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Kräftpesten, som i stor utsträckning drabbat och slagit ut den svenska flodkräftstammen, orsakas av den

lilla organismen Aphanomyces astaci. Denna svampliknande parasit hör tillsammans med flera andra

ekonomiskt betydelsefulla skadegörare till gruppen oomyceter, eller vattenmögel. Kräftpesten sprids mellan

olika djur och vattensystem med frisimmande förökningskroppar, sk zoosporer. I sjukdomens slutskede,

kort tid innan kräftan dör, tränger svampen igenom skalet innifrån och hundratusentals zoosporer släpps ut i

det omgivande sjövattnet. För att säkra artens fortbestånd måste nu zoosporerna hitta ett nytt värddjur.

Detta underlättas i viss mån av att de har förmågan att attraheras av och aktivt simma mot vissa ämnen som

utsöndras av kräftor. Vid kontakt med ett potentiellt värddjur klibbar zoosporen fast vid detta och skickar

inom kort ut en groddslang som med hjälp av enzymer kan tränga igenom kräftskalet och fullborda

livscykeln.

Interaktionen mellan en parasit och dess värdorganism är komplex och inbegriper en mängd olika signaler.

För att parasiten framgångsrikt skall kunna etablera sig måste den undvika eller oskadliggöra värdens

immunförsvar. För värddjuret i sin tur är det ofta avgörande att attacken upptäcks i tid för att försvaret

skall hinna mobiliseras. I mitt examensarbete har jag med molekylärbiologiska metoder sökt att isolera en

gen från kräftpestsvampen som kan ha betydelse för den tidiga signaleringen vid infektionen. Genen finns

hos närbesläktade växtsjukdomsalstrande arter och DNA-sekvensen har bevarats under evolutionen. Det

protein som genen kodar för, ett sk elicitin, utsöndras av parasiten eller finns lokaliserat i dess cellväggar.

Vid kontakt med växten inducerar elicitinet en mängd försvarsreaktioner som syftar till att begränsa

parasitens fortsatta spridning i växten. Hur den här signalen uppfattas och stimulerar motreaktionerna är ett

område som det forskas mycket omkring, men trots det finns ännu inga entydiga förklaringar att tillgå.

Resultaten från mitt projekt antyder att elicitingenen även kan finnas hos den parasit som orsakar kräftpest.

Om de preliminära resultaten verifieras kan det evetuellt öppna nya perspektiv på elicitiners roll i

förhållandet mellan parasit och värd.
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