte parasiterna som således blir kvar på botten av suspensionen vid sedimenteringen (1). 

Etylacetat tillsammans med formalinfixerat material utgör den vanligaste sedimenterinsme-

toden på rutinlaboratorier (6). För att göra parasiterna mer lösliga vid upparbetningen av feces 

inför sedimentering kan ämnet Triton-x användas (9). 

 

Flotation 

Flotationsteknik är en koncentreringsmetod som inte är lika vanlig att använda sig av på labo-

ratorierna som sedimentering. Flotationsmetoden använder sig av en lösning med högre densi-

tet än organismerna som ska detekteras, vilket gör att dessa kan flyta upp i lösningen medan 

skräpet sjunker till botten. Till sin fördel har flotationsmetoden att provet inte blir lika skrä-

pigt att avläsa som andra metoder, men vissa maskägg riskerar att inte flyta upp då de har för 



11 

 

hög densitet i förhållande till lösningen. Ytterligare en nackdel är att äggens cellvägg riskerar 

att spricka, och operkulerade ägg från cestoder och trematoder, dvs ägg som har ”lock”, kan 

sjunka ner till botten då det högre trycket kan få locken att öppnas så att vätska strömmar in 

och gör dem tyngre. Av denna anledning bör man vid flotation titta på både bottensatsen och 

det som flutit upp. Formalinfixerat material gör att de operkulerade äggens lock inte öppnas så 

att dessa också kan detekteras i flotation, och det hindrar även till viss del förvrängningen av 

parasitformerna som kan bli vid användande av saltlösningar med hög densitet (6). 

 

Det finns olika tillvägagångssätt för flotation. Till exempel enkel flotation, som innebär att ett 

rör med avföringen i fylls på med flotationslösningen tills en positiv menisk bildas varpå ett 

objektglas läggs. Röret låts sedan stå en bestämd tid så att äggen hinner flyta upp. Istället för 

att låta rören stå kan de centrifugeras. Det finns en mängd olika lösningar som kan användas, 

tex socker (Sheather’s lösning, densitet 1.27-1.33), natriumnitrat (densitet 1.18), magnesium-

sulfat (densitet 1.20) eller zinksulfat (densitet 1.20) Dessa används då de är effektiva, lätta att 

tillverka och få tag på och relativt billiga (13). 

 

FLOTAC är en metod som grundar sig på flotation i centrifug och utnyttjar samma princip, att 

äggen flyter upp i en lösning med högre densitet vilket sker i en specialtillverkad cylindrisk 

apparatur. Istället för att centrifugera ett rör med avföring och flotationslösning centrifugeras 

hälls det i två kammare i apparaturen som består av tre delar varifrån det översta skiktet tas till 

vara på (motsvarar det som fastnar på täckglaset) och det understa skiktet (bottensatsen vid 

vanlig flotation) och dessa studeras sedan i mikroskop. Apparaturen kan tvättas och återan-

vändas. Den stora nackdelen är att en specialcentrifug krävs (12). En hel del studier har gjorts 

där FLOTAC jämförts med andra metoder (7, 14) och testats för specifika parasiter (15, 16) 

med lovande resultat. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på vilken lösning och inkubationstid, alternativt centrifuge-

ring, som vid flotationsmetoden detekterade flest maskägg i feces och sedan jämföra denna 

metod med sedimenteringsmetoden för att ta reda på om flotation skulle förbättra parasitdia-

gostiken av maskägg. 
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Material och metod 

Tillverkning av flotationslösningarna 

Saltlösningen tillverkades genom att fylla en bägare med kranvatten varpå saltet, som i denna 

studie innebär natriumklorid (Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH, Wunstorfer, 

Tyskland), tillsattes. Bägaren fick stå tills saltet löst upp sig varpå mer salt fylldes på. Proce-

duren upprepades tills mättnad uppstod, vilket var vid densiteten 1.194 g/ml. I slutet av stu-

dien mättes densiteten på saltlösningen återigen och blev då 1.206 g/ml. Saltsockerlösningen 

tillverkades genom att först genomgå proceduren för tillverkning av saltlösningen tills mätt-

nad uppstod, varpå socker tillsattes, som i denna studie avser sackaros (Dan Sukker Nordic 

Sugar AB, Malmö, Sverige), tills mättnad med även sockret uppstod vilket var vid densiteten 

1.320 g/ml. Sista dagen uppmättes densiteten till 1.336 g/ml. Zinksulfat, ZnSO4 (BDH Che-

micals Ltd, Poole, England), tillsattes en bägare med kranvatten som sattes på magnetomrör-

ning (IKA RCT basic, Kina) och mer zinksulfat tillsattes tills dess att mättnad uppstod. Detta 

skedde vid densiteten 1.480 g/ml. I slutet av studien uppmättes densiteten för zinksulfaten till 

1.395 g/ml.  

