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Diversitet hos hakmaskar  
– tarmparasiter hos gråsälar i Östersjön

Döda gråsälar i Östersjön har insamlats och undersökts genom 
obduktion på Naturhistoriska riksmuseet sedan 1970-talet. En 
relativt stor andel av de obducerade sälarna har haft sår i tar-
marna, och troligen kan perforerade tarmsår vara en av orsa-
kerna till att de har dött. Tarmsåren förorsakas av tre arter av 

hakmaskar i släktet Corynosoma, och dessa har blivit föremål för 
ingående morfologiska och ekologiska studier.
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Hakmaskar (Acanthocephala, från grekis-
kans akanthos – tagg, och kephale – hu-
vud) är långsträckta, rundade eller nå-
got tillplattade maskar vilka lever som 

tarmparasiter hos ryggradsdjur. Hakmaskar behöver 
flera värddjur för att fullborda sin livscykel. Arterna 
i familjen Polymorphidae har ofta komplicerade livs-
cykler som vanligen omfattar kräftdjur som mellan-
värdar samt marina däggdjur, fiskätande fåglar och 
andra sjöfåglar som slutvärdar. Ibland behövs också en 
s.k. paratenisk värd i form av en fisk för att fullborda 
överföringen till slutvärden. En av hakmaskarnas slut-
värdar i Östersjön är gråsäl Halichoerus grypus, som är 
Östersjöns största och vanligaste säl. 

Vid obduktion av döda sälar på Naturhistoriska 
riksmuseet noterades att frekvensen av s.k. tarmsår 
ökade från mitten av 1980-talet; först hos unga gråsä-
lar och sedan hos äldre sälar cirka 10 år senare. Tarm-
såren är vanligast i tjocktarmen (colon) men förekom-
mer också i slutet av tunntarmen (ileum) och i blind-
tarmen (caecum). I samband med tarmsåren upptäcktes 
infektioner av hakmaskar tillhörande släktet Coryno-
soma Lühe, 1904 som tillhör familjen Polymorphidae 
(Leidenberger & Bäcklin 2008). Det tycks finnas ett 
samband mellan tarmsårens omfattning och Coryno-
soma-infektionens intensitet. Parasiterna orsakar sår 
i slemhinnan, och dessa sår kan förstoras, perforera 
tarmväggen och ge blödningar. Perforerade tarmsår 
kan vara en av orsakerna till dödsfall hos sälarna. Djur 
som är kraftigt infekterade med parasiter har nedsatt 
immunförsvar, vilket i olika grad påverkar sälarnas re-
produktiva framgång och överlevnad.

Förekomsten av tarmsår varierar mycket från år 
till år hos de undersökta sälarna. Under åren 2002 
till 2015 varierade till exempel andelen gråsälar med 
tarmsår i Östersjön mellan 10 och 30 %, och i Bott-
niska viken varierade andelen under samma period 
mellan 10 och 50 % (Bäcklin m.fl. 2017).

I Östersjön har tre arter av hakmasksläktet Coryno-
soma identifierats i gråsälarna: C. magdaleni Montreuil, 
1958, C. semerme (Forsell, 1904) och C. strumosum 
(Rudolphi, 1892). Det har förekommit svårigheter 
och förväxlingar vid artbestämningen av hakmaskar 
hos sälar, och det är därför viktigt att hitta och be-
skriva bra morfologiska karaktärer för varje art.

Hakmaskarnas livscykel
Hakmaskarna är s.k. endoparasiter där de vuxna dju-
ren sitter i tarmen hos vatten- och landlevande rygg-
radsdjur. De tre arterna av Corynosoma har en s.k. 
heteroxen livscykel som omfattar: 1) kräftdjur som 
mellanvärdar (t.ex. gråsuggor av släktena Saduria och 
Asellus samt märlkräftor av släktena Monoporeia och 
Gammarus), 2) fiskar som äter kräftdjur som parate-
niska värdar (hjälpvärdar) och 3) fiskätande fåglar och 
däggdjur som slutvärdar. I Östersjön är sälar slutvärdar 
för dessa hakmaskar som sätter sig fast i tarmen, ofta 
med en viss preferens för olika tarmavsnitt beroende 
på hakmaskart (Leidenberger & Bäcklin 2008, Lei-
denberger m.fl. i prep.).

Studier av hakmaskarna
Sälarna i den här studien insamlades vid svensk grå-
sälsjakt 2007. De har därefter frusits ned och senare 
tinats inför obduktionen. Obduktionerna har utförts 
på Naturhistoriska riksmuseet (2007−2008), där tar-
marna skurits upp och hakmaskarna plockats ut från 
de olika tarmavsnitten (tjocktarm, tunntarm och 
blindtarm; Fig. 1) (Leidenberger & Bäcklin 2008). 
Maskarna har konserverats och bevarats i 70 % alko-
hol för vidare studier i mikroskop. I stort sett alla sälar 
var infekterade med hakmaskar, och ibland förekom 
infektioner med två eller tre arter. Hos de analysera-
de gråsälarna varierade antalet hakmaskar i tarmarna 
mellan 27 och 4 387 (medelvärde 1 338).

