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Ny bandmaskart konstaterad 
hos häst i Sverige
Bandmasken Paranoplocephala mamillana har konstaterats hos två hästar i Sverige. Fallen är 
intressanta då det är de första beskrivna fallen i landet. Hästdjur kan infekteras med tre olika arter av 
bandmask, Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna och Paranoplocephala mamillana varav 
den förstnämnda är frekvent förekommande i landet. 
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Infektion med P mamillana är inte anmälningspliktigt och 
den kliniska relevansen är liten då parasiten kategoriseras 
som relativt apatogen. Vetskap om att parasiten förekommer i 
landet är däremot relevant för kliniskt verksamma veterinärer 
på grund av den högst relevanta skillnaden i hur parasiten 
utsöndras i träck. Vid infektion med den vanligt förekommande 
bandmasken A perfoliata sker utsöndringen i avföringen i form 
av ägg, osynliga för det mänskliga ögat. Utsöndringen vid 
infektion med P mamillana påminner mer om den vi ser vid 
bandmaskinfektioner hos andra djurslag då den utsöndras i form 
av intakta proglottider. Vetskap om att parasiten förekommer i 
landet underlättar bemötandet av oroliga hästägare som hittat 
proglottider i häststräck.

FALLBESKRIVNINGAR
Fall 1
I juni 2020 kontaktades träckprovslaboratoriet, Vidilab, av en 
hästägare som, under en längre tid, noterat vita platta maskar 
i sin hästs avföring. Hästägaren meddelade att den aktuella 
hästen, sedan cirka tre år tillbaka, delar hage med en annan häst 
men att inga maskar har noterats i dennes träck. Hästägaren 
ombads skicka in ett fullständigt träckprov samt exemplar av 
maskarna i en separat påse. Vid samtal med ägaren framkom 
att hästen är en frieser, född 2004, som har importerats från 
Holland, troligen i treårsåldern. Den har sedan ankomsten till 
Sverige varit uppstallad i Blekinge. Hästen har, enligt ägaren, 
inga kliniska besvär som kan kopplas till parasiter. 

Fall 2
I november 2020 kontaktas Vidilab igen av en hästägare som sett 
platta maskar i sin hästs avföring. Denna gång efter uppmaning 
av kliniskt verksam veterinärkollega. Även denna häst är en 

frieser, han är född 2009 och importerades, av nuvarande ägare, 
direkt från uppfödaren i Zwaagdijk-oost, Holland, år 2012. 
Hästen har sedan ankomsten till Sverige varit uppstallad på 
ägarens gård i Stockholm. Hästen har delat hage med två andra 
hästar men ägaren har inte noterat några synliga maskar i träcken 

Figur 1. Proglottider från P mamillana.
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Figur 2. Ägg från P mamillana i x 40 förstoring.

Figur 3 Kanalerna innehåller följande, 1: peqGold 100bp DNA ladder, 
2: Fall 1 avspolat objektglas med ägg, 3: Fall 1 proglottid bit, 4: Fall 2 
proglottid bit, 5: Fall 2 proglottid bit. 
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REFERENSER

hos någon av dessa. Ägaren ser ett samband mellan förekomst 
av de synliga maskarna i träcken med att hästen får ett förändrat 
beteende. Beteendeförändringarna består av ökad salivering som 
ägaren beskriver som att han ”dregglar” efter mat, en extrem 
hunger samt lösare avföring (ej diarré). 

Gemensamt för båda hästarna är att det saknas uppgifter om 
behandling i form av avmaskning i samband med att de  
importerades till Sverige.  

Diagnostik
Vid makrologisk undersökning av det inskickade materialet, från 
båda hästarna, konstateras att det utgörs av proglottider, både 
enstaka och i kedjor om upp till fyra stycken (figur 1). Något 
scolex kunde inte påvisas i det inskickade materialet. Proglot-
tiderna är bredare än de är långa och flera av dem innehåller 
ägg. Äggen är asymmetriska, från tillplattade ellipsoider till mer 
triangulära i formen, har en tydlig äggsäck och mäter 37–58 x 
50–75 µm (figur 2). 

I fall 1 görs en bandmaskanalys (kvalitativ flotation) i vilken 
förekomst av atypiska bandmaskägg påvisas fritt i träcken. I 
analysen kan inga ägg från A perfoliata detekteras.  

Prov för konfirmering genom DNA-analys skickas för båda 
hästarna. 

DNA extraherades med Mag-Bind Universal Pathogen 
96 kit (Omega Bio-Tek). En multiplex PCR för detektion av 
hästens tre bandmaskarter genomfördes enligt Bohórquez et. 
al. (1). PCR-produkten bestod av strax under 500 baspar (bp) 
långa fragment vilket indikerar P mamillana. För konfirmation 
skickades PCR-produkten på Sanger sekvensering (Eurofins 

Genomics). 
För fall 1 resulterade sekvenseringen i ett 272 bp lång sekvens. 

Sekvensen matchades mot nukleotid databaser med hjälp av 
BLASTn (NCBI). Sökningen gav 2 träffar för P mamillana med 
100 % respektive 97,4 % samstämmighet. I fall 2 resulterade 
sekvenseringen i en 467 bp lång sekvens som gav en 99,7 % 
samt 96,9 % samstämmighet med P mamillana. 

Diskussion
Fynden av P mamillana hos två hästar i Sverige bekräftar att vi 
numera har två av tre bandmaskarter på häst i landet. Intressant 
är också att det rör sig om hästar av samma ras, men det kan 
ju vara ett rent sammanträffande. Kännedom om parasitens 
förekomst i landet och dess kliniska uttryck är relevant främst för 
kliniskt verksamma veterinärer. Sambandet mellan den symptom-
bild som ägaren av häst nummer två beskriver och förekomst av 
P mamillana har ej utretts. •
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