 

Metodprinciper  

Sedimentering 

Feces som förvarats minst 30 minuter i SAF-rör silades och spolades då igenom med 0,9 % 

(w/v) NaCl innehållande triton-x (Scharlau Chemie S.A, Sentimenat, Spanien) för att ta bort 

de största skräppartiklarna varpå lösningen hälldes ner i ett centrifugrör (Sarstedt Aktienge-

sellschaft & Co, Nümbrecht, Tyskland). 3 ml etylacetat (Scharlab S.L, Sentmenat, Spanien) 

tillsattes varpå röret blandades väl i ca 1 minut. Röret centrifugerades (Rotina 420, Hettich 

Zentrifuge, Tuttlingen, Tyskland) därefter vid 1500 RCF (relative centrifugal force) i tre mi-

nuter. De övre skikten hälldes av och bottensatsen blandades försiktigt varpå två droppar la-

des upp på ett objektsglas (Gerhard Menzel GmbH, Braunschweig, Tyskland) med täckglas 

(Chance propper Ltd, Smethwick, England) över och studerades i mikroskop (Nikon eclipse 

50i) på 100x samt 400x förstoring. 
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Flotation 

Det SAF-fixerade (minst 30 minuter) material som skulle analyseras silades liksom vid sedi-

menteringen och hälldes i ett centrifugrör. Vid tid för analys hälldes med hjälp av en pas-

teurpipett (40 Parma Drive, Eastleigh, Hampshire, UK) den flotationslösning som skulle an-

vändas i röret, vari provmaterialet fanns. Röret fylldes till den grad att det blev överfullt och 

en böjd ytspänning bildades. Ett täckglas lades på röret inför inkubationen. Antingen centrifu-

gerades röret i 2 minuter vid 700 RCF, eller så läts provet stå i rumstemperatur, med täckglas 

på, så länge som inkuberingen skulle ske (15, 30, 45 eller 60 minuter). Efter detta togs täck-

glaset av och lades på ett objektsglas för mikroskopisk räkning av maskäggen på 100x och vid 

behov 400x förstoring. 

 

Test av tid och lösning 

Princip 

För att testa vid vilken tid och lösning flotation fungerade som bäst användes SAF-fixerat 

hästfeces vartill maskägg från Taenia spp., Hymenolepis nana samt Trichuris Trichiura till-

sattes. Därefter utfördes flotation med olika lösningar som fick stå i olika lång tid i rumstem-

peratur. Totalt testades 21 rör med olika kombination av lösningsmedel och tid. Ett rör sedi-

menterades enligt metod ovan, de andra rören testades med de mättade lösningarna salt, sals-

ocker samt zinksulfat. Vardera lösning testades mot vardera av inkubationstiderna 15, 30, 45 

samt 60 minuter eller med centrifugering. Dessutom testades, för de tre olika lösningarna, 

huruvida det fungerade att centrifugera ett nästintill fullt rör (med samma förberedelser som i 

flotationsmetoden beskriven ovan), fylla upp helt efteråt och sätta på täckglas i ca tio sekun-

der för att sedan lägga detta på ett objektsglas. Med hjälp av mikroskop räknades hur många 

av de tre tillsatta maskäggsorterna som hittades från varje prov genom att noggrant och sys-

tematiskt kolla igenom hela täckglaset med hjälp av mikroskop, på 100x och vid behov 400x 

förstoring. I hästfecesen som användes fanns även blodmask som också räknades. Det prov 

som sedimenterades studerades dels genom att som i rutinen på laboratoriet lägga upp två 

droppar avföring från bottensatsen och studera, samt genom att studera allt material (resten av 

materialet studerades i mikroskop och det som hittats i de två första dropparna adderades till 

detta resultatet). En kontrollundersökning, utifrån resultat från ovanstående undersökning, 

utfördes därpå för de två bästa tillvägagångssätten i kombination med de två bästa lösningarna 
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samt ett prov för sedimentering som jämförelse. Dessa utfördes med samma tillvägagångssätt 

och utifrån samma hästfeceslösning som de föregående proven.  

 

Metodologiskt genomförande 

Hästfeces som legat i SAF-lösning över natt centrifugerades i tre minuter, vid 1500 RCF, 

varpå SAF-lösningen sögs bort med hjälp av pasteurpipett. Ett fecesprov innehållande Hy-

menolepis nana och ett innehållande Trichuris trichiura tillsattes hästfecesen. Dessutom dis-

sekerades, för att få fram taeniaägg, en binnikemask genom att hacka sönder segment från 

denna på en sil som spolades igenom med 0,9 % (w/v) NaCl innehållande triton-x. Det som 

silats ner tillsattes hästfeces som centrifugerades i tre minuter, på 1500 RCF, för att få bort 

överflödig lösning. Provmaterialet uppmättes därefter till 24 gram. Till varje rör användes 

sedan 0,5 gram feces från detta provmaterial. Flotation och sedimentering utfördes därefter 

enligt beskrivningen under rubrikerna ”sedimentering” och ”flotation” ovan. För provet som 

sedimenterades mikroskoperades först provet som i rutinen, med två upplagda droppar från 

bottensatsen, och sedan allt material. 