Hakmaskarna överfördes från 70 % alkohol till gly-
cerin och monterades på objektglas för observationer 
i ljusmikroskop, där också mätserier av olika morfolo-

Fig. 1. Uppklippt tarm av gråsäl som visar var hakmaskarna sitter.
Foto: Sonja Leidenberger
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giska karaktärer gjordes (Fig. 2). De preparerades ock-
så för att kunna studeras i svepelektronmikroskop, där 
de yttre karaktärerna kan observeras. Materialet som 
studerats har deponerats i samlingarna av ryggradslösa 
djur vid Zoologiska enheten på Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm (Leidenberger m.fl. 2019).

Hakmaskarnas allmänna utseende
Hakmaskar är långsträckta, rundade eller något tillplat-
tade.  De kännetecknas av en ofta kraftigt krok- eller 
taggbeväpnad, instjälpbar snabel (proboscis), som vanli-
gen är tydligt avsatt från resten av kroppen (Fig. 3−4). 
Bakom snabeln finns en s.k. hals, som också är indrag-
bar (Fig. 4). Huvuddelen av kroppen (engelska: the 
trunk), som ibland delas in i framkropp (fore-trunk) 
och bakkropp (hind-trunk), är ofta täckt av små taggar 
eller tornar (trunk spines) i varierande grad (Fig. 3, 5, 
6). Könen är åtskilda, och könsorganens byggnad är 
komplicerad. Könsöppningarna är placerade i bakän-
den i en s.k. gonopor, som kan vara omgiven av geni-
taltaggar (genital spines) (Fig. 7a−b). Hos hanen finns 
en utstjälpbar s.k. bursa med en penis i botten (Fig. 8).

Släktet Corynosoma
Enligt WoRMS (World Register of Marine Spe-
cies) omfattar släktet Corynosoma 36 arter (Gibson 
2018), och den senaste släktesbeskrivningen gjordes 
av Aznar m.fl. (2006). I beskrivningen ingår bl.a. föl-
jande karaktärer: pipformig kropp med en utvidgad 

framkropp (fore-trunk). 
Framkroppen avsmalnar 
gradvis i en utdragen 
bakkropp (hind-trunk). 
Proboscis är cylindrisk, 
ofta med en svullen re-
gion, halsen kort och 
konisk. Taggar täcker 
hela framkroppen och 
i varierande grad även 

bakkroppens undersida. Taggar runt könsöppningen 
finns eller saknas (förekommer oftare hos hanar).

Hakmaskarterna i Östersjöns sälar
De tre arterna av hakmaskar som hittats i Östersjöns 
sälar kan kort karakteriseras enligt följande:

Corynosoma semerme (14 ♀♀, 16 ♂♂) (Fig. 3, 4, 7, 
8). Minst av de tre arterna. Honor har något längre 
kropp än hanar; 1,8−3,1 mm respektive 1,9−2,7 mm 
lång. Framkroppen är 0,8−1,5 mm lång hos båda 
könen, bakkroppen är 0,6−1,8 mm lång hos honor 
och 0,6−1,6 mm hos hanar. Taggar som är 10−50 
µm långa täcker det mesta av framkroppen samt hela 
bakkroppens undersida. Proboscis är 280−510 µm 
lång hos honor och 360−610 µm hos hanar. Den har 
20−25 längsgående rader av hakar med 10−12 hakar 
i varje rad hos honor och 22−24 längsgående rader av 
hakar med 10−14 hakar i varje rad hos hanar. 30−50 
µm långa genitaltaggar finns endast hos hanar.

Corynosoma magdaleni (6 ♀♀, 4 ♂♂) (Fig. 5). 
Honor har något längre kropp än hanar, 3,7−5,1 
mm respektive 2,5−4,4 mm lång. Framkroppen är 
0,7−1,0 mm lång hos honor och 0,7−1,2 mm hos 
hanar. Bakkroppen är 2,9−4,4 mm lång hos honor 
och 1,8−3,2 mm hos hanar. Taggar som är 20−40 
µm långa täcker det mesta av framkroppen samt mer 
än hälften av bakkroppens undersida. Proboscis är 
250−360 µm lång hos honor och 190−250 µm hos 
hanar. Den har 16−20 längsgående rader av hakar hos 
båda könen; 8−11 hakar i varje rad hos honor och 
8−10 hakar i varje rad hos hanar. 15−20 µm långa 
genitaltaggar finns endast hos hanar.

