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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka blodprover från klövdjur, om dessa innehöll parasiten Trypanosoma 

sp. Om denna parasit hittades skulle odlingsförsök göras. Eventuellt funna parasiter, skulle studerats speciellt 

noggrant genom att sekvensera 18S rRNA genen. För artbestämning av trypanosomer har inte många 

undersökningar utförts, samt att man har indikationer på att man funnit en helt ny theileri lik trypanosom här i 

Sverige. Detta är bara två av anledningarna till varför det är så intressant att titta närmare på den. Trypanosoma 

theileri parasiten isolerades från älg blod, från höstens jakt. En lyckad sekvensering av parasitens DNA gav 

nästintill hela 18S genen, vilken visade tydligt att det var T. Theileri man isolerat. 

 

The aim with this study was to examine blood samples from cloven animals, if these contained the parasite 

Trypanosoma sp. If this parasite was found it was cultivated on and continued with examine of the DNA of the 

parasite and carry out sequencing on 18S rRNA gene. There has not been done so many surveys here in Sweden 

on this trypanosom, and there is indications of one entirely new theileri like trypanosom here in Sweden. These 

are only two off the reasons why it is so interesting to study it further. Trypanosoma theileri parasite was found 

in elk blood, blood that came from the autumn's elk hunt. Successful sequencing of parasite DNA gave the 

almost entire 18S gene, which showed clearly that it was T. Theileri that was found. 

 

Nyckel ord Trypanosoma theileri; PCR; mikroskopering; parasit; klövdjur; blod  

 

Varför så intressant med Trypanosomer? 

 
De finns många olika typer av trypanosomer i världen vilka påverkar många områden, som 

t.ex. den agrikulturella utvecklingen, främst då i Afrika och Syd Amerika p.g.a. att boskapen 

smittas av trypanosomer. Detta bidrar till sjunkande produktion och hög dödlighet (Geysen et 

al. 2002). Man har beräknat att afrikanska trypanosomosis dödar ca 10 000 djur dagligen 

(Pereida de Almeida et al. 1998).  

 

Vad är Trypanosomer? 

 
Trypanosomer är flagelerade zoonotiska protozoer, alltså orsakar sjukdomar i både djur och 

människa. De är medlemmar i ordningen ”Kinetoplastida”, vilka är parasitiska. De kan även 

replikera sig själva och har genomiskt material i en kärna. Flagellerna kan variera från 1-4 

beroende på vilken typ/art det är. Parasiten förekommer i blod hos smittade vertebrater, den 

går att finna i de flesta typer i vävnadsvätskor. Det finns även arter som replikerar sig 

intracellulärt (Marquardt et al. 2000). Skillnader finns mellan trypanosomer beroende på 

vilken art eller släkt de tillhör så som t.ex. T.brucei är en extracellulär parasit och T.crucei är 

en intracellulär parasit, vilken inte kan dela på sig innan den penetrerar in i en ny cell 

(http://www.smittskyddsinstitutet.se/default_30.aspx). Överföringen av smittan sker genom 

vektor som tar sig ett blodmål från vertebraten och därmed överför smittan. Trypanosomen 

har olika konformationsändringar under sin levnads tid, beroende på var och vilken stadie den 

befinner sig i. De stadier som de förekommer i är trypomastigot, promastigot, epimastigot och 

amastigot (Marquardt et al.2000). Trypomastigoterna som man kan finna i blodet på de 

smittade vertebraterna, har storleken 15-80 m. De patogena som kan hittas i mammalie blod 

har storleken 15-30 m i längd och är 6-8 m breda. 

Kroppen är slingrande krokig där flagellen kommer ut från basala kroppen eller från en flagell 

ficka. DNA-strängarna finns inne i kinetoplasten vilket är cirkulärt, och organeller som finns i 

cytoplasman är bl.a. endoplasmatiska nätverket, golgi, lysosomer, glykosomer m.fl. 

(Marquardt et al. 2000). 
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Familj/indelning 

 

Familjen dit trypanosomerna tillhör heter ”Trypanosomatidae”, definition: har cellkärna, en 

flagell, lövlik eller rund kropp. Genus Trypanosoma kan delas in i två delar, Stercoraria (där 

theilerin ingår) och Salivaria. 

Stercoraria: Dessa är icke vedertagna patogena, de har en stor kinetoplast som ej är terminalt 

belägen. Utvecklingen sker i en ej vertebrat vektor och överförningen sker till vertebrata 

värden genom kontaminering.  

Hit hör Subgenus Herpetomonas (inkl. theilerin), subgenus Schizotrypanum och subgenus 

Endotrypanum. 

Salivaria: Typiska patogener vilka även de utvecklas i en vektor. Här finner man 

kinetoplasten subterminalt eller terminalt. Överförningen sker från vektor till vertebrata 

värden genom inokulering, d.v.s. under blodmålet. 

Hit hör subgenus Dutonella, subgenus Nannomonas och subgenus Pyncnomonas (Marquardt 

et al. 2000). 

 

Historia 

 

Det har under hela 1900-talet försökts hitta effektiva bekämpningsmetoder för trypanosomer, 

då framförallt för de patogena arterna. Resultaten för de olika metoderna har visat sig vara 

sämre och bättre. I början av seklet röjde man skog och avlivade djur för att förhindra smitt 

spridning. Senare kom även besprutningen av insekticider på skog och mark. Ganska snart 

insåg man hur skadligt allt detta var, och miljökonsekvenserna blev stora. Åter invation av 

trypanosomerna blev ändå slutresultatet efter all miljöförstörning, så att det som gjordes var 

inte till större nytta i längre perspektiv. Det som fungerar bäst är att bryta cykeln mellan 

vektor och människa, för att reducera smittan till oss människor (Bronner och Kristensson 

2001). 

Det var inte förrän år 1967 som man för första gången lyckades föröka Trypanosoma brucei 

invitro i närvaro av ”feeder” celler. Tio år senare 1977 kunde man varaktigt föröka 

trypanosoman invitro. Tidigare hade man använt sig av blod-agar med blod från hare vid 27
o
C 

odling, när man försökte isolera trypanosomer från infekterade djur eller människor. 

Delningen av parasiterna sker i vätskan över blod-agarn vilket gjutits i rör. Under åren har 

olika typer av odlings medium tagits fram, vissa med ”feeder” celler och andra utan (Cross 

2002). 

Hirumi et al. vill dela in utvecklingen av in vitro teknikerna i tre faser, då handlar det mest om 

den afrikanska formen av trypanosom, nämligen T. brucei. 

1.) Under perioden1903-1976 kunde man endast odla fortlöpande ej infektiva procykliska 

formerna av brucei och congloense. 2.) Perioden mellan 1977-1988 kom de tekniker för att 

kunna odla alla stegen som trypanosomerna har. 3.) Nu kom odlingssystemen vilka ej är 

beroende av mammalisk serum och feeder layer celler. Om man får dessa metoder att fungera 

på ett pålitligt sätt, kan detta underlätta undersökningar av parasiterna. Det kan vara 

undersökning av deras differentiering mellan olika former och antigenisitet, faktorer som 

påverkar deras tillväxt och framförallt hur de får sin resistans mot läkemedel (Hirumi and 

Hirumi 1989). 
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Ekologin kring trypanosomer 

 

De flesta av trypanosomerna har en extracellulär fas i sitt leverne. Olika utvecklingsstadier 

finns i både i vektor och värd. Den fullständiga utvecklingen för t.ex. T. brucei sker i 

spottkörteln hos vektorn. Viktiga reservoarer för parasiterna kan vara nötboskap, får, get och 

även hund. Så nära kontakter mellan djuren och oss människor kan bidra till smitta och även 

epidemier. Tse-tse flugan är vektor för T. brucei. Båda av könen bland flugan suger blod, och 

kan därmed få i sig trypanosomer och sprida den vidare. När trypanosomer kommer in i tse-

tse flugan sker det karaktäristiska förändringar i morfologin och delningsstadierna i 

parasiterna. Dessa vandrar från tarmen till spottkörtlarna, där de tar den metacykliska formen. 

Nu är de infektiösa och överförs vid tse-tse flugans nästa blodmål, där ca 5000 individer 

inokuleras under blodmålet. Dessa måltider tar flugan var tredje dag. När trypanosoman 

kommer in i värden sprids de via blod och lymfvägar, där de gör en konformationsförändring 

till blodflödesformen. Trypanosoma brucei har en asexuell förökning genom binär delning, 

vilket sker var 6-8 timme. Trypomastigoterna som delar på sig är långa och smala (20-40 

m), vilket de kortare/knubbigare formerna ej gör. Pleomorfa kallas det när trypanosoma 

populationen har individer av olika storlekar. Under ökningen av parasitemin dominerar de 

långa varianterna, men vilka så småningom går över till de kortare. Dessa korta individer är 

infektiösa för flugan som sprider dessa vidare (Bronner och Kristensson 2001). 