 

Test av negativt provmaterial 

Princip 

Med hjälp av de resultat som fåtts fram vid test av optimal tid och flotationslösning testades 

18 patientprover (humanfeces) som i rutinen analyserats och svarats ut som negativa med se-

dimentreringsmetoden för att studera ifall maskägg kunde hittas i dessa med hjälp av flo-

tationsmetoden och se ifall det mellan de olika lösningarna skiljde sig åt i hur många maskägg 

som detekterades.  

Metodologiskt genomförande 

Provmaterialet, som förvarats fixerat i SAF-lösning i rumstemperatur sedan det analyserades 

på laboratoriet i rutinen inom det senaste halvåret, fördelades för varje prov jämnt på tre rör 

för de fyra första patientproven, respektive två rör för de 14 sista patientproven. Dessa läts stå 

i SAF-lösning i rumstemperatur tills de analyserades, ett prov åt gången. Först sögs ovanväts-

kan bestående av SAF-lösningen bort, sedan fylldes röret upp med den mättade lösning med 

vilken det skulle analyseras (salt, saltsocker eller zinksulfat) och analyserades med hjälp av 

centrifugering enligt flotationsmetoden beskriven ovan.  
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Test av positivt provmaterial 

Princip 

Åtta humanfecesprover som i rutinen, med hjälp av sedimenteringsmetoden, har svarats ut 

som positiva analyserades med hjälp av sedimentering samt flotation i centrifug med både 

saltlösning och saltsockerlösning respektive. Syftet var att genom räkning av maskäggen 

kunna jämföra de tre olika metoderna med avseende på hur många ägg som hittades av re-

spektive maskäggsort.  

Metodologiskt genomförande 

Provmaterialet, som förvarats fixerat i SAF i rumstemperatur i sitt ursprungliga rör sedan det 

analyserades på laboratoriet i rutinen fördelades för varje prov jämnt på tre rör; ett till sedi-

mentering, ett till flotation med saltlösning samt ett till flotation utförd med saltsockerlösning. 

Ovanvätskan bestående av SAF-lösningen sögs bort, sedan utfördes antingen sedimentering 

eller flotationsmetoden med centrifugering enligt beskrivning ovan.  

 

Etiska överväganden 

I studien har redan befintliga avföringsprover använts. De var sifferkodade och kan därför inte 

spåras till individen som lämnat provet. Lagen om etikprövning av forskning på människor 

innefattar inte biologiskt material som inte kan härledas till en person (17). Ingen individ kom 

heller att genomgå något lidande eller obehag på grund av studien. Med dessa grunder behöv-

des inte en etikprövning göras för denna studie i överensstämmelse med det Mikrobiologiska 

laboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. 
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Resultat 

Lämplig lösning och tillvägagångssätt vid flotation 

Enligt undersökningen som utfördes med avsikt att få fram lämpligast lösning och metodutfö-

rande för flotation (se Tabell 1) så framkom att centrifugering med antingen salt- eller salt-

sockerlösning gav flest antal funna maskägg av de undersökta flotationsmetoderna. Maskägg 

från T. trichiura och Taenia ssp. detekterades i störst antal av saltsockerlösningen medan H. 

nana-ägg och blodmaskägg detekterades i störst antal av saltlösning. Centrifugering i kombi-

nation med den lösning som ovan nämnts fungera mest fördelaktigt för respektive parasit gav 

fler antal påvisade maskägg än sedimentering utförd som i rutinen (studie av två droppar). Att 

centrifugera med ett nästan fullt rör och fylla på efteråt gav med avseende på alla de fyra pa-

rasiter som studerats lägst antal funna maskägg. 

 

Tabell 1. Antal funna maskägg från fyra olika parasiter för de olika kombinationerna av flo-

tationslösningar och tider/metodutförande samt för sedimentering vid analys av två droppar 

och allt material. 

 

  

Salt 1 Salt 36 Salt 8 Salt 12 Salt 2 Salt 2

SoS* 2 SoS 30 SoS 9 SoS 13 SoS 16 SoS 13

Allt material 18 ZnSO₄ - ZnSO₄ 7 ZnSO₄ 1 ZnSO₄ 1 ZnSO₄ 4 ZnSO₄ -

Salt - Salt - Salt - Salt - Salt - Salt -

SoS - SoS 14 SoS 1 SoS 3 SoS 1 SoS 1

Allt material 16 ZnSO₄ - ZnSO₄ - ZnSO₄ - ZnSO₄ 1 ZnSO₄ - ZnSO₄ 1

Salt 1 Salt 12 Salt - Salt - Salt - Salt -

SoS - SoS - SoS - SoS - SoS - SoS -

Allt material 9 ZnSO₄ - ZnSO₄ 6 ZnSO₄ 1 ZnSO₄ 1 ZnSO₄ - ZnSO₄ 1

Salt 1 Salt 6 Salt 1 Salt 7 Salt 6 Salt 16

SoS 2 SoS 133 SoS 13 SoS 17 SoS 9 SoS 2

Allt material 12 ZnSO₄ 1 ZnSO₄ 17 ZnSO₄ 6 ZnSO₄ 10 ZnSO₄ 7 ZnSO₄ 12

 * SoS; Saltsocker

Hymenolepis nana

Två droppar 2

Taenia spp.

