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Malaria är en sjukdom som dödar mellan en och två miljoner människor varje år, varav den 
stora majoriteten är barn under fem år. Den dödligaste formen av malaria orsakas av en 
encellig parasit som heter 3ODVPRGLXP�IDOFLSDUXP. Parasiten sprids till människor genom bett 
av en specifik myggart som finns i vissa delar av världen. I människokroppen invaderar den 
röda blodkroppar, där de är skyddade från immunsystemet och kan dela sig. Inom 48 timmar 
spricker blodcellen och uppemot 30 nya parasiter kommer ut och infekterar nya celler. När 
3�IDOFLSDUXP infekterat en röd blodkropp tillverkar den ett protein som den transporterar ut 
genom cellen och placerar i dess omgivande membran så det sticker ut från cellen. Detta 
protein kallas PfEMP1 och finns i många olika varianter. PfEMP1 kan binda till andra celler i 
kroppen vilket på flera sätt är fördelaktigt för parasiten. Eftersom detta protein är blottat för 
immunförsvaret så bildas antikroppar som har PfEMP1 som målmolekyl. Antikroppar är 
molekyler som skapas av vårt immunförsvar mot kroppsfrämmande mål och underlättar för 
immunsystemets celler att hitta och oskadliggöra dessa. Man vet inte tillräckligt mycket om 
hur människans immunförsvar reagerar mot de olika varianterna av PfEMP1. Som en del i 
arbetet att kartlägga immunsvar mot PfEMP1 har jag i det här arbetet laborativt framställt en 
liten bit av det här proteinet, den s.k. DBL1  från flera olika PfEMP1 och undersökt om 
blodprov från barn i Kenya innehåller antikroppar som är riktade mot den här protein-biten. 
Protein tillverkas enligt koder som finns i DNA (arvsmassan). Den DNA-bit som kodar för 
'%/�  sattes in i en ring av laborativt tillverkat DNA, en s.k. vektor, som i sin tur placerades 
i en typ av bakterie med kända egenskaper. Denna bakterietyp multipliceras (i exakta kopior) 
mycket snabbt i rätt temperatur och därför bildas massor av kopior av vektorn med koden för 
'%/� . P.g.a. de speciella egenskaper som denna bakterietyp besitter, kan produktion av 
'%/� �VWDUWDV�PHG�WLOOVDWV�DY�HWW�VSHFLILNW�ämne. Detta innebär att stora mängder av DBL1 �
kan tillverkas i alla dessa kopior av bakterien. Bakterierna lyseras därefter för att få ut '%/� �
som sedan kan renas fram och användas. I detta fall användes DBL1 �L�HWW s.k. ELISA-
experiment. I detta experiment används en liten platta med 96 små brunnar, i vilka�'%/�  
tillåts binda till botten, sedan tillsätts blodproven från barnen i Kenya där eventuella 
DQWLNURSSDU�ULNWDGH�PRW�'%/� �ELQGHU�RFK�EOLU�NYDU�Qär blodet sedan sköljs bort. Sedan 
tillsätts en laborativt tillverkad antikropp (sekundär antikropp) som man vet binder till den 
'%/� -bindande antikroppen (primär antikropp). Den sekundära antikroppen är kopplat till 
ett enzym som vid tillsats av ett specifikt ämne bildar ett färgämne vars intensitet kan mätas. 
Dvs. ju högre färgintensitet desto fler primära antikropSDU�KDU�EXQGLW�'%/� ��På detta sätt 
fann jag att antikroppar riktade mot denna proteinbit finns i blodet hos barn från ett 
malariadrabbat område i Kenya. Från resultaten kunde jag också få indikationer på hur 
specifika dessa antikroppar är och om mängden ökar med åldern hos barnet. För att kunna 
utveckla mediciner och i förlängningen vaccin mot malaria är det viktigt att klargöra så 
mycket som möjligt om parasiten och människans immunresponser mot den. Det här arbetet 
utgör en liten del av denna viktiga kartläggning.    
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