 

Trypanosomerna har utvecklat en mekanism för antigen variation, speciellt de som är 

extracellulära mikrober för att klara av värd djurets försvarsmekanismer utan att gömma sig 

inne i en cell. I den metacykliska fasen vid infektion har parasiterna glykoproteiner på ytan 

(variant surface glycoprotein). När dessa metacykliska former övergår till de delningsbara 

formerna, börjar de utrycka nya serier av glykoproteiner på ytan. Vågor av parasitemi pågår 

under tiden. När sedan eliminering av de flesta trypanosomer sker m.h.a. humorala 

antikroppar, har de under tiden hunnit dela på sig och fått nya glykoprotein kombinationer på 

ytan. Nu måste nya antikroppar bildas av immunförsvaret, och undertiden kan 

trypanosomerna leva vidare och dela på sig igen. Varje parasit individ har tusentals potentiella 

glykoprotein-gener, och ca 10 % av deras genom upptas av dessa (Bronner och Kristensson 

2001). 

 

Sjukdomar 

 

För att vi människor skall kunna få kontroll och skydda oss, och våra djur från epidemier av 

trypanosomer, så är det viktigt att vi har bra och noggranna diagnostiska verktyg (Delaspaux 

et al. 2003). Som ex. kan nämnas T. crucei vilken finns i Syd Amerika, och ger Chaga´s 

sjukdom som i slutändan leder till döden. En fördel är att få behandling i ett tidigt stadium 

som möjligt. Diagnosen ställs ofta m.h.a. mikroskopering av blodet men eftersom den saknar 

känslighet, så får man använda andra undersöknings metoder för att vara säker (Kirchhoff et 

al. 1996). Det är svårt att tillverka vaccin till trypanosomer, för deras ytantigen variationens 

skull. 

 

Sjukdomsstegen vid sömnsjukan vilket T. brucei orsakar brukar delas in i två stadier. Den 

första är: Blodlymfatiska fasen, vilket innebär att ingen eller liten påverkan på centrala 

nervsystemet (CNS). Den andra är: Meningoencefalit fasen, med påverkan på CNS. 

Stadie 1. Efter bettet av tse-tse flugan får du en s.k. schanker, ett inflammerat sår, som blir 

svullet och ömt. Klåda och irritation uppstår ofta och storleks förändringar kan ske i 

schankern, vilken varar i tre veckor. Under huden sker nu en förökning av parasiten. Efter en 

vecka, sker en spridning av trypanosomerna genom blodet och lymfan. Patienten får svullna 

lymfkörtlar, feber, huvudvärk och klåda/smärta. Febern som uppkommit är regelbunden till en 



 5 

början. Senare kommer även afebrila perioder. När svårare symtom uppkommer med CNS 

påverkan är febern nästan helt borta. Stadie 2 där trypanosomerna tar sig in i CNS ger kronisk 

meningoencefalit, vilket ger sömn/vakenhets störningar, huvudvärk och medvetande 

rubbningar (Bronner och Kristensson 2001). 

 

Identifiering / tekniker 

 

Det finns många olika metoder att använda sig av vid undersökning av trypanosomer. Oftast 

startas undersökningen med olika mikroskoperingstekniker, för att se om parasiten finns över 

huvudtaget. Det går även att testa antikroppsförekomst m.h.a. ELISA-tekniken och slutligen 

molekylärbiologiska metoder som t.ex. PCR (Goosens et al. 2006), där en bra mål-sekvens är 

18S ribosomen (Delaspaux et al. 2003). När man började använda sig av PCR och specifika 

DNA prober vid DNA-hybridisering, så har identifieringen blivit mer noggrann (Pereida de 

Almeida et al. 1998). En enkel metod i fällt är när man samlar in prov på filterpapper. Då är 

både förvaring och transportering till labb enkel. Mikrokapilärrör kan används varifrån blod 

överförs på filterpapper (Delaspaux et al. 2003). Vid identifieringen av trypanosoma studeras: 

Deras storlek, var cell kärnan är belägen, kinetoplasten finns/finns ej (Belägen var), 

flagellantal och fäste (Marquardt et al. 2000). Geysen et al. hävdar att diagnosen sätts m.h.a. 

mikroskopering som är den metod som föredras. Men att känsligare verktyg också krävs, 

speciellt vid lägre parasitemi då den inte alltid upptäckas vid mikroskopering. Att använda sig 

av monoklonal antikropps baserad ELISA för antigen detektion tycks ej vara bra, opålitlig 

enligt Geysen et al. För denna metod kan ej skilja mellan botad infektion och pågående 

infektion. PCR är dock en bra metod som upptäcker smittan även vid låga mängder av 

trypanosomer i blodet, där mikroskoperingen ej skulle ha visat något. Murray et al. har 

kommit fram till att vid undersökning av trypanosomer i blodomloppet, är användandet av 

mikrohaemokrit-kapilärrör den mest pålitliga av vanliga standardtekniker. Då undersöks 

”buffy coat” zonen m.h.a. ljusmikroskop. Till de vanliga standardteknikerna hör bl.a. tjock 

respektive tunn blod film, haemotokrit centrifug teknik och blöt blod film. Det går även att 

titta på trypanosomernas beteende mönster och identifiera dem på så vis. I så fall kan man 

använda ”buffy coat” och mörkfälts mikroskopi. Då noteras bl.a storleken mot blodcellernas 

diameter, rörelse mönster, snabbhet och flageller för att identifiera dem. Mörkfälts mikroskop 

av ”buffy coat” zonerna är enligt Murray et al. 50 % effektivare metod. Nackdelen med denna 

metod är att provet måste kollas inom 4-6 timmar efter provtagning, annars har antalet 

spårbara trypanosomer minskat i antal. Finns parasiterna i små mängder, kan det vara nästan 

omöjligt att hitta några genom att använda sig av tunt blod utstryk på objektglas, vid 

mikroskopering. Kirchhoff et.al. tycker att i ett tidigare skede av infektion är PCR 

undersökning mycket bättre än att mikroskopera. Även Pereida de Almeida et.al. är av den 

uppfattningen, för vid mindre mängder av trypanosomer i blodet är det svårare att detektera 

dem med de vanligaste parasitologiska teknikerna, dit hör då mikroskopering. Just låg 

parasitemi är vanligt vid kronisk infektion, och då är det bättre att använda sig av känsligt test 

som amplifiering med PCR (Pereida de Almeida et al. 1997). Det kan vara svårt att behålla 

virulensen hos trypanosomerna vid odling av dem. Wells 2 et al, menar att minskningen vid 

odling kan bero på genetiska egenskaper och ändringar i odlingsbetingelserna. Som nämnts 

tidigare är de flesta trypanosomer extracellulära parasiter, vilket även McHolland et al. 

upptäckte i sin undersökning. Inga aktiva trypanosomer blev upptäckta intracellulärt, endast 

debris av dem blev funnet i vakuolen inne i cellen. Odlingar i blodagar visar högre parasitemi 

under vår och sommar tider, medan den är lägre under höst/vinter där parasiterna behöver en 

längre inkubationstid (Wells 2 et al.1971). Reducering av vektorer har provats på många olika 

sätt, för att minska på smittspridningen. En vektor som man försökt reducera är Tse-tse flugan 

och dess populationer.  
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Tse-tse flugan, ”Glossiana” flugor är blodsugande insekter och vektorer för T. brucei. De kan 

leva i flera månader och kan flyga upp till 20 km, men kommer även längre genom att sätta 

sig på bilar. Dessa klarar av många olika typer av livsmiljöer. Trypanosomer kan även spridas 

på andra sätt än bara genom vektorer som t.ex. i laboratoriemiljö (har inträffat), 

blodtransfusion och orena nålar/sprutor är en teoretisk smitt orsak (Bronner och Kristensson 

2001). Reducering har provats genom att sätta upp fällor, som kan fungera tack vare vektorns 

låga reproduktivitet. Sedan har man provat strålbehandla dessa flugor och göra hannarna 

sexuellt sterila. Detta kan endast användas i isolerade ställen, annars blir områdena snart 

återinvaderade av flugorna från närbelägna områden (Bronner och Kristensson 2001). Under 

åren 1994-1997 i Unguja ön på Zanzibar gjorde de ett test att eliminera Tse-tsen Glossiana 

austeni, tekniken de använde var just steril insekt. Detta innebar att de släppte ut en stor 

mängd sexuellt sterila hannar, vilka konkurrerade ut de ursprungliga tse-tse fluga hannar i de 

befintliga populationerna som fanns på ön. De lyckades ganska bra med detta försök, så andra 

länder var också intresserade av denna metod. Metoden provades i Nigeria där det ej funkade 

för platserna återinvaderades av Tse-tsen. Det måste finnas någon slags barriär emellan 

området där man vill eliminera dem och andra ställen där de finns. På ön Mafia finns 

trypanosomer, men de finns i lägre antal här, något som kan bero på långsam förökning av 

dem. Den långsamma förökningen av just trypanosomerna kan finnas av olika anledningar ex: 

Tse-tsen kanske inte äter (blodmål) av boskap lika mycket på denna ö. Men regelbundna 

medicinerings behandlingar av boskap spelar också en viktig roll för mängden trypanosomer. 

