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Blodsugande evertebrater såsom fästingar, stickmyggor och iglar utgör ett stort problem över så gott 
som hela världen, eftersom de kan överföra sjukdomsorsakande mikroorganismer till blodvärden. Den 
insekt som indirekt orsakar mest lidande och död är stickmyggan. Myggan kan vara bärare av ett stort 
antal sjukdomsalstrande mikroorganismer såsom rundmaskar, protozoer och virus. Specifika patogener 
som är värda att nämna är Plasmodium spp., Wuchereria bancrofti och virus inom familjen Flaviviridae 
som ligger bakom sjukdomarna malaria och filariasis samt dengue och gula febern. Malaria tar årligen 
ca 1 miljon liv och 250 miljoner människor infekteras och lider av sjukdomens symptom samt dess 
ekonomiska konsekvenser. Merparten av de infekterade är fattiga människor och de som löper högst 
risk att avlida i sjukdomen är barn och gravida. Även om Afrika är den absolut värst drabbade 
kontinenten förekommer en betydande del av fallen i Sydostasien.  Myggbekämpning kan ske genom 
ett flertal skilda metoder, exempelvis avdödning av mygglarver m.h.a. kemiska medel, myggnät och 
myggavvisande medel. Myggavvisande medel, eller myggrepellenter, är ett område där mycket 
forskning sker. Detta därför att dagens medel inte har visat sig vara helt riskfria vid användning och 
inte når fram till den fattiga befolkningen som behöver dem mest. 

De växter som testades i denna studie var Scutellaria angustifolia, Litsea cubeba, Tagetes 
patula och Citrus sinensis. De är alla enkla att införskaffa och har i tidigare intervjustudier visat sig 
användas tradionellt som myggrepellenter. Växterna testades två i taget i två separata försök – S. 
angustifolia och L. cubeba i nattliga försök samt C. sinensis och T. patula i försök under dagtid. I 
förväg hade oljor utvunnits ur växterna genom torrdestillation och i T. patulas fall utvanns extrakt 
istället för olja. Fältförsöken gick ut på att två grupper (en för varje växt) om fem personer var, testade 
tre olika spädningar av oljorna (motsvarande de tre extrakten i T. patulas fall) i närvaro av en negativ 
kontroll och en positiv kontroll. Nät impregnerades med de olika oljespädningarna och den negativa 
kontrollen använde ett oimpregnerat medan den positiva kontrollen använde ett nät impregnerat med 
den beprövade kommersiella myggrepelenten DEET (N,N-dietyl-m-toluamid). Under tre timmar, vid 
fem tillfällen, fick gruppernas fem personer knyta näten runt sina underben och efter det fånga in alla 
myggor som landade på näten. De olikt impregnerade näten cirkulerade inom gruppen så att alla hade 
testat alla oljespädningar samt varit positiv och negativ kontroll efter det sista försökstillfället. 
Myggantalen lade grunden till de data som sedan användes för statistiska analyser. Myggorna 
identifierades även till familj och art med hjälp av en thailändsk nyckel och oljorna genomgick kemiska 
analyser (gaskromatografi och mass-spektrometri) på KTH. 

Resultat av testerna utförda under dagtid (T. patula och C. sinensis) var svårbedömbara. ”Natt-
testerna” (S. angustifolia och L. cubeba) däremot gav statistiskt säkerställda resultat, som visade att 
dessa växters oljor bör kunna användas som myggrepellenter.  
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