Två droppar 3

60 minuter

Blodmask

Två droppar 4

Trichuris trichiura

Två droppar 3

Sedimentering Påfyllt efteråt Centrifugering 15 minuter 30 minuter 45 minuter
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En andra undersökning av de två metodutförandena och de två flotationslösningarna som i 

undersökning ett (se Tabell 1) givit fördelaktigt resultat visade att centrifugering i kombinat-

ion med antingen saltlösning eller saltsockerlösning detekterade fler maskägg, med avseende 

på alla de fyra parasiter som undersökts, än sedimentering utförd som i rutinen (se Tabell 2). I 

ett fall, vid räkning av ägg från H. nana, detekterade mikroskopering av allt material vid se-

dimentering fler ägg än flotation. Vad gäller Blodmask, T. trichiura och Taenia spp. så detek-

terade centrifugering med saltsockerlösning flest ägg. Saltlösningen, vid centrifugering, de-

tekterade fler H. nana ägg än saltsockerlösningen.  

 

Tabell 2. Antal funna maskägg för de olika arterna vid flotation med de två metodutförandena 

och lösningarna som tidigare i undersökningen resulterat i flest funna maskägg samt för sedi-

mentering vid analys av två droppar respektive allt material. 

 

 

Flotation av 18 negativa prover 

Utav de 18 prover som tidigare bedömts som negativa med sedimenteringsmetoden hittades 

maskägg i fyra fall (se Tabell 3). T trichiura samt A. lumbricoides hittades med både saltlös-

ningen och saltsockerlösningen, medan Taeina spp. endast påvisades med hjälp av saltsocker-

lösningen. För T. trichiura hittades ungefär lika många ägg vid användning av saltlösning 

som saltsockerlösning. Zinksulfatlösningen medförde provresultat med så pass hög skräp-

mängd att dessa ej kunde bedömas mikroskopiskt vilket resulterade i att test med denna lös-

ning slutade utföras efter 4 prover.  

 

 

 

Två droppar 1 Salt 17 Salt 4

Allt material 9 SoS* 19 SoS 10

Två droppar 2 Salt 4 Salt -

Allt material 11 SoS 18 SoS 1

Två droppar 4 Salt 37 Salt -

Allt material 48 SoS 10 SoS -

Två droppar 7 Salt 20 Salt 2

Allt material 63 SoS 135 SoS 10

* SoS; saltsocker

30 minuter

Blodmask

Taenia spp.

Trichuris trichiura

Hymenolepis nana

Sedimentering Centrifugering
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Tabell 3. Antal funna maskägg för de olika flotationslösningarna, utförd med hjälp av centri-

fugering, från de prover som i rutinen bedömts negativa med sedimenteringsmetoden.  

 

 

Flotation jämfört med sedimentering 

Resultaten för de åtta sedan tidigare positiva proverna (se Tabell 4) visade att båda flo-

tationsmetoderna i alla fall förutom två (då A. lumbricoides inte hittades med hjälp av saltlös-

ningen men med saltsockerlösningen) detekterade lika många eller fler maskägg än sedimen-

tering. Saltsockerlösningen var tydligt fördelaktig vad gäller detektion av A. lumbricoides 

över båda de andra metoderna, och detekterade 10 gånger fler ägg än vid sedimenteringen. 

Saltlösningen hittade A. lumbricoides i två av tre fall och sedimenteringen hittade i alla tre fall 

men färre antal. För T. trichiura fungerade salt- och saltsockerlösningen likvärdigt och var 

fördelaktiga gentemot sedimenteringen. H. nana detekterades mest fördelaktigt av saltlös-

ningen och hittades i två fall utav sex med hjälp av sedimentering. För E. vermicularis hitta-

des fler ägg med flotation än med sedimentering och saltsockerlösningen var fördelaktig 

gentemot saltlösningen.  

 

 

Prov Salt SoS* ZnSO₄

1 T. trichiura 2 T. trichiura 2 T. trichiura 1

2 - - -

3 - - #

4 - - #

5 - -

6 - -

7 - -

8 - -

9 T. trichiura 12 T. trichiura ** 7

10 - -

11 - -

12 - -

13 - -

14 - -

15 - -

16 - -

17 T. trichiura 2 T. trichiura 4

A. lumbricoides 11 A. lumbricoides 94

Taenia spp. 12

18

* SoS; saltsocker, ** skräpigt prov, några kan ha gömt sig, # oläsligt prov pga mycket skräp
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Tabell 4. Antal funna maskägg med flotationslösningarna salt och saltsocker vid centrifuge-

ring, samt vid sedimentering (analys av två droppar), för tidigare konstaterade positiva prover 

med sedimentering.  