Utförande av ELISA-tester på Tse-tse flugan G.brevipalpis visade att dessa tog bara 1,07 % 

av blodmålen av boskapsdjuren, så resterande kom från andra vilda djur (Goosen et al. 2006).  

 

Vad är karaktäristiskt för T. theileri? 

 

T.theileri är en s.k. mammal trypanosom som hör till genus Trypanosoma och subgenus 

Herpetomonas (Marquardt et al. 2000) (Dirie M. F.et al.1990). Dessa har kinetoplasten nära 

cellkärnan, långt ifrån posterior end (Marquardt et al. 2000). De beskrivs ofta som 

kosmopolisk parasit, vilket innebär att den är utspridd i hela världen (Braun et al. 2002 och 

Wells 1 et al. 1971). T.theileri har fått väldigt lite uppmärksamhet (Dirie et al. 1990). 

Generellt så är trypanosomerna utspridda över världen, men beroende på vilken art det är, så 

har de lite olika utbrednings mönster (Marquardt et al. 2000). T. theilerin finns i Europa, och 

är den enda trypanosoman som går att hitta i boskap i de västra delarna (Verloo et al. 1999). 

Parasiten anses vara en icke patogen (Goosen et al. 2006 och Braun et al. 2002), men det finns 

forskare som hävdar att de har en låg nivå av patogenisitet. T.theilerin kan dock bli patogen 

vid närvaron av andra patogener eller vid stress situationer (Braun et al. 2002). Friska djur 

som fått T.theileri smitta har fått sjukdomar, som anses vara associerad till T.theilerin. 

Parasiten kan orsaka abort hos förstfödande kor (Braun et al. 2002). Dorherty et al. föreslår 

också att de kan bli patogena vid vissa tillstånd, som t.ex. vid tidigare infektioner vilket 

kommer tillbaka med smittan av T.theilerin. Man har bl.a. hittat en intensiv parasitemi av 

parasiten vid återkommande anemi i kor. En kalv som man infekterade med T.theileri visade 

bl.a. trötthet och tröghet efter ca fem dagar efter smittan. Vid theileri infektion har sjukdom 

påträffats, genom att den smittade har haft tidigare infektioner. Dorherty et al. har infekterat 

smitta till en frisk kalv utan tydliga tecken på tidigare infektioner och denna blev sjuk. Vilket 

tyder på att, T.theileri förmodligen kan bli patogen utan tidigare infektioner. Men man får ej 

utesluta att kalven inte haft en odetekterad sjukdom sedan tidigare (Dorherty et al. 1993). 

Theileri infekterade individer har oftast högre packad cell volym i blodet än vid infektion av 

de patogena släktingarna (Goosen et al. 2006), p.g.a. att theilerin ej påverkar den packade cell 

volymen (Delaspaux et al.2003).  
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Förökningen av T.theileri sker på två olika sätt enligt Latif et.al., den binära delningen som 

nämnts tidigare hos epimastigoter och multipel delning hos amastogoter (Latif et al. 2004). År 

1993 tyckte Dorherty et al. att bromsen var den enda vektorn i Europa för just theilerin. I dag 

vet man att vektorer finns av olika arter, men huvud vektorn för T.theilerin är broms, samt 

även fästingar i viss mån. Man kan se bromsens aktivitet genom theilerin som en 

epidemilogisk markör (Braun et al. 2002). Det har forskats på detta område genom att isolera 

fram trypanosomer från bromsar, och genom detta kunnat smitta ner frisk boskap. Den 

smittade bromsens tarmsystem kan samla stora mängder trypanosomer. Vissa enstaka sitter 

fast i tarmens hinna m.h.a. hemidesmosomer, men de flesta simmar fritt. T.theilerin som ger 

(humant och) djur trypanosomosis i Sverige har uppenbarligen också bromsarna som sina 

huvudvektorer. Man har hittat T.theileri i många olika arter av bromsar i Europa (Dirie F et 

al.1990). Böse et.al. lyckades infektera boskap genom att ta parasiter från bromsens 

tarmsystem och inoculera boskapens intakta orala slemhinna. I bromsens avförning finns de 

infektiva stadierna av trypanosomer. Det är troligen de mindre metacykliska formerna som 

orsakar infektionen. Böse et.al. säger även i sin artikel att den troliga överförningen av 

T.theileri i fällt är kontaminering m.h.a. den metacykliska formen från tarmen eller 

avförningen, från bromsen av den orala slemhinnan. Tydligen kan den infektiva formen av 

theilerin penetrera den intakta orala slemhinnan. Detta sker tydligen när boskapsdjuren 

försvarar sig själva mot bromsen (Böse et al.1987). Det var år 1931 som Kranevald påstod att 

bromsen kunde smitta genom bett, men endast denna hypotes har ej kunnat bevisas. 

Trypanosoma theileri är en typisk Stercoraria och dessa smittar endast genom kontaminering, 

så att överföra en smitta genom bett verkar ej trolig (Böse et al 1987). En annan vektor för 

T.theileri är fästingar. Ta exempelvis fästingen Hyalomma anatolicum anatolicum, som lätt 

överlever i olika typer av klimat förhållanden. Vid kallare förhållanden tar dessa en vintervila, 

för att klara av det kalla klimatet. Däremot i länder där klimatet är varmt året runt kan de 

föröka sig året runt. Fästingen tar sig blodmål tre gånger under sin livscykel (Latif et al. 

2004). När fästingen är fortfarande en nymf, måste den få trypanosoma smittan från en 

kronisk infekterat djur för att själv som vuxen fästing kunna överföra trypanosoma smittan 

vidare (Morzaria et al. 1986). En vuxen fästing kan innehålla olika former av t.theileri lika 

parasiter. O´Farrell var den förste som i Sudan observerade theileri lika parasiter i 

H.a.anatolicum. Den förste biologiska överförningen av theilerin till boskapsdjur m.h.a. 

fästingen demonstrerades av Morzaria på 80-talet (Morzaria et al. 1986). Vid en studie som 

Latif et.al. gjorde, var att överföra parasiten m.h.a. fästingen. Här fick de väldigt hög nivå av 

parasitemin på fästingen, för att kalven hade det också. Men ute i naturen är oftast parasitemin 

låg hos djuren och då får vektorerna det också. Så detta borde ge resultat på en låg infektivitet 

på fästingar. Man kan alltså hitta theileri lika trypanosomer i olika utvecklingsstadier i en 

fästing hittat ute på fält (Latif et al. 2004). I boskapsdjuren kan infektionen av denna parasit 

kvarvara i många år och bli kronisk (Dirie F. et al. 1990). Parasitemin är oftast låg (Verloo et 

al. 1999) och är fluktuerande så att man måste odla blodproverna först innan den blir spårbar. 

Man hittar dessa lättast i de periferala blodet hos den smittade organismen (Dirie F. et al. 

1990), men går även att hittas i blod, mjälte, hjärta, lunga, njurar, och cerebrospinalvätska 

(Braun et al. 2002). Man kan vanligtvis morfologiskt känna igen trypanosomen som hör till 

subgenuset Megatrypanum (Dirie F. et al. 1990). Theilerin är sällan sedd i blodfilmer vid 

mikroskopering, som ofta parasiterar just boskap (Wells 1 et al. 1971), men går att odla på 

vanlig blod-agar enligt Verloo et.al., McHolland-Raymond et.al. och Wells 1 et.al. I dag finns 

det massor av olika odlings medier att välja mellan, men de flesta rapporter som skrivits om 

detta handlar om att odla dem i cellkulturer. Lyckad varaktig odling har gjorts bl.a. i närvaron 

av benmärgsceller vid 37
o
C. De använde medium 199 till odlingen, där de tillsatte pepton och 

vitamin B12. Dessa tillsatser stimulerar trypanosomernas delnings processer, och därmed 

anser McHolland-Raymond et.al. att de hittat en bra metod för fortlöpande och primär odling 

av theilerin. I Sverige gjordes en undersökning av trypanosomer, där 50-blodprover togs från 
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renar i norr och från älgar i söder. Från endast tre av dessa kunde man isolera fram 

trypanosomer (1 st från älg och 2 från ren). De två isolaten från svenska renarna var ej lika 

andra trypanosomer från amerikanska isolat, därmed kan vara en helt ny art. Men de från 

älgen isolerade trypanosomerna var lika de amerikanska varianterna. Infektionsgraden var låg 

hos renarna, och tros bero på att blodproverna togs i slutet av september. Alltså, det var redan 

kallt och inga flugor flög runt vid den tiden. Dessa isolat hade en adaptionsperiod på 14-

dagar. Under denna adaptionsperiod var förökningshastigheten låg, men efter denna period 

fick de en snabb förökning av parasiterna, då främst i form av epimastigoter. Senare gradvis 

övergång till trypomastigoter, vilka även kallas för blodflödesformen av trypanosomer. 

Trypomastigoterna såg ut på följande vis: Lång ”posterior” enda, kinetoplasten närmare 

cellkärnan än ”posterior” endan, distinkt undulerande membran, fri flagell och längden var 

36,8-45,2 m (Dirie M. F. et al. 1990). 

