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Sammandrag 
För att överleva måste parasiter besitta ett effektivt sätt att utnyttja sin värd till max. 
Det kan ske på olika sätt, parasiter med enkla livscykler lever av värdens näring 
medan parasiter med flera värdar utnyttjar deras beteendemönster. Beteende har visat 
sig vara kärnan till hur parasiter med komplexa livscykler påverkar sina värdar, så 
pass mycket att forskare har formulerat en manipulationshypotes. Forskare världen 
över misstänker nu att parasiten Toxoplasma gondii manipulerar sin mellanvärd, i 
detta fall brunråttan, att bli attraherad av katt-odör. Brunråttans toppredator och ett 
djur som behändigt nog är parasitens slutvärd. Är detta ett subtilt sätt för parasiten att 
ta sig till sin slutvärd eller är det en biverkning av infektion? Syftet med denna 
uppsats är att undersöka och analysera de bevis som finns i dagsläget om 
manipulationshypotesen. Kan T. gondii förändra sin värd till sin egen fördel? Ett antal 
studier har gjorts över åren och bevisen talar för en väldigt specifik luktbaserad 
manipulation i brunråttans känslocenter, amygdalan. En klar motgång för 
manipulationshypotesen är det faktum att predationsnivå-studier inte gjorts. En 
bekräftelse går därmed inte att göras men mycket talar för att T. gondii manipulerar 
brunråttan till sin fördel. 
 
T. gondii överförs trofiskt men även sexuellt. Vidare kan den överföras vertikalt. 
Denna kunskap har lett till att en sexuell manipulation tagits upp i ett fåtal studier. 
Testosteronnivån i infekterade brunråttor är nämligen högre, de har större reproduktiv 
framgång och visar en förlust av rädsla. Den ökade reproduktiva framgången och 
förlust av rädsla kan ses som en manipulation för parasiten att öka sin 
överföringsgrad.  
 
Människostudier har påvisat förhöjda testosteronnivåer hos infekterade män samt 
förhöjda dopaminnivåer hos såväl män som kvinnor. Dopaminstudierna har påvisat en 
korrelation mellan schizofreni och toxoplasma-infektion. I dagsläget är det oklart om 
det handlar om en biverkning eller en manipulation av parasiten. Fler studier är 
nödvändiga för att klara upp beteendeförändringarna som sker hos människor vid 
infektion. 
 
 
Inledning 
Definitionen av en parasit är en organism vars syfte är att utnyttja sin värd för att öka 
sin fitness och överföring. Under evolutionens gång har parasiter förfinat sina sätt att 
infektera sina värdar och reproducera sig. Vissa parasiter har komplexa livscykler och 
överförs trofiskt genom näringskedjan. För att avsluta sin cykel behöver de en 
slutvärd för att reproducera sig (Hafer 2016). Då parasiter förlitar sig på sin värd och 
inte är ”fria” i det avseendet är djurens beteendemönster och överföring intimt 
associerade. Värdens födosökande, parning och sociala mönster ökar allihop risken 
för exponering. Värdbeteendet är följaktligen kärnan till parasiternas framgång. Ett 
sätt att främja överföring av parasiten är sociala interaktioner mellan infekterade och 
friska individer. När motsatsen sker, ett scenario då parasitens och värdens intressen 
krockar, har forskare visat att parasiter till och med kan kontrollera sina värdar för att 
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effektivisera sin överföring till nästa värd (Ezenwa et al. 2016). Den vanligaste 
manipulationen verkar vara en parasit-inducerad vilja av värden att bli uppäten. 
Parasiten kan då utveckla sin livscykel i nästa värd, vars måltid var den suicidala 
infekterade organismen.  

