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Ørkenrotten (Rhombomys opimus) lever i ørkenhabitater over hele sentral Asia, spiller en 
betydelig rolle som reservoar for flere vektorbårne sykdommer – inkludert pest. 
 
I en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo har Pernille Nilsson utforsket det 
genetiske grunnlaget for at denne reservoararten viser en høy grad pestresistens, og med 
det frembragt ny kunnskap som gir økt forståelse av pestresistens i en viltlevende ikke-
modell art. Forskingen kombinerte bruken av eksperimenter, helgenom sekvensering og 
genomiske verktøy for å fastslå at grunnlaget for pestresistens i ørkenrotten involverer 
mange gener og signaleringsveier i både immunforsvaret og grunnleggende cellulære 
funksjoner. 
 
Nilsson har i sin forskning avdekket en arts-spesifikk duplikasjon av MHCII DRB-locuset 
(et hovedvevsforlikelighetsantigenkompleks klasse II gen), noe som potensielt kan bidra til 
økt overlevelse hos infiserte dyr via hurtigere aktivering av det adaptive immunforsvaret. 
Nilsson har også avdekket genetiske forskjeller mellom individer som overlevde en 
pestinfeksjon og individer som døde av den. Disse forskjellene kan forklare de to forskjellige 
utfallende av pestinfeksjon i ørkenrotter. 
 
Videre har Nilsson utviklet et molekylært verktøy som hurtig og spesifikt kan detektere og 
kvantifisere pest bakterien i en rekke forskjellige prøver, som for eksempel jordprøver og 
vevsprøver fra dyr. Dette allsidige verktøyet kan brukes til pestovervåking av dyreliv i 
naturen, brukes i etterforskning av biologiske utbrudd, og for å studere sykdomsdynamikk 
innad i individuelle pestverter. 
 
Oppsummert, så har doktorgradsavhandlingen demonstrert både genomiske og 
populasjonsmessige endringer i ørkenrotten via en artsspesifikk duplikasjon av MHCII 
DRB-locuset – og demonstrert seleksjon i populasjonen som kan knyttes til denne 
duplikasjonen i tillegg til funksjon og regulering av cellenes aktincytoskjelett, 
signaleringsveier og metabolisme. 
 
 

          
 



 

 

 
  