 

 
 

Blod 

 

Blodet bestås av blodkroppar och plasma. Blodkropparna delas in i röda och vita, där de röda 

kallas för Erytrocyter och de vita Leukocyter. Om blodkropparna tas bort från blodet får du en 

ljus vätska kallad serum. ”Hematokrit” betyder uppskattad volym av packade Erytrocyter per 

enhet volym blod. Normala värden hos människan är 40-50 % hos män och 35-45 % hos 

kvinnor. 

Om man har blod i ett rör och centrifugerar det, får man två tydliga separata lager som bildats. 

Erytrocyterna har du längst ner med 42-47 % av den totala volymen blod i röret. Överst får du 

serumet vilket är lite ljustgult och genomskinligt. Men precis mellan dessa två lager får du 

Leukocyterna vilket är endast 1 % av den totala volymen, och detta tunna lager kallas för 

”Buffy coat” (Junquera et al. 2005). 

 

Isolerings metod 

 

Wells 1 et.al. beskriver en enkel metod i odling och isolering av T.theileri lika trypanosomer. 

De har använt sig av blod-agar som tillväxt medium, vilka de gjöt i små rör så kallade ”bijou 

flaskor”. 20 % av agar-lösningen var fårblod. De färdiga agar-rören förvarades i 4
O
C, vilka 

användes inom 30 dagar. 1 ml hepariniserat blod sprutades in i flaskan genom locket m.h.a. 

spruta, och sedan inkuberades dessa i 28
o
C. Efter 5, 10 och15 dagars inkubering av kulturerna 

ufördes mikroskopering av vätskefasen i ”bijou flaskorna”, för att se om de innehöll några 

trypanosomer (Wells 1 et al. 1971). En bra metod vid mikroskopering är att göra ett tunt blod 

utstryk på ”buffy coaten” och giemsa färga detta. Därmed blir parasiten färgad av giemsan 

och blir mer synligt i provet (Latif et al.2004).  

Bilden visar giemsa färgade 

Trypanosoma theileri 

parasiter, tagen under arbetets 

gång. 100 ggr förstorning i 

ljusmikroskop. 
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Material och metoder 

 

Blodprover från klövdjur blev insamlade från olika håll, bl.a. från slakterier och från höstens 

älg jakt. Blodproverna togs m.h.a. vacutainers vilka innehöll heparin, så att blodet inte skulle 

koagulera. Svårast var att få blodet i tid till laboratoriet efter provtagningen. Man bör 

mikroskopera och starta igång odlingarna senast 4-6 timmar efter provtagandet, annars börjar 

antalet trypanosomer att sjunka i antal. Blodproverna i denna undersökning kommer ifrån nöt, 

lamm, älg och vildsvin. Sammanlagt var det 17 prover som undersöktes, 5 nöt, 5 får, 3 älg och 

4 vildsvin.  

Förberedelser utfördes vid väntan på blodprover. Blodagar med 5 % får blod gjöts i 15 ml 

centrifugrör. 6,45 g Columbia blod agar bas vägdes upp i en glasflaska med skruvkork, där 

150 ml MQ H2O tillsattes. Flaskan skakades runt ordentligt så att agarn blandades med 

vattnet. Efter autoklavering i 20 min i 120
o
C med 1atm tryck. Agarn tempererades i vattenbad 

till 47
o
C. Det rumstempererade fårblodet hälls i flaskan och blandas försiktigt. Varje 

centrifugrör fylldes ca 5ml. Rören förvarades sedan i kylskåp. 

 

Odling och mikroskopering 

 

1 ml hel blod inoculerades i ett blodagarrör m.h.a. mikropipett, vilka sedan inkuberades i 

28
o
C. Dessa prov mikroskoperades sedan dag 5, 10 och 15, hittades inga trypanosomer efter 

dag 15 kastades provet. När trypanosomer hittades odlades dessa vidare i nya blodagarrör, 

med tillsats av ca 2 ml får blod eller cellodlingsmedium DMEM, där 20 l trypanosoma 

positivt blod tillsattes. Från det resterande blodet i heparinrören togs ”buffy coaten” fram. 

Genom att centrifugera rören i 900 rpm (200g) i 10 min rums temperatur, kan ”buffy coaten” 

pipeteras försiktigt upp m.h.a. mikropipetter till 1,5 ml eppendorfrör. Nu mikroskoperas 

”buffy coaten”. Blötfilmsmikroskopering genomfördes genom att ta upp blod m.h.a. 10 l 

ympögla på ett objektglas, där ett täckglas sattes på. Nu kunde man se motila trypanosomer 

mellan Leukocyterna om det fanns några i provet. Även en giemsa färgning utfördes genom 

att tillsätta lite blod på objektglas, detta ströks ut till ett tunt smer med ett täckglas. Provet 

lufttorkades och sedan tillsattes metylalkohol (>70 % Metanol) som fick stå i ca 30 sek, denna 

fixerar provet på objektglaset. Giemsalösning pipeterades över blodsmeret, vilket fick stå i 45 

min. Sköljningen under kranen skedde på baksidan av objektglaset så inte allt prov rann i väg. 

Nu torkades objektglaset lite försiktigt på kanterna där ej prov fanns från överflödigt vatten, 

resterande fick lufttorka. Nu var det bara att mikroskopera. Leukocyterna och parasiterna som 

färgats blåa.  
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Rening av DNA från trypanosoma positivt blod  

 

Vid DNA isolering användes QIAGEN-kit, QIAamp
 

DNA Mini kit and DNA blood Mini 

kit. Blodet skall vara rumstempererat (15-25
o
C) vid starten, och alla centrifugeringar gjordes 

även rums tempererat. 

Utförande: 2 l Proteinase K pipetrades ner i en 1,5 ml eppendoefrör, och 120 l blodprov 

tillsattes. Volymen justerades med PBS till 200 l. 200 l buffert AL tillsattes, vilket 

blandades med puls-vortex i 15 sek så att en homogen lösning erhölls. Lösningen inkuberades 

i värmeblock i 10 min 56
o
C, så en lysering av cellerna sker. Röret centrifugerades lätt så att 

alla droppar från locket skulle åka ner. 200 l etanol tillsattes (96-100 %) och materialet lades 

på en QIAamp spin kolonn i ett 2 ml uppsamlingsrör. Provet centrifugerades 8000rpm 

(6000Xg) i en minut. Kolonnen placerades i ett nytt 2 ml rör (det gamla filtratet kastades). 

500 l buffert AW1 tillsätts i kolonnen, ny centrifugering 8000rpm i 1 min. Filtratet kastas 

efter tillsats av ett nytt uppsamlingsrör. 500 l buffert AW2 tillsattes och ytterligare en 

centrifugering på 14000 rpm (20000Xg) i 3 min utfördes. Filtrat kastades och preparationen 

torkades med en slutlig centrifugering på 14000rpm i en minut utfördes. Kolonnen och 

preparationen torkades med en slutlig 1,5 ml eppendorfrör och eluerades 2 ggr med buffert 

AE. Det första eluatet var på 50 l och det andra var på 200 l.  

 

Polymerase chain reaktion – PCR 

 

På den framrenade DNA preparationen kördes vanlig PCR och nested PCR, med 3 av 

primrarna som kommer från artikel Geysen et al. (Tryp3f, Tryp3nR, Tryp3R) samt en theileri 

specifik primer (Tryp thelR) ”in house” framtagen m.h.a. NCBI:s gen data bank. 

 
Tab. 1a.  Anealing ställena för primrarna, samt deras sekvens som använts till rRNA 18S genen i T.theileri. 

 

 

 

     

 

 
Amplifierings längden för de olika produkterna.     

 
 Tab. 1b. Primer namnen och produkt längden. 

 

 

 

 

 

Vid amplifieringen användes ”ready to go rör”, vilket innebär att själva master mixen finns 

redan färdigt i PCR rören. Det enda som behövdes tillsättas var templat, primrar och dH2O 

Reaktionsblandningens totala volym var 25 l / rör, där endast 1 l var DNA templat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer       position                             Sekvens        Forw/Rew         Längd 

Tryp3f         1272-1297 AAACGATGACACCCATGAATTGGGGA    ++forw            26             

Tryp3nR      1868-1892   CACTACAATGTCAGTGAGAACAAGACAC ++forw            28 

Tryp3R        1969-1991           GTATTGCAATTATTGGTCGCGCA         ++forw            23 

Tryp-thelR   2196-2212         TAATCTCATCGGAAAATGATCCAG       +-rew               24 

1:a PCR:       Tryp3f / Tryp-thelR       Produkt längd: 940bp 

Nested PCR: Tryp3nR / Tryp-thelR   Produkt längd: 344bp   (theileri specifik produkt) 

Nested PCR: Tryp3R / Tryp-thelR     Produkt längd: 243bp   (Tryp. generell produkt)  
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Utförande av 1:a PCR: 

 

Rör:    Ready to go rör: 

1.) 22l dH2O + 1l Tryp3f + 1l Tryp-thelR + 1l DNA prov (eluat 50l)   

