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Giardia is een wereldwijd voorkomende intestinale protozoaire parasiet die in staat is een brede waaier aan
gastheren te infecteren. Een infectie met Giardia kan enerzijds asymptomatisch verlopen of anderzijds
aanleiding geven tot een klinische conditie gekenmerkt door gastro-intestinale klachten. Het cruciale belang van
IL-17A in de protectieve immuunrespons tegen Giardia werd gedurende de voorbije jaren aangetoond. Hoewel
er reeds verscheidene aspecten van de anti-giardiale IL-17A respons gekend zijn, blijven er nog vele vragen
onbeantwoord. Bijgevolg was het doel van dit doctoraal onderzoek om de IL-17A respons verder te ontrafelen.
Tijdens een eerste experimentele gedeelte van dit project werden de effectormechanismen die in de darm van
muizen geïnduceerd worden via IL-17A signalisatie als reactie op een G. muris infectie geanalyseerd. Vervolgens
werd getracht om de cellulaire herkomst van het IL-17A signaal en de intestinale locatie van de IL-17Aproducerende cellen die reageren op een G. muris infectie op te helderen. Tenslotte werd nagegaan of de antigiardiale IL-17A respons een leeftijdsafhankelijk effect vertoont, aangezien Giardia infecties vaak chronisch
verlopen in het geval van een infectie op jonge leeftijd. De resultaten van deze experimenten, beschreven in het
proefschrift, dragen verder bij tot de kennis over de immuunrespons tegen Giardia.
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