
Schistosomiasis, som affi -
serer 2-300 millioner men-
nesker i tropiske områder, 
skyldes en parasitt, en orm, 
som lever i de små blod-
årene langs urinveiene eller 
tykktarmen. Dette kan gi 
kroniske plager fra disse 
organene og dessuten 
leversvikt og kreft. Parasit-
tene har ferskvannssnegler 
som mellomvert. Sykdom-
men er en del av dagliglivet 
i store deler av Afrika og 
har eksistert siden oldtiden 
(Genialt nr 4-2001). 

Forskning på såpebær
I 1964 oppdaget den eti-
opiske biologen Aklilu 
Lemma at såpebæret endod 
var giftig nettopp for de 
snegler som var vert for 
parasitten, samt for parasit-
ten selv. Kunne dette utvi-
kles til å bli en rimelig 
måte å kontrollere sykdom-
men på? Aklilu Lemma 
og hans nære medarbeider 
gjennom mange år, Legesse 
Wolde-Yohannes, innledet 
fl ere samarbeid med en 
rekke forskere. Et prosjekt 
som ga interessante resul-
tater var et prosjekt som 
fra  norsk side ble ledet 
av Svein Gunnar Gunder-
sen, nå Vest-Agder sen-
tralsykehus, tidligere Ulle-

vål sykehus, og Kjell Esser, 
Noragric, NLH. Norges 
forskningsråd fi nansierte 
samarbeidsprosjektet i åtte 
år. Dette har resultert i 
tre etiopiske doktorgrader. 
Det ble lagt stor vekt på 
utviklingen av enkle og 
rimelige metoder for kon-
troll av sneglebestanden og 
at bekjempningen av 
parasittene og løsningene 
skulle være miljøvennlige 
og bærekraftige. Gjennom 
samarbeidet på landbruks-
siden ble det selektert 
endod-busker for ulike 
vekstforhold med gode 
avlinger og som var mest 
mulig motstandsdyktige 
mot plantesykdommer. 

Enkel behandling
De tørkede bærene ble malt 
opp og fi kk gjære over 
natten i store tønner for 
så å bli sprøytet langs 
elvebreddene med vann-
kanner. Samtidig utviklet 
man enkle metoder for å 
produsere alternative vas-
kemidler basert på endod. 
Den enkle og rimelige 
behandlingen hadde meget 
god effekt. Lemmatoxin (et 
saponin) i endod angriper 
pustemembranene hos sne-
gler og fi sk og har en ned-
brytningstid på 48 timer 

i mikrofl oraen i tropiske 
strøk. Syntetiske produkter 
med lignende toksisitet er 
minst 50 ganger dyrere. 
Med behandling langs elve-
bredden blir effekten størst, 
både fordi det er her folk 
har vannkontakt og det er 
størst konsentrasjon av sne-
gler. Det ser faktisk ut som 
man har klart å utvikle 
metoder for å kunne holde 
parasitten i sjakk med 
behandling langs elvebred-
dene hver tredje måned. 

Får man til en plan-
messig utnytting av denne 
kunnskapen sammen med 
medisinsk behandling av 
befolkningen ville man 
kunne oppnå gode hel-
semessige gevinster. Alter-
nativt kan schistosomiasis 
behandles med praziquan-
tel, som er ganske effektiv 
og kan gis som en enkelt 
tablettdose under massebe-
handlingskampanjer. Kost-
nadene her vil allikevel 
være for store. For enkelte 
av de fattigste landene vil 
en slik behandling tilsvare 
et årsbudsjett for helse per 
innbygger. Behandlingen 
må dessuten gjentas med 
få års mellomrom om man 
ikke gjør noe med sneglene 
samtidig. Gundersen har 
tidligere ledet prosjekter i 
Etiopia hvor man etter råd 
fra WHO har gått inn med 
slik massebehandling, men 
ikke oppnådde langvarig 
effekt fordi parasittene ikke 
var under kontroll, og det 
brøt ut borgerkrig i områ-
det. 

Kaptein Krok
For å kunne anvende kunn-
skapen forsøkte etiopiske 
forskere for 20-30 år siden 
å få til et samarbeid med 

WHO om bruk av endod til 
schistosomiasis-kontroll. Til 
tross for at Lemma hadde 
hatt en høy posisjon I UNI-
CEFs International Child 
Developemenet Center i 
Firenze, og var professor 
ved Johns Hopkins Institute 
for International Health, 
var dette vanskelig. Grun-
nen har vært interesse-
konfl ikter knyttet til pro-
sjektet. I 1989 fi kk Lemma 
og Wolde Yohannes The 
Right Livelihood Award, 
også kalt den alternative 
fredsprisen, og gullmedalje 
fra Universitetet i Oslo for 
sitt arbeid og æresdoktorat 
ved Universitetet i Toledo, 
Ohio. Under sitt arbeid i 
Toledo viste Lemma og 
medarbeidere at endod 
også kunne brukes mot 
sebramusling, det store mil-
jøproblemet i de Store sjøer. 
Sebra-muslingen som høyst 
sannsynlig ble introdusert 
med ballastvannet fra en 
båt, ødelegger for $5 mil-
liarder årlig som følge av 
gjengroing. Fire måneder 
etter oppdagelsen hadde 
universitetet i Toledo tatt 
patent på endod og dets 
anvendelse. I 1995 fi kk etio-
piske forskere et tilbud fra 
presidenten på Universite-
tet i Toledo om å kjøpe en 
lisens for å kunne fortsette 
deres arbeid med anven-
delse av endod mot shis-
tosomiasis for US$ 25 000. 
For dette fi kk Universitetet 
i Toledo ”Captain Hook 
Award” for manglende 
anerkjennelse av urinnvå-
neres bidrag til kunnskaps-
utviklingen som førte til 
patentet. Vi kan da ikke ha 
en slik slutt på et så vellyk-
ket forskningsprosjekt med 
et slikt potensiale?
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Såpe og god forskning
Etiopiske kvinner har brukt såpebæret endod 

(Phytolacca dodecandra) til klesvask i generasjoner, og 

med det holdt sykdommen schistosomiasis (bilharzia) 

på avstand. Bruk av såpebæret kan nå vise seg å være 

en effektiv metode for bekjemping av 

schistosomiasis, Afrikas nest mest utbredte 

parasittsykdom etter malaria.
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