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Malaria är en infektionssjukdom som drabbar cirka 212 miljoner människor varje år varav 
omkring 429 000 dör, däribland 303 000 barn under femårsåldern. Sjukdomen sprids via 
myggor till människor. Världshälsoorganisationen meddelar att antalet malariarelaterade 
dödsfall har minskat med 29% de senaste fem åren. Utvecklingen för malariabekämpning 
världen över går alltså framåt men den är starkt beroende av antimalaria läkemedels 
verkan. Det rekommenderade läkemedlet mot malaria är en kombinationsbehandling 
beståendes av artemisinin och en partnerdrog. Behandlingen är effektiv och har hjälpt att 
minska antalet årliga malariarelaterade dödsfall. Problemet är att malaria orsakas av en 
parasit som är skicklig på att anpassa sig efter sin omgivning för att kunna överleva. Det 
betyder i praktiken att malariaparasiten utvecklar resistens mot artemisininbehandligar och 
dessa blir mindre verksamma. Resistenta parasiter har redan hittats i flera länder i 
Sydostasien och det dröjer inte länge innan resistensen spridit sig till andra världsdelar. Det 
är därför ytterst viktigt att förstå hur parasiten anpassar sig och lyckas överleva 
drogbehandlingen. Med en ökad kunskap kan vi lättare bekämpa resistensutvecklingen.  
 
För att drogresistens ska vara långvarig och spridas behövs att parasiterna får och behåller 
mutationer som gör att de kan undvika att dö av drogbehandlingen. Dessa mutationer gör 
ofta att mekanismen som drogen rubbar förändras så att drogen inte längre är verksam. För 
att sådana förändringar ska kunna ske, krävs att parasiten först överlever drogbehandlingen 
utan några mutationer att tillgå. Det gör den genom icke-genetiska 
anpassningsmekanismer. Dessa anpassningsmekanismer kan ses som parasitens respons på 
stressbetingelser. Stressbetingelser är allt som gör det svårare för parasiten att utvecklas 
och föröka sig. Dessa kan bland annat vara: svält på socker eller aminosyror, värme eller 
drogbehandling. För att parasiten ska kunna anpassa sig snabbt måste den kunna ändra på 
sitt proteininnehåll. Det kan den antingen göra genom att producera mer av och aktivera 
proteiner som den behöver eller genom att bryta ned eller inaktivera proteiner som den inte 
behöver.  
 
Vi har undersökt hur parasiten reglerar det systemet som ansvarar för huvuddelen av 
proteinnedbrytning och aktivering/inaktivering i parasiten. Systemet kallas för 
ubiquitinsystemet och består av flera molekylära maskiner som märker proteiner med 
ubiquitin, ett litet protein. När proteiner blir märkta med ubiquitin kan deras funktion, 
placering och livslängd förändras. På det sättet kan parasiten snabbt reglera 
proteinnivåerna under stressbetingelser. De molekylära maskinerna som märker 
proteinerna med ubiquitin varierar i förekomst och därför varierar deras verkan under en 
stressreaktion.  
 
Vi har undersökt variationen i förekomsten av en typ av dessa molekylära maskiner, 
nämligen E2 enzymerna, under olika stressbetingelser. Resultaten visar att parasiterna 
reglerar nivåerna av E2 enzymer under bland annat glukossvält. Det betyder att parasiten 
anpassar sig efter sin omgivning genom att justera ubiquitinsystemet, precis som andra 
celler gör, inklusive våra egna. Genom våra experiment kunde vi visa att parasiten faktiskt 
har en stressrespons genom reglering av ubiquitinsystemet, något som kan bli mycket 
betydelsefullt i undersökningen av drogresistensutveckling eftersom att den troligen 
hjälper parasiterna att överleva kortvariga stressförhållanden.  