 

 

  

Prov Sedimentering Salt SoS*

T. trichiura 6 T. trichiura 91 T. trichiura 87

A. lumbricoides 6 A. lumbricoides 59

H. nana 13 H. nana 5

T. trichiura 8 T. trichiura 32 T. trichiura 44

A. lumbricoides 7 A. lumbricoides 52

 H. nana 3 H. nana 4

3 -** H. nana 1

T. trichiura 3 T. trichiura 4 T. trichiura 3

A. lumbricoides 129 A. lumbricoides 445 A. lumbricoides 1288

H. nana 9 H. nana 34*** H. nana 13

5 H. nana 21 H. nana 243 H. nana 175

6 E. vermicularis 8 E. vermicularis 34 E. vermicularis 475

7 -** H. nana 14 H. nana 9

8 E. vermicularis 12 E. vermicularis 142 E. vermicularis 208

cellväggen förstörts

* SoS; saltsocker, ** H. nana  hittades vid rutinundersökningen, *** det förekom många troliga H. 

nana , men dessa bedömdes som för otydliga fynd då innandömet skrumpnat ihop, alternativt

1

2

4
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Figur 5. Ett A. lumbricoides-

ägg gömt under skräp i prov 

analyserat med saltsockerlös-

ning. 100x förstoring. 

Ändrad morfologi 

 

 

 

 

 

 

Vid användande av saltsockerlösningen och zinksulfatlösningen ändras färgerna på vissa 

maskägg och larver. I Figur 4 syns exempel på hur strongyloideslarven, Taenia spp.-ägg samt 

A. lumbricoides-ägg ändras färgmässigt när de analyseras i saltsockerlösningen. De tenderar 

att bli ”ifyllda”, mer svarta eller blåaktiga och få kraftigare kontraster. Detsamma gäller för 

zinksulfaten. A. lumbricoides kan på grund av detta även ses i ett skräpfyllt prov tydligt då 

äggen syns genom skräpet, se Figur 5. Notera i Figur 4, bild 4, att ägg från Taenia spp. på 

grund av denna färgförändring kan bli så pass blåaktiga att de efterlikna luftbubblor i provet.  

Figur 4. I den undre raden syns parasiter i saltsockerlösning, och i den övre raden syns para-

siter analyserade med hjälp av saltlösning eller sedimentering. 1) En strongyloideslarv. 400x 

förstoring. 2) En strongyloideslarv. 100x förstoring. 3) Taenia spp. 100x förstoring. 4) 

Överst; Taenia spp., underst; luftbubbla. 100x förstoring. 5) A. lumbricoides. 400x förstoring. 

6) A. lumbricoides. 400x förstoring.  

 



21 

 

Äggen tenderade även att bli mer sköra vid högre densitet på flotationslösningen, detta med-

förde att förändrad morfologi eller sönderfall förekom. Exempelvis tenderade H. nana att få 

tunnare cellvägg, hopskrumpnat innehåll eller trasig cellvägg. I Figur 6 visas H. nana i salt-

sockerlösning i jämförelse med i saltlösning, men observera att även H. nana-ägg i saltlös-

ningen kunde få denna förändrade morfologi. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visade att centrifugering var fördelaktig som tillvägagångssätt vid flotation jämfört 

med att låta proverna inkuberas i rumstemperatur under en viss tid. Zinksulfatlösningen gav 

stor skräpmängd i proverna. Flotationslösningarna mättat salt och mättat saltsocker detektera-

de flest maskägg med likvärdiga resultat sinsemellan för T. trichiura, fördelaktiga resultat för 

saltlösningen gällande H. nana och för saltsockerlösningen gällande A. lumbricoides, E. 

vermicularis samt Taenia spp. Förändrad morfologi syntes vid användande av saltoscker- 

samt zinksulfatlösning och flotation utförd med centrifugering i kombination med antingen 

salt- eller saltsockerlösning detekterade fler maskägg än sedimentering där två droppar analy-

serats. 

  

Figur 6. 1) ett H. nana ägg med normalt utseende, i saltlösning. 2) H. nana med förändrad, 

tunnare, cellvägg i saltsockerlösning. 3) H. nana ägg med sprucken cellvägg i saltsockerlös-

ning. 
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Diskussion 

Val av tillvägagångssätt 

Av de tillvägagångssätt och lösningar som använts för flotation i denna studie var centrifuge-

ring med saltlösning och saltsockerlösning det som gav bäst resultat.  

 

Centrifugering 

Vid första testomgången hittade centrifugeringen flest maskägg för alla fyra undersökta para-

siter (Tabell 1). Detta resultat styrktes sedan i den andra testomgången (Tabell 2). Värt att 

notera är att i första omgången hittade saltlösningen vid centrifugeringen inga T. Trichiura, 

och saltsockerlösningen inga H. nana, men i andra omgången detekterades med dessa lös-

ningar fler ägg än vid sedimentering. Att de inte detekterades i första omgången tillskrivs tro-

ligtvis slumpen då det i vidare undersökningar visat genomgående att saltlösningen detekterar 

ungefär lika mycket T. Trichiura som saltsockerlösningen och saltsockerlösningen åtminstone 

hittade fler H. nana än sedimenteringen. Att centrifugering är det bästa tillvägagångssättet vid 

flotering styrks även av litteraturen (13). 