Man började experimentera med ett tydligt och numera välstuderat exempel på detta 
fenomen, nämligen sambandet mellan parasiten Toxoplasma gondii och brunråtta 
(Rattus novergicus). T. gondii är en av de mest framgångsrika parasiterna i världen. 
Förutom brunråttan så kan den infektera nästan varenda däggdjursart, inklusive 
människan. T. gondii har också förmågan att överleva under långa perioder i sina 
värdar. Vissa värdar uppvisar inte sjukdomssymtom (däribland brunråttan) vilket gör 
att parasiten kan sprida sig till fler värdar och bredda sin infektionsgrad (Berdoy et al. 
2000). Men vid närmare anblick har subtila beteendeförändringar upptäckts hos 
framför allt infekterade gnagare. Den mest tydliga och välstuderade 
beteendeförändringen är rubbningen av luktsinnet hos brunråtta.  
Den första studien gjordes av Werner et al. (1981) och visade stabila parasitiska 
cystor (figur 1) i brunråttans beteendecentra i hjärnan som ökade den dagliga 
aktivitetsnivån liksom minskade neofobiskt beteende 
(neofobi innebär rädsla inför allt nytt). Andra 
energikrävande beteenden såsom intraspecifik konkurrens 
och social status påverkades intressant nog inte av 
infektionen (Berdoy et al. 2000). Fler studier visade cystor 
över hela hjärnan men med en tydlig samling kring 
hippocampus-regionen. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka och analysera evidens som finns i dagsläget om 
manipulationshypotesen. Finns det klara bevis för att 
parasiten T. gondii evolverat ett elegant sätt att ändra sin 
värds beteende till sin fördel?  

 

Manipulationshypotesen 
Manipulationshypotesen innebär att en parasit kan ändra sin värds beteende med 
målet att öka sin överföringsgrad (Vyas et al. 2007a). Det är alltså inte en biverkning 
av infektion utan en beteendemodifikation orsakad av parasiten (Vyas et al. 2007a).  

Forskare ser den parasitiska manipulationen som adaptiv, den har alltså evolverat 
fram genom selektionstryck. Beteendeändringen som sker kan vara väldigt subtil och 
svår att urskilja. Vissa parasit-värd relationer är svåra att klargöra helt och hållet 
eftersom värdbeteende och parasitism går in i varandra alldeles för mycket. Däremot 
har forskning sedan 1980-talet suddat ut en hel del frågetecken över åren. Generellt 
sett finns det tre olika fenomen som kan förklara beteendeförändringarna som sker vid 
infektion. 

1. Parasiten förändrar någonting specifikt i värdens kropp till sin egen fördel.  

2. Värden förändrar sitt eget beteende för att bekämpa parasit-infektionen.  

3. Beteendeförändringen är en slumpartad biverkning av immunförsvaret. 

Både andra och tredje fenomenet skulle kunna vara fördelaktiga för parasiten av ren 
slump. Det kan exempelvis vara så att en infekterad värd är försvagad, behöver mer 

Figur 1. Mikroskopisk cysta 
fylld med T.gondii hittad i rått-
hjärnvävnad. 
Från Jitinder P. Dubey, med 
tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren.  
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energi och födosöker mer än vanligt. Beteendeförändringen utsätter den således för 
ökade predations-faror som i sin tur kanske är gynnsamt för parasiten (Worth et al. 
2013). Det första fenomenet är allmänt accepterat bland forskare beroende på vilket 
värd-parasit förhållande som studeras. Manipulationen som misstänkts ske i 
brunråttan är än så länge en hypotes. (Ezenwa et al. 2016). I denna uppsats kommer 
tre huvudsakliga beteendeförändringar att tas upp, nämligen luktbaserad och sexuell 
manipulation samt dopaminets inverkan. För att förstå den parasitiska manipulationen 
till fullo krävs en bakgrund i T. gondii som parasit, en tydligare inblick i utbredning, 
exponering och infektion.  