2.) 22l dH2O + 1l Tryp3f + 1l Tryp-thelR + 1l DNA prov (eluat 200l) 

3.) Neg. Kontroll- 23l dH2O + 1l Tryp3f + 1l Tryp-thelR 

 

PCR-program: 

4 min 94
o
C 

64 sek 94
o
C   (Denaturering) 

30 sek 55
o
C   (Anealing)          40X 

120 sek 72
o
C (Elongering) 

10 min 72
o
C 

99 tim 4
o
C     (hold) 

 

Utförande av nested PCR: 

 

Rör:    Ready to go rör: 

1.) 22l dH2O + 1l Tryp3nR + 1l Tryp-thelR + 1l templat  

2.) 22l dH2O + 1l Tryp3nR + 1l Tryp-thelR + 1l templat 

3.) Neg. kontroll- 23l dH2O + 1l Tryp3n + 1l Tryp-thelR 

4.) 22l dH2O + 1l Tryp3R + 1l Tryp-thelR + 1l templat 

5.) 22l dH2O + 1l Tryp3R + 1l Tryp-thelR + 1l templat 

 

Nested PCR-program: 

4 min 94
o
C 

64 sek 94
o
C   (Denaturering) 

30 sek 55
o
C   (Anealing)          40X 

120 sek 72
o
C (Elongering) 

10 min 72
o
C 

99 tim 4
o
C     (hold) 
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Elektrofores 

 

PCR produkterna testades på en 1,5 % agaros gel för att testa  om produkten hade rätt längd. 

De förväntade längderna var för den 1:a PCR: 1.) 940 bp, 2.) 940 bp, 3.) Neg. kontroll och för 

nested 1.) 344 bp, 2.) 344 bp, 3.) Neg. kontroll, 4.) 243 bp 5.) 243 bp. 

 

Utförande: 

 

TBE X10 buffert:   

 

-108g Tris bas 

-55g Borsyra 

-9,3g EDTA 

-Löses i 1000ml MQ H2O 

 

Alla ingredienser vägdes och mättes upp, sedan hälldes allt i en glasflaska med kork. 

Lösningen värmdes upp på en värmeplatta samt en magnet loppa användes för omrörning. 

Blandningen värms tills alla kristaller löst upp sig och att vätska blivit klar. 

Nu späds denna buffert till X1, för att kunna användas till agaros gelen. 

 

0,6 g gram agaros vägdes upp i en 100 ml E-kolv, där 40 ml TBE X1 buffert tillsattes. E-

kolven täcktes med ett urglas agarosen smältes i mikrovågsugn på full effekt, tills 

blandningen började koka och blev homogen. Det kokar lätt över så man får vara snabb att 

avbryta och ta ut lösningen från mikron. Lösningen är färdig när allt agar löst upp sig, annars 

stelnar inte agaros gelen. 

Den färdiga lösningen fick svalna i ca 10 min, sedan tillsattes 3 l etidiunbromid (som gör 

DNA-banden synliga i UV-ljus). Nu hälldes gel-lösningen i ett tråg och en kam tillsattes så att 

brunnar bildas. När gelen stelnat togs kammen bort, och gelen lades i elektrofores tråget med 

TBE X1 buffert. Proverna pipeterades ner i brunnarna som bildats på gelen, efter att templatet 

blandats med loading buffert. Gelen kördes på 100V, 400mA och 100W i 0,45 tim. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
Tab. 2. Brunn nr. 6 och 9 är negativa kontroller, därför inga förväntade produkt längder. 

 

  

Brunn nr. Vilket rör     Templat          loading buffer förväntad prod. längd 

Från vänster   

1 Stl. Markör       1l            4l                                        

2 Nested 1       7l            3l  344bp 

3 Nested 2       7l            3l  344bp 

4 Nested 4       7l            3l  243bp 

5 Nested 5       7l            3l  243bp 

6 Nested 3       7l            3l                           Neg. kontroll 

7 1:a PCR 1       7l            3l  940bp 

8 1:a PCR 2       7l            3l  940bp 

9 1:a PCR 3       7l            3l                           Neg. kontroll 
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Kloning 

 
Kloningen måste utföras då man behöver skilja älg DNA:t från DNA:t från får blodet. PCR-

amplifikat som användes till kloningen kom från första röret i den 1:a PCR:en. Amplifikat 

från nested PCR användes inte eftersom nested PCR användes som kontroll, för att mer 

specifikt veta om man har rätt DNA-sträng. 

 

Gjutning av LB-agar plattor:   

 

9,3g Tryptone soya broth (30g/1l H2O) 

6g Agar pulver (1,5 %) 

400ml MQ H2O 

 

Ampicillin 2 ml (50 g AMP/ml agar, AMP konc.10 mg/ml) 

 

Lösningen autoklaveras i 20 min i 120
o
C med 1atm tryck. När agarn gått ner till 50

o
C tillsätts 

Ampicillinet i agarn och blandas försiktigt. Petriskålarna lämnas halvöppna tills agarn stelnar 

och sedan är agarplattorna färdiga. 

 

Utförande: 

 

Ligerings mixen: 

Sterilt H2O 2l 

Salt lösning 1l 

PCR


4-TOPO


 (vektor) 1l        

PCR-amplifikat 2l 

 

Allt pipeterades ner i ett eppendorfrör, men amplifikatet sattes i sist. Nu inkuberades detta i 

rumstemperatur 10 min. Ställdes direkt på is efteråt. 

 

Transformeringen: 

Ett rör med kompetenta E-coli togs fram från -80
o
C frysen, dit 2 l ligerings mix tillsattes. 

Detta inkuberades på is i 10 min, och sedan värme chockades E-colina i 30 sek 42
o
C m.h.a. ett 

värmeblock. Direkt på is efter värmebehandlingen och 250l rumstempererat S.O.C.-medium 

tillsattes. Nu skakinkuberades provet i 200 rpm 37
o
C i en timma, för att genprodukt skulle 

hinna bildas. Detta racklades sedan på 3 st LB-agar plattor med Ampicillin, i den 1:a 10 l, 

2:a 50 l och 3:e resterande som fanns kvar. Plattorna inkuberades över natt i 37
o
C.  

 

Renstrykning av kloner 

 

Enskilda och fria bakteriekolonier av klonerna togs upp m.h.a. ympögla, och renströks på nya 

LB-agar plattor för att få fler kloner av samma klon. 12 st renstrykningar utfördes och dessa 

inkuberades i 37
o
C över natt. 

PCR på renstukna bakterie kloner 

 

På de renstrukna bakterie klonerna kördes en PCR med M13-primrar, för hade man använt de 

generella U-primrarna hade dessa även amplifierat E-colins DNA, vilket inte är önskvärt. Nu 

får man endast amplifikat av DNA snutten som ligerades in i vektorn, och sedan 

transformerades in i E-colin. Även här användes ”ready to go rör” vid amplifieringen. 
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Utförande: 

 

Rör: Klon nr.   Ready to go rör: 

1.)   1 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

2.)   3 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

3.)   7 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

4.)   8 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

5.)  10 -23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

6.)  11 -23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

7.)  12 -23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

8.)         Neg. Kontroll- 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew 

 

Rör: Klon nr.   Ready to go rör: 

1.)   2 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

2.)   4 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

3.)   5 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

4.)   6 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

5.)   8 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

6.)   9 - 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

7.)  12 -23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew + Prov= 1 bakt.koloni/klon 

8.)        Neg. Kontroll- 23l dH2O + 1l M13forw + 1l M13rew 

 

PCR-program: 

10 min 94
o
C 

30 sek 94
o
C   (Denaturering) 

30 sek 55
o
C   (Anealing)          30X 

120 sek 72
o
C (Elongering) 

7 min 72
o
C 

99 tim 4
o
C     (hold) 
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Elektrofores 

 

Nu gjöts en 1,5 % agaros gel för att se att amplifieringen funkat. Utförandet är likadan som 

beskrivits tidigare. Den förväntade produkt längden är 940 bp (från 1:PCR rör 1) + 166 bp 

(från vektorn) = 1106 bp.  

 

Brunn nr. Vilket rör     Templat          loading buffer förväntad prod. längd 

Från vänster   

1 Stl. Markör       1l            4l                                        2

 Nested 1       7l            3l  344bp 

3 Nested 2       7l            3l  344bp 

4 Nested 4       7l            3l  243bp 

5 Nested 5       7l            3l  243bp 

6 Nested 3       7l            3l 

7 1:a PCR 1       7l            3l  940bp 

8 1:a PCR 2       7l            3l  940bp 

9 1:a PCR 3       7l            3l 

 
Tab. 3a. Brunn nr. 9 är den negativa kontrollen, och därför ingen förväntad produkt längd. 

 

 

Brunn nr. Vilket klon nr     Templat            loading buffer          förväntad prod. längd 

Från vänster   

1 Stl. Markör       1l            4l                                                                      

2 1       7l            3l  1106bp 

3 3       7l            3l  1106bp 

4 7       7l            3l  1106bp 

5 8       7l            3l  1106bp 

6 10       7l            3l  1106bp 

7 11       7l            3l  1106bp 

8 12       7l            3l  1106bp 

9        7l            3l 

 
 

Tab. 3b. Brunn nr. 3 hoppades över, för det rann över från 2:an. Brunn nr. 10 är den negativa kontrollen, och 

därför ingen förväntad produkt längd. 