 

Salt och saltsocker 

Till en början testades tre flotationslösningar; salt, saltsocker och zinksulfat. Redan i första 

testomgången visade zinksulfatlösningen på dåliga resultat, men då zinksulfat hade en högre 

densitet än de andra två lösningarna (1.44 g/ml jämfört med saltets 1.20 g/ml och saltsockrets 

1.33 g/ml) vilket förväntades ge bättre resultat för flundror fortsatte den att användas. För de 

18 negativa proverna användes lösningen till de första fyra proverna, därefter drogs slutsatsen 

att proverna blev allt för svårlästa på grund av för mycket uppflytande skräp. Zinksulfaten 

kunde heller inte utvärderas ordentligt då för lite material med flundror fanns att tillgå. Det i 

kombination med dess vaga resultat och stora skräpmängd medförde att den uteslöts ur stu-

dien. Både saltlösningen och saltsockerlösningen däremot detekterade fler maskägg än sedi-

mentering för alla undersökta parasiter och båda lösningarna bedömdes vara av klinisk nytta 

för att förbättra maskdiagnostiken. Vad gäller saltlösningen var fördelarna den minimala 

skräpmängden vid mikroskopering vilket gjorde provet lättläst samt att det var den fördelakti 

bästa metoden för att detektera H. nana. Fördelarna med saltsockerlösningen var att den var 

överlägsen på att detektera A. lumbricoides (saltlösningen fallerade i två av tre fall med detta), 
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E. vermicularis och Taenia spp. Dock var den som nämnts skräpigare, men då äggen i salt-

sockerlösningen fick skarpare kontraster syntes de genom skräpet. Även om vissa maskägg 

ändå skulle missas p.g.a skräpet detekterar den fortfarande i de flesta fall fler maskägg än salt-

lösningen och om endast en metod ska användas rekommenderas denna. Dock bör även salt-

lösningen användas med avseende på H. nana.  

 

Förväntade/oförväntade resultat 

Att flotation visade sig vara en bättre metod än sedimentering för detektion av maskägg var 

enligt artiklar som finns på området förväntat (7, 18). Ett förvånande resultat var dock hur 

pass mycket fler maskägg av vissa sorter som flotation detekterade. Till exempel vad gäller A. 

lumbricoides, där flotation i centrifug med saltsockerlösning detekterade upp till 10 gånger 

fler maskägg än vid sedimenteringen. Oväntat var att zinksulfaten fungerade betydligt sämre 

än vad som förväntades utifrån den litteratur som fanns att tillgå där zinksulfat är det som 

generellt sätt används vid flotation (1, 7, 18), dock beror detta resultat troligen på att zinksul-

faten som användes i denna studie var mättad och således hade högre densitet än 1.18-1.20 

g/ml som rekommenderats.  

 

Eventuella felkällor 

En skillnad i resultat vid flotation kan ses beroende på hur länge proverna har förvarats i SAF-

lösning, till exempel detekterades i en studie färre A. lumbricoides efter 6 månader i SAF, 

medan hakmask och T. trichiura ökade (16). De prover som använts i den här studien har spa-

rats sedan max ett halvår tillbaka, men ingen hänsyn har tagits till hur gamla de var. För de 18 

negativa proverna skulle således de två positiva resultaten som nu sågs med flotation där 2-4 

T. trichiura-ägg hittades kunna vara till följd av effekten från långvarig SAF-förvaring och 

kanske alltså inte hade detekterats om de analyserats vid samma tidpunkt som sedimentering-

en utfördes (när provet var nytaget) och alltså inte tala för att flotation är bättre än sedimente-

ring. Dock blev två andra med sedimentering negativa prover också positiva vid flotation, 

med för många detekterade maskägg för att bortförklaras med långvarig SAF-förvaring, vilket 

således talar för flotationsmetoden.  

 

En annan felkälla vid analys av de 18 negativa proverna är eventuellt att de kan vara äkta ne-

gativa prover. I så fall skulle inte flotation kunna detektera några maskägg i dem trots att flo-
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tation egentligen skulle vara ett bättre alternativ. Med hög sannolikhet var de flesta av dessa 

prover negativa på riktigt, och således är det utifrån denna undersökning svårt att dra slutsat-

ser kring hur pass mycket bättre flotation är än sedimentering. Slutsatser kan endast dras uti-

från att flotation i fyra fall faktiskt detekterade maskägg där sedimentering fallerat att hitta 

ägg. Värt att tänka på är även att risken finns att falskt negativa prover som inte detekterats av 

varken flotation eller sedimentering, men kanske skulle upptäckts med en annan flotationslös-

ning eller en annan metod, fortfarande kan finnas bland dessa 18 prover,  

 

Ändrad morfologi 

Att maskäggen i saltsockerlösningen ofta blir blåa/svarta, och får starkare konturer, än vid 

användande av saltlösningen eller sedimentering kan vara både en fördel och nackdel. En för-

del är exempelvis att de med starkare kontur kan synas igenom skräp i provet. En nackdel kan 

vara att det för den invanda biomedicinska analytikern kanske upplevs som besvärligt att lära 

sig att vänja sig vid den nya morfologin (och främst att skilja Taenia spp. från luftbubblor, se 

Figur 4 bild 4), men då strukturerna mestadels blir tydligare så går detta troligtvis snabbt. En 

god idé vid ett införande av flotationsmetod med t.ex saltsockerlösningen, som kan ge den 

blåa/svarta färgningen av äggen, är dock att ta bilder på hur de olika maskäggen ser ut i salt-

sockerlösningen för att personal på laboratoriet ska veta hur äggen förändras från sedimente-

ringen.  

