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Giardia intestinalis är en encellig parasit som infekterar cirka 250 miljoner människor per år 
och är en av de ledande orsakerna till akut och kronisk diarré. Parasiten kan även infektera ett 
flertal däggdjur och ger därför upphov till problem inom bland annat boskapsskötsel.  

Parasitens livscykel består av två stadier, varav det ena är den stationära cystan, som är 
oerhört tålig och kan överleva ute i miljön under en lång tid. Det är i denna form som Giardia 
kan infektera människor, oftast genom dricksvatten som är förorenat med cystor. Dessa kan 
överleva magsäckens låga pH och när de kommer ut i tunntarmen utvecklas de till det 
vegetativa stadiet (trophozoiten). Parasiten fäster sig vid värddjurets celler i tunntarmen via en 
sugkopp och kan i detta läge ge upphov till sjukdomen giardiasis. Vissa av parasiterna 
omvandlas åter till cystor i tarmen och sprids via avföring.  

Det har forskats en hel del på Giardia, men man har ännu inte kunnat fastslå vad det är hos 
parasiten som ger upphov till sjukdomen. Det har dock nyligen påvisats att Giardia ökar sin 
utsöndring av proteinet arginine deiminase (ADI) när den kommer i kontakt med humanceller. 
Detta är intressant eftersom man vet sedan tidigare att det ADI som produceras av bakterien 
Mycoplasma arginini kan orsaka programmerad celldöd (apoptos) hos humanceller. Om 
tarmcellerna blir apoptotiska så störs cellernas kontaktytor mot varandra och ett vätskeläckage 
uppstår i tarmen, vilket leder till diarré.  

I detta kandidatarbete har jag studerat huruvida ADI som renats fram från Giardia kan 
initiera apoptos hos humana tarmceller. Detta har jag gjort genom att sätta upp en serie 
interaktionsförsök där jag först odlat humanceller och sedan tillsatt olika mängder av ADI till 
dessa. Som kontroller har jag haft vissa odlingar där jag inte tillsatt någonting till cellerna, 
samt andra odlingar där jag har tillsatt Giardia eller actinomycin D, en kemikalie som ger 
upphov till apoptos hos humanceller. Resultaten från dessa experiment pekar på att det ADI 
som Giardia utsöndrar ger upphov till programmerad celldöd hos åtminstone en typ av human 
tarmcell. Fler experiment bör göras för att verifiera och kvantifiera detta, det vill säga 
fastställa hur hög grad av apoptos det rör sig om. 

Förutom att man inte vet exakt vad det är som ger upphov till sjukdomen giardiasis så har 
man haft problem med att dela in olika typer av Giardia intestinalis i undergrupper. De gener 
som man har använt sig av för att fastslå hur nära släkt de olika typerna av Giardia är, ger 
olika resultat. Om det är så att ADI är en av delorsakerna till sjukdomssymptomen så är genen 
intressant att använda sig av när man ska mäta släktskap eftersom den skulle kunna kasta ljus 
över förhållandet mellan graden av sjukdomsalstring och parasiternas släktskap. 

Den skulle också kunna ge viss insikt om varför de olika undergrupperna har olika 
värddjur, utifall skillnader i proteinet påverkar denna värdspecificitet. Dessutom är det 
givande att identifiera ännu en släktskapsmarkör eftersom ett flertal gener sammantaget ger en 
mer fullständig bild av släktskapet mellan undergrupperna än vad ett fåtal gener kan göra. Av 
dessa orsaker har det andra målet med detta kandidatarbete varit att sekvensera delar av ADI-
genen hos olika undergrupper av Giardia intestinalis, samt jämföra dessa för att se om genen 
kan användas för att mäta graden av släktskap dem emellan. ADI från tre undergrupper 
sekvenserades och jämfördes med två andra undergrupper och det visade sig att ADI är 
lämplig som släktskapsmarkör. ADI från ytterligare undergrupper kommer att sekvenseras i 
syfte att ge ett mer heltäckande underlag från vilket man kan generera släktskapsträd. 
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