Utbredning, exponering & infektion 
Den intracellulära protozoiska parasiten T. gondii tillhör det apicomplexa fylum som 
alla har en parasitisk livscykel. Gemensamt för parasiterna i detta fylum är deras 
komplexa livscykler med både sexuell såväl som asexuell reproduktion samt unika 
organeller specialiserade för en aggressiv invasion av värdceller, lokaliserade in den 
främre (apikala) delen av parasitcellen, därav namnet apikomplex. T. gondii är en 
opportunistisk parasit som kan infektera i princip alla däggdjur, inklusive människan. 
Förmågan att infektera många olika värdar gör den till en oerhört framgångsrik och 
utbredd parasit. Infektionsnivåerna varierar beroende på exponering men gnagare, 
fåglar och predatorer har högst infektionsnivå. Människan har en approximerad 
infektionsnivå på hela 70%, speciellt i västvärlden där kontakt med domesticerade 
katter sker i högre grad (Webster 2007). Uppskattningsvis bär över en tredjedel av 
världens befolkning på T. gondii (Dellacasa-Lindberg et al. 2011). Olyckligtvis ger T. 
gondii fosterskador och underliga beteendeförändringar hos människan så till följd av 
den enorma utbredningsgraden i människor har det blivit kritiskt att bättre förstå T. 
gondii och dess encystering i hjärnan (Prandovszky et al. 2011).  
 
Den protozoiska parasiten är beroende av två värdar för att slutföra sin livscykel. Den 
sexuella fasen av dess reproduktion sker enbart i kattdjurets tunntarmsepitel (figur 3). 
Väl inne i kattens mag-tarmskanal påbörjar parasiten en asexuell replikationscykel 
och genomgår meios. De två gameter som bildas reproducerar sig sexuellt och skapar 
diploida zygoter. Zygoterna omvandlas till oocystor, ett förstadium till tåliga 
encysterade kapslar som kan överleva utanför värden under långa tidsperioder. Efter 
utsöndring differentierar oocystorna till åtta haploida sporozoiter. Utsöndringen 

innebär en stor infektionsportal då miljontals oocystor sprids 
ut i omgivningen. Den kontaminerade avföringen med T. 
gondii oocystor kan sedan infektera en mängd olika betande 
djur/gnagare via föda, bland annat brunråttan. Därifrån kan 
den spridas horisontellt (mellan individer av samma art), 
trofiskt (via näringskedjan) och vertikalt (från moder till 
foster)	(Morrissette & Sibley 2002). 
 
I alla mellanvärdar inklusive brunråtta och människa sker en 
asexuell reproduktion av T. gondii i deras mag-tarm system 
(figur 3). Den asexuella reproduktionen består av två stadier. 
I första stadiet delar sig sporozoiterna genom en unik 
delningsprocess kallad ”endodyogeny”. Delningsprocessen 
innebär att två dotterparasiter bildas internt i moderparasiten 
(figur 2). När de mognar inkorporeras moderparasiten i de två 
nybildade dotterparasiterna. Repetitiva delningar leder till en 

Figur	2. Fyra 
moderparasiter hyser två 
nybildade dotterparasiter 
inom sig. De har precis 
delat sig genom en unik 
process som kallas 
"endodyogeny" 
Från Hu et al, med 
tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren.  
	
	
	
 



4	
	

annan mer aggressiv delningsprocess kallad ”endopolygeny”. Det är samma 
delningsprocess som ”endodyogeny” men med multipla delningar av dotterparasiter 
inom moderparasiten. Dessa dotterparasiter kallas tachyzoiter. Oocystans kapselvägg 
bryts så småningom ned av enzymer och galla och tachyzoiterna släpps ut, tar sig 
igenom tarm-epitelet och in i en mängd olika värdceller via blodomloppet och det 
lymfatiska systemet (Dubey et al. 1998). De kan även passera blod-hjärnbarriären, 
blod-näthinnebarriären och placentan. Väl inne i värdceller, bildar T. gondii en vakuol 
och fortsätter att genomgå ”endopolygeny” tills värdcellen till slut spricker av trycket 
och lyserar (Tenter et al. 2000). Tachyzoiterna släpps ut och invaderar fler celler, 
delar sig internt, lyserar cellerna och infektionen fortsätter på så vis likt en 
kaskadreaktion. Vid det här skedet har infektionen nått ett akut stadium kallad akut 
toxoplasmos. Immunförsvaret kickar in och dödar de flesta tachyzoiter men vissa av 
dem differentierar till bradyzoiter. Latenta långsamt replikerande pseudocystor. De 
förbises av immunförsvaret och utvecklas sedan till riktiga vävnadscystor med stor 
affinitet för nerv och muskelceller. Dessa cystor släpper ut eller aktiverar en mängd 
signalsubstanser och enzymer. Några av dessa har påvisats ändra viktiga processer 
och ligger som grund för misstänkt manipulation av värden (Tenter et al. 2000, 
Barragan & Sibley 2003). 