 

Somliga ägg ser trasiga och ”fula” ut (se Figur 6), men denna studie har visat att man trots en 

del fula ägg detekterar avsevärt fler ägg än vid sedimenteringen. Ett svårtolkat ägg vid sedi-

menteringen kan betyda mycket då det eventuellt bara är det ägget som existerar i provet, me-

dan ett svårtolkat ägg med flotation troligen inte betyder så mycket då det oftast finns många 

ägg i provet. Trasiga ägg är således inget argument emot metoden.  

 

Flotation är bättre än sedimentering för detektion av maskägg 

För de 18 prover som analyserats som negativa med sedimenteringsmetoden hittades med 

flotationsmetoden, både av saltlösningen och saltsockerlösningen, fyra prover som var posi-

tiva, varav en med dubbelinfektion. I fallet då 94 A. lumbricoides hittades skulle enligt en 

studie som gjorts färre ha detekterats efter 6 månader på grund av påverkan från SAF-

förvaringen (16), vilket alltså talar för att det eventuellt föreligger ännu större skillnad i 
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huruvida sedimentering detekterar A. lumbricoides gentemot flotation. Den här undersökning-

en har visat att rutindiagnostiken, i form av sedimentering med analys av två droppar, fallerat 

att diagnostisera fyra av sex infektioner med H. nana, tre T. trichiura och en infektion med 

både A. lumbricoides och Taenia spp. Detta i kombination med att resultaten genomgående 

visat att flotation är betydligt bättre på att diagnostisera samtliga av de humanparasiter som 

undersökts; A. lumbricoides, Taenia spp, E. vermicularis, H. nana och T. triciura är argument 

talande för att införa flotation i rutinen vid maskfrågeställningar. Dock krävs att sedimente-

ringen finns kvar som rutinmetod då flotation riskerar att missa protozoer (framför allt i trofo-

zoitform), exempelvis Cryptosporidium parvum (18, 19), och med tanke på att ingen under-

sökning kring hur flotation detekterar flundror eller hakmask har utförts i denna studie. Enligt 

andra studier som gjorts verkar dock flotation vara en lovande metod för att detektera hak-

mask (14, 15). Vad gäller flundror och tunga ägg nämns att sedimentering bör utföras då de 

har svårt att flyta upp vid flotation på grund av den hypertona effekten som flotationslösning-

en ger (13). Att i rutinen använda sig av både sedimentering och flotation verkar vara det 

bästa alternativet för att göra diagnostiken så pålitlig som möjligt (18).  

 

Möjlig anledning till det bättre resultatet 

Något som i en annan studie tagits upp som möjlig orsak till att flotation är bättre än sedimen-

tering är att mer material studeras vid flotation, där allt material utgås ifrån när äggen flyter 

upp, än vid sedimentering, där bara två droppar används (15). I den här studien studerades 

därför även allt material vid sedimenteringen. Trots att allt material studerades så hittades i 

alla prov, förutom ett, mindre maskägg vid sedimentering än vid flotation ifall både salt och 

saltsockerlösning användes för det sistnämnda (se Tabell 1 och Tabell 2). Då samma mängd 

material, från samma ursprungsprov, har använts vid både flotationen och sedimenteringen 

bör någorlunda lika många ägg finnas i varje rör från början. Detta tyder alltså på att någon-

ting i processen vid sedimentering gör att maskäggen antingen förstörs eller försvinner. Då 

förprocessen ser likadan ut för flotation och sedimentering, med silning med mera, så bör 

problemet ligga i den senare delen av processen. En möjlig teori kan vara att bortfall av mask-

ägg vid sedimenteringen kan beror på hur ovanskikten hälls av efter centrifugeringen (4). En 

annan teori är att de fastnar i etylacetaten och således hälls bort då ovanvätskan hälls av. För 

att se ifall de fastnar i etylacetaten studerades denna av nyfikenhet i mikroskop för några pro-

ver med resultatet att hälften så många T. trichiura som hittats vid sedimenteringen hittades i 
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etylacetaten och dubbelt så många A. lumbricoides. Detta tyder på att parasiterna faktiskt fast-

nar i etylacetaten, någonting som alltså bör undersökas vidare.  

 

Begränsningar med resultatet 

Även om tydliga tendenser kan ses i denna studie så bör fler prover analyseras för att få bättre 

säkerhet kring resultaten, särskilt med avseende på hakmask och flundror då dessa inte utvär-

derats i brist på material. Ytterligare en begränsning med resultatet är att om någon faktor i 

det tillvägagångssätt som användes ändras, t.ex längre/kortare centrifugering eller annan den-

sitet på lösningen, så måste nya undersökningar på vilka konsekvenser det medför göras då 

även en mindre förändring i genomförandet kan ge andra resultat (11). Detta gör att jämförel-

ser med andra studier där någon faktor i metoden gjorts annorlunda är osäkra då vetskapen om 

hur pass mycket just den ändringen påverkar troligtvis inte är känd och således kan resultatet 

endast jämföras med sig självt. 