 

Gelen kördes på 100V, 150mA och 15W i 0,45 tim. 

 

Brunn nr. Vilket klon nr     Templat            loading buffer          förväntad prod. längd 

Från vänster   

1 Stl. Markör       1l            4l                                                                      

2 1       7l            3l  1106bp 

3 3       7l            3l  1106bp 

4 7       7l            3l  1106bp 

5 8       7l            3l  1106bp 

6 10       7l            3l  1106bp 

7 11       7l            3l  1106bp 

8 12       7l            3l  1106bp 

9        7l            3l 

 

Brunn nr. Vilket klon nr     Templat            loading buffer          förväntad prod. längd 

Från vänster   

1 Stl. Markör       1l            4l                                                                      

2 2       7l            3l  1106bp 

3                       

4 4       7l            3l  1106bp 

5 5       7l            3l  1106bp 

6 6       7l            3l  1106bp 

7 8       7l            3l  1106bp 

8 9       7l            3l  1106bp 

9 12       7l            3l                       1106bp 

10        7l            3l 
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Sekvensering 

 

Vid sekvenseringen användes följande kit: Thermo Sequenase, primer cycle Sequencing Kit, 

Amersham, Biosciences. För templaten som sekvenserades preparerades en s.k.master mix för 

varje prov i ett eppendorfrör. Här användes endast en primer per prov. För varje templat 

utfördes två sekvenseringar, den ena med forward och den andra med rewerse primer. DNA 

banden syntes ganska starka på agaros gelen efter elektroforeskörningen, så bedömningen 

gjordes efter bandens starkhet hur mycket templat som behövdes till master mixen. 

 

Master mixen: 

Templat            4l 

Cy5 märkt primer M13forw eller rew          1l 

dH2O    +       8l 

 

Totala volymen           13l 

 

Nu när mixen var färdig blandades den med försiktigt vortexing, och centrifugerades vid 

behov om all lösning ej var nere i botten på röret. För varje prov som skulle sekvenseras togs 

fyra tomma PCR rör fram, vilka markerades med A, C, G och T vilka lades på is (A i det 1:a 

röret, C i det 2:a röret o.s.v.). I varje markerade PCR rör pipeterades ner 3 l nukleotider, A 

nukleotider i A röret, B nukleotider i B röret o.s.v. Nu tillsattes 3 l av mastermixen i varje 

rör. Här kan en snabb centrifugering utföras om behov finns. Lite mineralolja kan vid detta 

skede tillsättas ovan på provet i PCR rören, så är risken mindre för överkokning vid sekvens 

PCR:en. Locken stängdes ordentligt. 

 

Sekvens PCR program: 

95
o
C i 30sek  (Denatureing) 

55
o
C i 30sek  (Anealing)          20 cykler 

72
o
C i 60sek  (Elongering) 

4
o
C 99 tim     (hold) 

 

Proven ställdes omedelbart på is efter att man tagit ut dem från PCR apparaten. Skakade lite 

på rören så att allt prov hamnade i botten på rören. Nu tillsattes 6 l formamid ”loading dye” 

till varje rör. Denna formamid denaturerar DNA strängarna så att de blir enkel strängade. 

Innehåller även glyserol som gör att provet sjunker ner till botten när man laddar proverna i 

brunnarna, och färgämne så att man ser att proverna kommer ner i brunnarna. Sekvens koket 

utfördes m.h.a. PCR apparaten, 72
o
C i 3 min. Proven lades omedelbart på is efteråt, sedan 

frystes proverna ner tills det skulle sekvenseras. 

 

Gel gjutning och sekvenserings utförande: 

 

Till akrylamid gelen användes ”Long read repro gel
TM

”. När man gjutit gelen mellan två glas 

skivor tillsattes kamtillsattsen på den ena sidan, gelen polymeriserades med UV-ljus. Gelen 

hängdes upp i sekvenseringsapparaten och 2 liter buffert TBE X0,5 fylldes på. Brunnarna 

tvättades ur och proverna pipeterades, 10 l prov/brunn. När provet sätts i brunnar, är det 

viktigt att oljan inte kommer med. Sekvenseringsapparaten är kopplat till en dator som läste 

av alla nukleotider och bildade kurvor av dessa. Med hjälp av kurvorna fick man 

nukleotidsekvensen för den sekvenserade genen. Denna blastades på NCBI, vilken visar vad 

de sekvenserade sekvenserna är för något.    

 



 17 

Resultat 
 

PCR amplifieringen av det framrenade DNA provet från trypanosoma positivt blod, gav de 

förväntade produkt längderna. Även svaga ospecifika band uppkom på gelen, men man valde 

att bortse från dessa. För att de ospecifika banden var svaga och en kloning utfördes ändå, för 

att separera trypanosoma DNA:t från de övriga DNA som fanns i blodet.   

                    
Fig. 1. Resultatet av den första PCR körningen och nested 

PCR från DNA framreningen. De förväntade produkt 

längderna stämmer överens med resultatet. 1:a brunnen 

(från vänster): 100 bp markör, 2-3:e brunnen: (nested, 

Tryp3nR-Tryp thelR) 344 bp, 4-5:e brunnen: (nested, 

Tryp3R-tryp thelR) 243 bp, 6:e brunnen: negativ kontroll, 

7-8:e brunnen: (1:a PCR, Tryp3f-Tryp thelR) 940 bp, 9:e 

brunnen: negativ kontroll, (här rann det över från brunn nr. 

8).     

 

 

 

 

Efter kloning av PCR amplifikatet från första PCR (amplifikat som kördes i brunn nr. 7 här 

ovan). Nested PCR var med bara som extra kontroll för att se att allt funkade, och för att 

dubbel checka att man har rätt produkt. Efter renstrykning av klonerna kördes PCR med M13 

forward och rewerse primrar. De förväntade rätta produktlängderna fick man i 2 av 7 prover i 

fig. 2, och 6 av 7 i fig. 3. De ca 200 bp långa banden kan möjligtvis vara ihop ligerade 

plasmider, och de riktigt svaga banden under 100 bp sträcket kan vara primerdimer.  

 
Fig. 2. Resultatet av PCR körningen med M13 forw och 

rew primrar. Den förväntade produkt längden är 940bp 

(själva inklonade sekvensen) + 166 bp (från vektorn) = 

1106 bp i alla prover. 1:a brunnen (från vänster): 100 bp 

markör, 5:e brunnen: 1106 bp (klon nr. 8), 8:e brunnen: 

1106 bp (Klon nr. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Resultatet av PCR körningen med M13 forw och rew 

primrar. Den förväntade produkt längden är 940 bp (själva 

inklonade sekvensen) + 166 bp (från vektorn) = 1106 bp i 

alla prover. 1:a brunnen (från vänster): 100 bp markör, 2:a 

brunnen: 1106bp (klon nr. 2), 3:e brunnen: hoppades över, 

5-9:e brunnen: 1106 bp (klon nr. 5, 6, 8, 9, 12). 
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Nu sekvenserades PCR amplifikaten. Resultatet av de lyckade sekvenseringarna visade tydligt 

att det var Trypanosoma theileri parasiten som hittats och 940 bp av hela 18S sekvensen 

sekvenserades, en mer relativt mycket överlappande sekvens. 

 

 

 

 

 

 

 

En jämförelse utfördes mellan dessa ovanstående fyra sekvenser och två andra theileri 

sekvenser från gendata banken på NCBI, m.h.a. clustal W multiple sequense aligment. 

Sequence aligment resultat se bilaga 1. 