 
Figur 3: Toxoplasmas livscykel och hur invasion sker i mellanvärdar och slutvärd. Omritad efter 
Ladyofhats.   
 
Infektion hos människan 
Toxoplasmos i människor kan yttra sig på olika sätt beroende på individ. Akut 
toxoplasmos beskrevs ovan. Symtomen innefattar feber, utmattning, huvudvärk samt 
förstorade lymfkörtlar. Individer som har anlag/predisposition för psykiatriska 
sjukdomar kan utveckla temporära psykiatriska symtom. I immunsupprimerade 
individer har akut toxoplasmos visat sig vara dödlig. Akut toxoplasmos kan vara 
kronisk i enstaka fall, med återkommande symtom över långa tidsperioder. I de allra 
flesta fall verkar akut toxoplasmos omvandlas till latent toxoplasmos. Ett stadie då 
vävnadscystor bildas med långsamt replikerande bradyzoiter. Om immunförsvaret 
försämras av AIDS eller cellgiftsbehandling kan den latenta toxoplasmos-infektionen 
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omvandlas till en mer aggressiv akut toxoplasmos som i de flesta fall leder till viral 
hjärninflammation. Medfödd infektion kan ske (10% av fallen) när modern infekteras 
precis innan graviditet eller under den första trimestern. Konsekvenserna av 
överföringen leder till abort eller missbildningar av fostrets kranium (Flegr 2013). 
 
Människor blir infekterade av att äta vävnadscystor i okokt kött eller genom att äta 
osköljda grönsaker/frukter samt vatten kontaminerat med oocystor. Kvinnor som 
planerar att bli gravida brukar starkt avrådas från att städa ur kattlådor på grund av 
infektionsrisk. Vidare kan det finnas en annan infektionsexponering av T. gondii. 
Sexuell överföring har påvisats i mängd olika djur. Forskare misstänker att parasiten 
möjligen kan överföras från män till kvinnor, tachyzoiter har exempelvis hittats i 
manlig sperma och testikelvävnad (Flegr et al. 2014).  
 
I vissa delar av världen minskar toxoplasmos-prevalensen. En teori kan vara att mer 
fryst mat konsumeras (bradyzoiter dör då). I andra delar av världen ökar prevalensen, 
detta kan bero på en ökning av domesticerade katter i hushåll i kombination med 
minskad handhygien (Flegr 2013).      
 
Luktbaserad manipulation 
I de få studier där parasitism och beteende har förts ihop har infektionen eliminerat ett 
beteende totalt istället för en specifik modifiering av ett visst beteende (Berdoy et al. 
2000). Manipulationen som görs av T.gondii hör därför till de enstaka fall där ett 
mycket specifikt beteende ändras. Den tycks bara vara luktbaserad och specifik för 
kattodörer. Alla andra lukt-associerade receptorer har visat sig vara intakta. Detta 
tyder på en specificitet som sannolikt evolverat över tid. Studier av T gondii.-
infekterade råttor uppvisade heller inga generella hälsoproblem (Berdoy et al. 2000, 
Vyas et al. 2007a, Lim et al. 2013, Dass & Vyas 2014).  

Det är där den fascinerade beteendeförändringen tar vid sig. Studier har visat att 
parasiten ändrar brunråttans naturliga instinkt att undvika områden där kattdjur 
urinerat, en tydlig indikation på att kattdjuret befinner sig i närheten. Denna naturliga 
instinkt är luktbaserad och det studier har visat är att parasitens inverkan konverterar 
lukten till att vara attraherande för brunråttan (Berdoy et al. 2000, Vyas et al. 2007a, 
Dass & Vyas 2014). En litet däggdjur som brunråttan har under tusentals år utvecklat 
en luktbaserad förmåga att undvika sina främsta predatorer. Laboratorieråttor utan 
tidigare exponering för kattdjur har denna medfödda egenskap (Vyas et al. 2007a).  
Parasiten har därmed ett stort hinder att övervinna. Hur lyckas den? 

