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Sarcoptes scabiei är ett parasitiskt kvalster som orsakar sjukdomen skabb och såväl djur som 
människor kan bli smittade. Kvalstret kan bli upp till 0,4 mm med rund kropp och korta ben. 
Infektionen börjar med att honan gräver gångar i huden hos sin värd. Inne i gångarna lägger 
honan 3-4 ägg och larverna blir fullvuxna efter 2-3 veckor. Efter smittotillfället tar det 
6 veckor innan man får symptom i form av klåda. Skabb är en ekonomiskt viktig sjukdom och 
kan ge stora produktionsbortfall i kommersiell djuruppfödning, detta har gjort att man ur ett 
hälso- och ekonomiskt perspektiv börjat behandla t.ex. svinbesättningar i förebyggande syfte. 
På senare tid har det observerats en viss grad av resistens hos S. scabiei mot olika läkemedel 
som används vid behandling. Detta kan vara en början till ett stort problem. För att få ökad 
kunskap om hur parasiten undkommer behandling måste dess olika försvarsmekanismer mot 
främmande substanser undersökas. Eftersom kvalstret inte på ett etiskt acceptabelt sätt kan 
odlas i laboratoriet utan måste isoleras från naturligt infekterade djur och människor har 
biologiska verktyg utvecklats för att göra det praktiskt möjligt att genomföra studier utan att 
behöva arbeta med själva parasiten. 
 
I mitt examensarbete har jag studerat ett enzym inblandat i skyddet mot skadliga ämnen hos 
S. scabiei, superoxiddismutas (SOD). SOD finns hos alla aeroba organismer, dvs. de som 
använder syre för att överleva. Enzymet tar hand om ett mycket reaktivt syre (O2

-), en farlig 
molekyl som skadar kroppens celler. DNA:t för SOD har isolerats och fördes in i 
bakterieceller. Eftersom bakteriecellen till skillnad från S. scabiei växer bra på laboratorium, 
kan man få bakteriecellen att producera skabbkvalstrets SOD protein. Detta SOD-protein kan 
användas som verktyg i biologiskt forskning. 
 
Ett likartat SOD-protein som konstruerats tidigare har i mina försök visat sig fungera bra för 
aktivitetsanalys. Framöver behövs flera mätningar genomföras från de båda SOD proteinerna 
för att korrekt uppskatta aktiviteten av SOD-enzymet och även skillnaderna mellan dem. 
Dessa SOD proteiner tillsammans med ett antal andra kan ge en viss insikt om hur 
försvarsmekanismen hos S. scabiei fungerar och få svar om vad det är som gör att parasiten 
klarar sig så bra som den gör. 
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