 

Sekvensen efter korrigering som erhölls: 
 

CCATGAATTGGGGAATTTTTGGTCGCAGCGCGGGGTCGAGTTCATCTCGCTCCTC

GCCTCGCCAATGGATATCAATTTACGTGCATATTCTTTTCGGGTCCTCGCAAGGGG

GGCCTTTAACGGGGAATATCCTCAGCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCT

TTGAGGGTTACAGTCTCAGGGGGGAGTACGTTCGCAAGAGTGAAACTTAAAGAA

ATTGACGGAATGGCACCACAAGACGTGGAGCGTGCGGTTTAATTTGACTCAACAC

GGGGGAACTTTACCAGATCCGGACAGGGTGAGGATTGACAGATTGAGTGTTCTTT

CTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATGGCCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTT

GGTTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCAAGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCC

CATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGTTTTTCCCAAGGAGGGGCGATATTCGTTT

GTATCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTGCGCAAGGTGAGATTTTGGGCAACAGC

AGGTCTGTGATGCTCCTCAATGTTCTGGGCGACACGCGCACTACAATGTCAGTGA

GAACAAGAAAAACGACTTTTGTCGGACCTACTTGATCAAAAGAGTGGGAAAACC

CCGGAATCACATAGACCCACTTGGGACCGAGTATTGCAATTATTGGTCGCGCAAC

GAGGAATGTCTCGTAGGCGCAGCTCATCAAACTGTGCCGATTACGTCCCTGCCAT

TTGTACACACCGCCCGTCGTTGTTTCCGATGATGG 
 

 

Diskussion  
 

Slutsatsen som man kan dra av detta examensarbete, är att det går att isolera Trypanosoma 

theileri i svenska älgar. Fortsatta undersökningar vore intressant att göra för att studera 

frekvensen, mängden, årstidsvariationen, spridningsvägar och om man kan korregera 

förekomst till eventuellt patogena egenskaper. En annan fråga är hur påverkar egentligen 

dessa Trypanosoma theileri lika parasiterna värddjuret? Finns det möjligtvis andra vektorer 

här i Sverige än bara bromsen och fästingen? Eftersom denna parasit sprids m.h.a. 

kontaminering, så kan då andra insekter kontaminera till vertebrater? Vad är egentligen 

förutsättningarna till att kunna vara vektor för trypanosomer? Kan andra insekter än bromsen, 

som kontaminerar ex. kossorna m.h.a. sin avföring, göra det samma och kontaminera genom 

avförning? Men frågan återstår, hur skulle denna då få smittan om den inte är i kontakt med 

blod, såsom bromsen och fästingen. En sak skulle kunna vara att insekten blev kontaminerad 

vid kontakt av avförningen av smittad individ, eftersom många insekter dras till just 

avförnings högar. Många forskare påstår att theilerin är en ej patogen trypanosom, medan 

andra påstår istället att denna har en viss grad av patogenisitet. Kan det vara så att de olika 

theileri lika trypanosomerna har olika grad av patogenisitet? För oftast när man läser en 

vetenskaplig artikel som handlar om theilerin, brukar det stå att de kände igen dem tack vare 

Klon nr. Antalet baspar som sekvenserats 

2  934bp 

2  895bp 

8  551bp 

6  542bp 
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deras morfologi och inte att dessa gjort en säker art bestämning. Om man bara tittar på 

morfologin av parasiten kan man bara konstatera att det är en theileri lik trypanosom man ser, 

men kanske finns artskillnader? Några forskare hade just jämfört theilerin från Sverige, som 

hittats i renar, med amerikanska isolat och det visade att renarna här i Svarige troligtvis hade 

en helt ny art. Dessa jämförelser är gjorda med enzym typning och inte bara morfologiskt. 

 

Blodprover. Svårast med blodproverna var att få dem i tid, för dessa skall mikroskoperas 4-6 

tim efter att blodprovet tagits. Här kunde det ta ett par dygn innan man fick in proverna på 

laboratoriet, av olika anledningar, såsom frakten av proverna. Mikroskoperar man inte blodet i 

tid minskar antalet trypanosomer ganska fort i antal, och därmed försvåras detektionen av 

parasiten. Älg blodet man hittade trypanosomerna i, kom in i tid. Efter 4-5 dagars inkubering 

hittades dessa Trypanosoma theileri parasiter m.h.a. ljusmikroskopering, vilket giemsa 

färgades. Vid färgning syns parasiterna mycket bättre, då dessa färgas blåa.  

 

Odlingen. När man väl hade hittat trypanosomer, gick odlingen av dessa ganska smidigt. 

Metoden, som vi bestämt oss för att använda, fungerade bra. Men ett problem som dök upp 

var bakteriekontaminationer i odlingarna, dessa bakterier tog näringen av trypanosomerna. Ett 

antibiotika provades fram vilket verkade på alla bakterierna, men inte trypanosoman. Efter 

detta började trypanosoman att frodas i odlingarna. 

 

DNA-rening. Reningen av DNA:t gick ganska smidigt m.h.a. ”QIAamp mini kit.” (I början 

var det lite svårare att få till ett bra DNA-preparat, p.g.a. att hel blodet innehöll bakterier, 

blodkroppar och trypanosomer). Fick senare blodet framrenat så att bara trypanosomerna 

fanns kvar i vätskan. Nu erhölls bra DNA-preparat. 

 

PCR. Det tog en hel del tid i början innan man började få några bra resultat med PCR. För att 

ett problem med PCR metodik, är att den är svår att optimera om man inte har en positiv 

kontroll, något vi saknade i början på projektet. Provade olika mängder med bl.a. MgCl2, för 

denna påverkar känsligheten. Fick se konkreta svar på magnesiumkloridens inverkan. Ju mer 

man har desto känsligare blev metoden, men samtidigt mer ospecifik. Så i slut ändan tillsattes 

inga extra mängder av detta ämne När tiderna för anealing, elongering och denaturering 

stämde, fick man riktigt fina starka band på agaros gelen. 

 

Kloning. Här var det lite svårt i början att få det att fungera. Till att börja med följdes kittets 

manual till punkt och pricka, men efter några försök gavs den upp. Nu provades egna 

inkuberings tider fram. Det stod bl.a. i kit manualen att man skulle tina de kompetenta E-coli 

bakterierna på is innan användningen av dem när man tog dessa direkt från frysen, där de varit 

i –80
o 
C. Men det upptäcktes att allt fungerade bättre om man tog ut bakterierna ur frysen 

direkt när man behövde dessa. På så vis fick man allt att fungera bra. Hade ett tag även 

problem med att ampicillinet hade blivit gammalt.   

 

Sekvenseringen. Kan vara svårt att få det att fungera. Fick köra flera gånger innan det lyckade 

resultatet uppkom. Felen kunde bero på många mindre faktorer såsom ex. formamiden var 

gammal, provet blivit kontaminerat, för varmt gel, dålig denaturering, att proverna inte kom 

tillräckligt snabbt på is efter sekvens koket osv. När sekvenseringen väl lyckades, 

sekvenserades nästan hela sekvensen på en enda gång, vilket är ganska bra.  

 

Detta examensarbete har visat förekomst av T. Theileri här i Sverige. Nu gäller det att 

fastställa utspridning av theilerin och den eventuellt nya arten och vidare forskning borde 

utföras. 
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Bilaga 1 

Sid 1 av 3 

 
CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment 

 

 

Trypanosoma      ------------------------------------------------------------ 

1T2              ------------------------------------------------------------ 

T12              ------------------------------------------------------------ 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      CGGGGGAGAACGTACTGGCGCGTCAGAGGTGAAATTCTTAGACCGCGCCAAGACGAACTA 60 

                                                                              

 

Trypanosoma      ------------------------------------------------------------ 

1T2              ------------------------------------------------------------ 

T12              ------------------------------------------------------------ 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      CAGCGAAGGCATTCTTCAAGGATACCTTCCTCAATCAAGAACCAAAGTGTGGGGATCGAA 120 

                                                                              

 

Trypanosoma      -------------------------------------------C-ATGAATTGGGGAATT 16 

1T2              -----------------------------CTTAACGATGACACC-ATGVATTGGGGAATT 30 

T12              -----------------------------TTAAACGATGACACC-ATGAATTGGGGAATT 30 

8T8              -----------------------------TTAAACGATGACACC-ATGAATTGGGGAATT 30 

6T6              -------------------------------GCCTTACGRTGCC-CATGATTGGGGATTT 28 

japantrypan      GATGATTAGAGACCATTGTAGTCCACACTGCAAACGATGACACCCATGAATTGGGGAATT 180 

                                                            *     ******** ** 

 

Trypanosoma      TTTGGTCGCAG-GCGGGGTCGAGTTCATCTCGCTCCTCGCCTCGCCAATGGATATCAATT 75 

1T2              TT-GGTCGCVG--CGGGGTCGAGTTCATCTCGVTCCTCGCCTCGCTA--TGATAB-AATT 84 

T12              TT-GGNCGCAG-GCGGGGTCGAGTTCATCTCGCTCCTCGCCTCGCCA--TGATATCAATT 86 

8T8              TTTGGNCGCAGCGCGGGGTCGAGTTCATCTCGCTCCTCGCCTCGCCA--TGATATCAATT 88 

6T6              T---GGCGCVG--CGGGGY-GAGT-CATCTCGCTCCTCGCCTCGC-A--TGATATCAATT 78 

japantrypan      TTTGGTCGTAG-GCGAGGTCGGGTTCATCTCGCTCCTCGCCTCGCCAATGGATATCAATT 239 

                 *   * **  *  ** **  * ** ******* ************ *   ****  **** 

 

Trypanosoma      TACGTGCATATTCTTTT-CGG-TCCTCGCAAGGGGG--CCTTTAACGGG-AATATCCTCA 130 

1T2              TACGTGCATATTCTTTT-CGGGTCCTCGCAAGGGGGGCCTTTTAACGGGGAATATCCTCA 143 

T12              TACGTGCATATTCTTTT-CGGGTCCTCGCAAGGGGGG-CCTTTAACGGGGAATATCCTCA 144 

8T8              TACGTGCATATTCTTTTTCGGGTCCTCGCAAGGGGGGGCTTTAAACGGGGAATATCCTCA 148 

6T6              TACGTGCATATTCTTTT-CGG-TCCTCGCAAGGGGG--CCTTTAACGGG-GATATCCTCA 133 

japantrypan      TACGTGCATATTCTTTT-CGG-TCCTCGCAAGGGGG--CCTTTAACGGG-AATATCCTCA 294 

                 ***************** *** **************  * ** ******  ********* 

 