 

Vidare studier 

Då det genom denna studie antytts att maskäggen försvinner/förstörs vid sedimenteringen på 

något sätt bör noggranna undersökningar kring detta vara av intresse att göra för att utvärdera 

och eventuellt förbättra sedimenteringsmetoden. Vid vidare studier vad gäller flotationsme-

toden bör olika flotationslösningar, med samma densitet, testas för de olika parasiterna då det 

har visat sig att det inte bara är densiteten som spelar roll för hur bra äggen flyter upp utan 

även vilken lösning som används (11). I denna studie användes mättade lösningar, och densi-

teten mättes då lösningen uppnått mättad. I en fortsatt studie bör en hydrometer användas, 

enligt rekommendationer (13) för att kunna använda sig av en specifik densitet i kombination 

med olika lösningar. Att i rutinen använda sig av de flotationslösningar som fungerar bäst för 

varje enskild parasit skulle dock vara allt för omständigt och oftast finns inte på förhand nå-

gon vetskap om vilken parasit som sökes. Men att hitta den lösning och metod som fungerar 

så bra som möjligt för så många parasiter som möjligt, och acceptabelt för alla, är av stor vikt. 

I denna studie har exempelvis inte hakmask eller flundror studerats tillräckligt vilket bör ut-

värderas i en utökad/fortsatt studie. För att hitta den bästa flotationsmetoden bör även test av 

bästa centrifugeringslaternativen, med avseende på RCF-tal och tid, utföras. I denna studie 

togs täckglaset bort direkt efter centrifugeringen och lades på objektsglas, eventuellt är det 

fördelaktigt att ha kvar täckglaset längre tid så att äggen hinner flyta upp ytterligare. I andra 
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studier har t.ex. väntetider på tio minuter efter centrifugering använts (13). Huruvida detta 

påverkar eller inte är av värde att undersöka. En nackdel med flotation är enligt litteratur att 

metoden fungerar dåligt för vissa protozoer, tex för Cryptosporidium parvum (18, 19), detta 

har inte testats alls i denna studie men kan vara av värde att testa i en fortsatt studie.  

 

Då centrifugen med saltsockerlösningen riskerar att bli väldigt kladdig så skulle det vara bra 

att finna en metod som fungerar smidigare för rutinarbetet på laboratoriet. En sådan metod är 

att ”fylla på efteråt”, som utvärderades i denna studie, men troligtvis med felkällan att täck-

glaset låg på för kort tid för att äggen skulle hinna flyta upp och således skulle fler tester av 

detta vara betydelsefulla att utföra.  

 

I denna studie undersöktes bara toppsatsen, alltså det som fastnat på täckglaset vid centrifuge-

ringen. Ett litet test gjordes för att se ifall många maskägg återfanns på botten, med resultat 

som tyder på att så är fallet, trots att många flyter upp. I vidare studier skulle alltså även bot-

tensatsen kunna undersökas mer ordentligt, då litteraturen pekar på att laboratorier som endast 

använder sig av flotation troligtvis missar att detektera somliga organismer i provet och att 

både toppsatsen och bottensatsen därför bör undersökas (1). Det bästa alternativet för dia-

gnostik av maskägg med flotation skulle vara att hitta den ultimata flotationslösningen vari 

ägg med alla storlekar flyter upp i så stor mängd som möjligt; så billig för laboratoriet som 

möjligt, bekväm att tillverka, icke miljöfarlig och icke hälsoskadlig. En okomplicerad metod 

som går snabbt att utföra och inte kräver specialutrustning och som gör det lätt och snabbt att 

kolla på i mikroskop, så lite skräpig som möjligt med tydliga och hela parasitägg. Dessa är 

alla faktorer att ta hänsyn till och vägas mot varandra vid val av metod. Flotation med hjälp av 

centrifug och mättad saltlösning och mättad saltsockerlösning har i denna studie visat sig vara 

goda alternativ, bättre än sedimentering. Detta är alternativ som stämmer in på mycket av 

ovanstående; med nackdel att både salt- och saltsockerlösning behöver användas för bästa 

diagnostik. Nästa steg bör därför bli att med utgång från de saker som tagits upp i detta avsnitt 

förfina metoden och hitta en flotationslösning som ger samma goda resultat som vid använd-

ning av båda lösningarna.  
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Slutsatser 

Denna studie tyder på att flotationsmetoden med hjälp av det tillvägagångssätt som genom 

studien visat sig mest fördelaktig, mättad saltlösning samt mättad saltsockerlösning vid centri-

fugering, detekterar fler maskägg än vid sedimentering. Flotation med båda dessa lösningar 

kommer därför att användas som komplettering till sedimentering vid maskfrågeställning på 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, genom mikroskopisk analys av både bottensatsen och flo-

tationslagret. 
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