Corynosoma strumosum (1 ♀, 1 ♂) (Fig. 6). Störst 
av de tre arterna. Kroppslängden är 4,9 mm hos ho-
nor och 5,7 mm hos hanar. Framkroppen är 0,9 mm 
lång hos honor och 1,5 mm hos hanar. Bakkroppen 
är 4,0 mm lång hos honor och 4,2 mm hos hanar. 
Taggar som är 20−30 µm långa täcker det mesta av 
framkroppen samt främre tredjedelen av bakkroppens 
undersida. Proboscis är 140 µm lång hos honor och 
270 µm hos hanar. Den har 20 längsgående rader av 
hakar hos honor och 18 längsgående rader av hakar 
hos hanor, med 10 hakar i varje rad hos båda könen. 
20 µm långa genitaltaggar finns endast hos hanar.

Fig. 2. Schematisk bild av 
en hakmask som visar var de 
olika måtten tagits. 1: fram-
kropp, 2: bakkropp, 3: probo-
scis, 4: hals. Illustration: Sonja 
Leidenberger
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Fig. 3. Hona (a) och 
hane (b) av Coryno
soma semerme 
avbildade i svep-
elektronmikroskop. 
Kroppstaggar täcker 
hela bakkroppens 
undersida.

Fig. 4. Proboscis och 
hals hos hane av Co
rynosoma semerme 
avbildad i svep-
elektronmikroskop. 
Taggarnas antal och 
storlek varierar längs 
proboscisen.

Fig. 5. Hona av Co
rynosoma magda
leni avbildad i svep-
elektronmikroskop. 
Kroppstaggar täcker 
mer än halva bak-
kroppens undersida.

Fig. 6. Hane av Co
rynosoma strumo
sum avbildad i svep-
elektronmikroskop. 
Kroppstaggar täcker 
främre tredjedelen 
av bakkroppens un-
dersida.

Fig. 7. Bakände 
med gonopor hos 
hona (a) och hane 
(b) av Corynosoma 
semerme avbildade 
i svepelektronmi-
kroskop. Hos honan 
syns kroppstaggar 
ända fram till köns-
öppningen, och hos 
hanen syns kropps-
taggar samt många 
kraftiga genitaltag-
gar runt könsöpp-
ningen.

Fig. 8. Bakände 
med utstjälpt bursa 
hos hane av Coryno
soma semerme 
avbildad i svepelekt-
ronmikroskop.
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Fig. 3-8. Foto: Sonja Leidenberger & Sven Boström
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Morfologiska variationer
Jämförelser med andra studier visar att antalet längs-
gående rader av hakar på proboscis och antalet hakar 
i varje rad uppvisar en intraspecifik geografisk varia-
tion, som troligen också är relaterad till vilken art som 
är slutvärd. Hos den svenska populationen av Coryno-
soma semerme är antalet rader av hakar 20−25, hos den 
finska typpopulationen 26, hos den tyska 24−26 och 
hos den nordamerikanska 22−24. Hos den svenska 
populationen av Corynosoma magdaleni är antalet ra-
der av hakar 16−20, hos den tyska 16−19 och hos 
den kanadensiska typpopulationen 17−23. Hos den 
svenska populationen av Corynosoma strumosum är an-
talet rader av hakar 18−20, hos den tyska typpopula-
tionen 16−18, och hos den ryska populationen (med 
vikaresäl Phoca hispida som slutvärd) är antalet 15−21.

Kryptisk artbildning
När olika arter ser morfologiskt exakt likadana ut 
men skiljer sig genetiskt kallar man det för kryptisk 
artbildning (cryptic speciation) och kryptiska arter 
(cryptic species). Fenomenet är känt från andra ar-
ter av hakmaskar, t.ex. inom släktet Echinorhynchus 
(Wayland m.fl. 2015). I vårt material av de tre Cory-
nosoma-arterna kunde vi inte observera några geni-
taltaggar hos honorna, medan sådana har beskrivits 
hos till exempel finskt och nordamerikanskt material 
av Corynosoma (Nickol m.fl. 2002, Montreuil 1958). 
Det finns tre möjliga förklaringar till dessa obser-
verade skillnader: 1) honans genitaltaggar faller av i 
samband med kopulationen, då en speciell kapsel bil-
das vid kroppsänden (Leidenberger m.fl. 2019), 2) det 
handlar om en s.k. fenotypisk morfologisk variation, 
eller 3) det beror på kryptisk artbildning. Det skulle 
behövas flera parallella morfologiska och genetiska 
studier för att närmare undersöka släktets artdiversitet 
och fastställa de bästa fenotypiska särskiljande karak-
tärerna för varje art. 

Tack
Studien finansierades med anslag från Svenska artpro-
jektet och Föreningen Riksmusei Vänner till Sonja 
Leidenberger. Vi vill också tacka M.T. Wayland vid 
universitetet i Cambridge för hjälpen med bildbear-
betning. 
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