Trypanosoma      -GCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTT-GAGG-TTACAGTCTCAGGGGGG--A 185 

1T2              -GCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTT-GAGGGTTACAGTCTCAGGGGGGG-A 200 

T12              -GCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTT-GAGGGTTACAGTCTCAGGGGGG--A 200 

8T8              CGCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTTTGARGGTTACAGTCTCAGGGGGGGGA 208 

6T6              -GCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTT-GAGG-TTACAGTCTCAGGGGGGG-A 189 

japantrypan      -GCACGTTATCTGACTTCTTCACGCGAAAGCTTT-GAGG-TTACAGTCTCAGGGGGG--A 349 

                  ********************************* ** * *****************  * 

 

Trypanosoma      GTACGTTCGC-AAGAGTG-AAACTTAAA-GAAATTGACGG--AATGGCACCACAA--GAC 238 

1T2              GTACGTTCGCCAAGAGTGGAAACTTAAAAGAAATTGACGGG-AATGGCACCACAA--GAC 257 

T12              GTACGTTCGC-AAGAGTG-AAACTTAAA-GAAATTGACGG--GATGGCACCACAA--GAC 253 

8T8              GTACGTTCGCVAAGAGTGGAAACTTTAAAGRAATTGGCGGGAAWDGGCACCDMMAAAGMM 268 

6T6              GTACGTTCGC-AAGAGTG-GAACTTTAAAGRAATTGGCGGG-RWWGGCGCCCMAA--ARM 244 

japantrypan      GTACGTTCGC-AAGAGTG-AAACTTAAA-GAAATTGACGG--AATGGCACCACAA--GAC 402 

                 ********** *******  ***** ** * ***** ***     *** **   *      

 

Trypanosoma      GTGG-AGCGTGCGG-TTTAATTTGACTCAACACGGGG--AACTTTACCA-GATCCGG-AC 292 

1T2              GTGG-AGCGTGCGG-TTTAATTTGACTCAACACGGGGG-AACTTTACCA-GATCCGGGAC 313 

T12              GTGG-AGCGTGCGG-TTTAATTTGACTCAACACGGGGG-AACTTTACCA-GATCCGGGAC 309 

8T8              GTGGCRGCGTGCGGGTTTAATTTGACTCAACACGGGGG-AACTTTACCACGATCCGGACA 327 

6T6              GTGGGCRCGTGCGGTTTAATTTGGACTCAACACGGGGGRAACTTTACCA-GATCCGGGAC 303 

japantrypan      GTGG-AGCGTGCGG-TTTAATTTGACTCAACACGGGG--AACTTTACCA-GATCCGG-AC 456 

                 ****   ******* ** * ** **************  ********** *******    
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Bilaga 1 
Sid 2 av 3 

 

Trypanosoma      AGGG-TGAGGA-TTGACAGATT-GAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 349 

1T2              AGGG-TGAGGA-TTGACAGATT-GAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 370 

T12              AGGG-TGAGGA-TTGACAGATT-GAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 366 

8T8              VGGG-TGAGGRATTGACAGADTTGAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 386 

6T6              AGGGGTGAGGA-TTGACAGATT-GAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 361 

japantrypan      AGGG-TGAGGA-TTGACAGATT-GAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAATGGTGGTGCATG 513 

                  *** *****  ******** * ************************************* 

 

Trypanosoma      G-CCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTGG-TTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 407 

1T2              G-CCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTGGGTTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 429 

T12              GGCCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTKG-GTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 425 

8T8              GGCCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTGGGTTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 446 

6T6              G-CCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTGG-TTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 419 

japantrypan      G-CCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTTTGG-TTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCA 571 

                 * ***************************** *  ************************* 

 

Trypanosoma      AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGTTTTT-C 466 

1T2              AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGTTTTT-C 488 

T12              AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGKTTTTTC 485 

8T8              AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGRTAGCAATCCCCTCCGCGGGGTTTTTC 506 

6T6              AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGTTTTT-C 478 

japantrypan      AGCTGCCCAGTAGGATTCAGAATTGCCCATAGGATAGCAATCCCCTCCGCGGGTTTTT-C 630 

                 ********************************* ******************* **** * 

 

Trypanosoma      CCAAGGAGGGGCGATA-TTCGTTTGTATCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTGCGCAAG 525 

1T2              CCAAGGAGGGGCGATA-TTCGTTTGTATCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTGCGCAAG 547 

T12              CCAAGGAGGGGCGATA-TTCGTTTGTAWCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTKCGCAAG 544 

8T8              CCAAGGAGGGGCGATA-TTCGTTTGTATCCTTCTCTGCGGGATTCY-------------- 551 

6T6              CCAAGGAGGGGCGATAATTCGTTTGTATCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTGCGCAAG 538 

japantrypan      CCAAGGAGGGGCGATA-TTCGTTTGTATCCTTCTCTGCGGGATTCCTTGTTTTGCGCAAG 689 

                 **************** ********** *****************                

 

Trypanosoma      GTGAGATTTTGGGCAACAGCAGGTCTGTGATGCTCCTCAATGTTCTGGGCGACACGCGCA 585 

1T2              GTGAGATTTTGGGCAACAGCAGGTCTGTGATGCTCCTCAATGTTCTGGGCGACACGCGCA 607 

T12              GTGAGATTTTGGGCAACAGCAGG-CTGTGATGCTCCTCAATGTTCTGGGCGAMACGCGCA 603 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              GTGA-------------------------------------------------------- 542 

japantrypan      GTGAGATTTTGGGCAACAGCAGGTCTGTGATGCTCCTCAATGTTCTGGGCGACACGCGCA 749 

                                                                              

 

Trypanosoma      CTACAATGTCAGTGAGAACAAGAAAAACGACTTTTGTCGGACCTACTTGATCAAAAGAGT 645 

1T2              CTACAATGTCAGTGAGAACAAGAAAAACGMCTTTTGTCGGACCTACTTGATCAAAAGAGT 667 

T12              CTACAATGTCAGTGAGAACAAGAAAA-CGGCTTTT-TCGGACCTACTTGATCAAAARAGT 661 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      CTACAATGTCAGTGAGAACAAGAAAAACGACTTTTGTCGGACCTACTTGATCAAAAGAGT 809 

                                                                              

 

Trypanosoma      GGGAAAACCCCGGAATCACATAGACCCACTTGGGACCGAGTATTGCAATTATTGGTCGCG 705 

1T2              GGGAAAACCCCGGAATCMCATAGACC-ACTTGGGAC-GAGTATTGCAATTATTGGBCGCS 725 

T12              GGGAAA--CCCCGGATCHCATAGACCCACTTGGGACCGAGTATTGCAAT-ATTGGTCGCG 718 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      GGGAAAACCCCGGAATCACATAGACCCACTT----------------------------- 840 

                                                                              

 

Trypanosoma      C-AACGAGGAATGTCTCGTA-GGCGCAGCTCATCAAACTGTGCCGATTACGTCCCTGCCA 763 

1T2              SCAACGAGGAATGTCTCSTA-GGCGCAGCTCATCAAACTGTGCCGATTACGTCCCYGCCA 784 

T12              C-AACGAGGAATKTYTCGTAAGGCGSAVY-CATCAAAMTGTGCCGAT-AMGTCCY-GCCA 774 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      ------------------------------------------------------------ 

                                                                              

 

Trypanosoma      TTTGTACACACCGCCCGTCGTTGTTTCCGATGATGGTGCAATACAGGTGAACGGACAGTC 823 

1T2              WTTGTAMMMMCCGGCCGTSGKTGTTTCCGATGAWGGKGCAAWAMAGGKRAACGG-CAATC 843 
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T12              TTTKTA-ACACCGCCCGTCGTTKTTTCCGAWGAAGGGGCAAAMMRGGKRAAVGG-CARTC 832 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      ------------------------------------------------------------ 

                                                                              

 

Trypanosoma      GAACGTTTCGTTTGACCGAAAGTTCACCGATATTTCTTCAATAGAGGAAGCAAAAGTC-- 881 

1T2              GAACGTTTCBTTTDMCCSAAADTTY-CCSGDWSSGSGGSSRAAAARGGASCCAAADTCGT 902 

T12              GAACGTTTCKTTT-ACCGAADTTYC-CCGGTWBBBBBBBTW---AGGGASCMAAATCKKW 887 

8T8              ------------------------------------------------------------ 

6T6              ------------------------------------------------------------ 

japantrypan      ------------------------------------------------------------ 

                                                                              

 

Trypanosoma      -------------------------------- 

1T2              AMAAGGKAGCTGTAGGKGACCTBCMVCBGGGM 934 

T12              AAAAGGDR------------------------ 895 

8T8              -------------------------------- 

6T6              -------------------------------- 

japantrypan      -------------------------------- 

                                                  

 

 

 

 

 

  

 

    

 


