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Det spökar i tarmvärlden 
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Giardia intestinalis är en liten tarmparasit som orsakar sjukdomen giardiasis och trivs hos 
både människor och djur. G. intestinalis är uppdelad i flera olika genotyper, av vilka några 
är ytterst värdspecifika medan andra är zoonotiska. Giardia sprids och infekterar värden 
genom att man konsumerar deras cystor från kontaminerad mat och vatten. Cystorna är 
tåliga och resistenta i naturen, men bryts upp när de kommer i kontakt med magsaften och 
släpper två motila trofozoiter fria. Dessa celler är päronformade med två cellkärnor och 4 
par flageller, vilket ger dem ett spökliknande utseende i mikroskopet. De lever och 
propagerar i övre tunntarmen genom att suga sig fast mot slemhinnorna med deras 
speciella organell, den ventrala disken. Giardia orsakar stor skada på epitelcellerna som 
utgör inre tarmväggen, vilket manifesteras av diarré, magsmärtor och illamående. Detta 
påverkar barn mycket negativt eftersom det orsakar tillväxt- och mentala problem. Så 
småningom kommer trofozoiterna vidare i tarmsystemet och bildar återigen cystor innan 
de lämnar sin värd för att finna en ny. 

Immunförsvaret är en mycket viktig aspekt i kroppen och förhindrar spridning av 
infektioner. Epitelcellerna längs med tarmen kommunicerar ständigt med varandra och 
med immuncellerna under en infektion. De utsöndrar då så kallade cytokiner. Dessa är små 
signalmolekyler och agerar som rekryterare för immuncellerna, vilket i sin tur eliminerar 
det som invaderar cellerna. Det hela är dock mycket komplicerat när man tittar närmare på 
vad som händer i en individuel cell. Signaler från ett yttre stimuli sänder det vidare genom 
en signaltransduktion till cellkärnan där våra gener finns. Vissa signaler, som exempelvis 
vid en infektion, får cellen att uttrycka gener som ger upphov till inflammatoriska 
molekyler. Ett annat exempel är att det är brist på vissa signaler, vilket kan leda till att 
cellen självdör (apoptos). Parasiter har utvecklat metoder för att undvika immunförsvaret 
och kan på så sätt kvarstå i värden. Leishmania är en parasit som kan inhibera att vissa 
inflammatoriska gener uttrycks och Trypanosoma cruzi kan få mera uttryck av 
inflammationsdämpande cytokiner. Giardia verkar också ha en förmåga att kunna påverka 
immunsystemet, dock är mycket lite känt kring samspelet mellan parasiten och 
immunförsvaret. 

Jag valde att undersöka närmare vad som påverkas i den molekylära labyrinten som finns 
inuti mänskliga celler under en Giardia infektion. Tidigare har det beskrivits att nivån på 
transkriberade cytokiner är mycket högre än vad som utsöndras, vilket påvisar att det finns 
en post-transkriptionell reglering. Jag undersökte vad det är som skulle kunna göra detta 
och vilka transkriptionsfaktorer som är inblandade för tillverkningen av cytokinerna. För 
detta användes en in vitro modell, där mänskliga cell-linjen Caco-2 (Colon 
adenocarcinoma) är känd för att likna tarmens epitelceller både i struktur och metabolism. 
Att finna post-transkriptions regleraren var svårare än väntat, men det finns lovande 
resultat för att det kommer att lyckas. Samtidigt har jag lyckats bevisa aktivieringen av en 
transkriptionsfaktor under en Giardia infektion. 
 
 
 
 
 