En studie gjord av Dass och Vyas (2014) visade att katt-
odör aktiverar amygdalan, två små mandelformade 
nervcellssamlingar djupt inne i hjärnan. Ett centrum för 
känslor och emotionellt beteende, bl.a. rädsla. Centrat får 
dels visuella såväl som luktbaserade signaler. I friska 
brunråttor aktiverar kattodör nervsamlingar som ligger 
runtom den nedre delen av den mediala amygdalan (MePV, 
poster-ventral medial amygdala). MePV får signaler från 
luktsystemet och skickar dem vidare till hippocampus, 
därifrån omvandlas signalen till rädsla och flykt. Den övre 
delen av den mediala amygdalan (MePD, poster-dorsal 
medial amygdala) aktiveras på samma sätt men det görs bara 
när reproduktiva feromoner känns igen av luktsystemet. I 

Figur 4. Amygdalans 
position i hjärnan. Från 
Wadley J, med tillstånd 
från 
upphovsrättsinnehavaren.  
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friska råttor ska således MePV-delen aktiveras när brunråttan får kattodör-stimuli. 
Just där har man hittat en länk, nämligen observation av samma utfall fast med katt-
odör i infekterade råttor. I infekterade råttor aktiveras MePD tillsammans med MePV. 
En tidigare studie visar nämligen att MePV-delen aktiveras lika mycket i infekterade 
som i friska råttor vid kattodör-stimuli (House et al. 2011). MePD-delen tar dock 
över, dominerar och omvandlar luktsignalen till attraktion. MePD-delen av 
amygdalan består av ett arginin vasopressin system (AVP) med sina tillhörande 
nervceller. Dessa AVP-nervceller är starkt kopplade till sexuella och sociala 
beteenden hos en mängd olika arter. De är exempelvis involverade i igenkännande av 
partner, monogama partnerskap och sociala intraspecifika igenkännanden. Dass och 
Vyas upptäckte 2014 att T. gondii omprogrammerar hjärnans genetiska maskineri att 
ta en annan signalrutt genom att hypometylera (avlägsna metylgrupper i DNA) i 
AVP:s promotorer (promotorn är genens styrsekvens, den reglerar genens uttryck), 
detta leder till ett ökat genuttryck av AVP som i sin tur omvandlar rädsla till 
attraktion. Intressant nog har samma studie upptäckt att denna process är reversibel 
genom hypermetylering (lägga till metylgrupper i DNA). Genom systematisk 
administration av L-metionin i de infekterade råttorna kan attraktionen omvandlas till 
den ursprungliga rädslan (Dass & Vyas 2014). Ett starkt bevis för att manipulationen 
faktiskt verkar i amygdalan genom hypometylering.  

Denna sofistikerade manipulationsmetod är inte helt utan kostnad för parasiten. En 
studie av Vyas et al. (2007b) visade att manipulationseffekten är beroende av stimuli. 
Detta innebär att om kattens odör skulle vara för stark och påträngande så tar den 
medfödda rädslan över och råttan uppvisar rädsla. Manipulationen på råttor sågs bara 
när stimulus-kurvan nådde ett intermediärt läge, på toppen av det upp och nervända 
U:et. Ingenting händer ifall kattodören är för svag. Slutsatsen av denna upptäckt säger 
att det faktiskt finns en biologisk kostnad för parasiten. Den direkta kostnaden är då 
energi och metabolitförluster (ämnesomsättningsprodukter). Den indirekta kostnaden 
skulle vara att parasiten hamnar i fel predator, exempelvis i rovfåglar. Vidare finns det 
en signifikant risk för T. gondii att ta sig till hjärnan. Immunförsvaret dödar de flesta 
tachyzoiter och bara ett fåtal bradyzoiter lyckas encystera sig för att sedan ta sig till 
hjärnan. Vid det intermediära läget av stimulus har parasiten via evolution och 
selektion, hittat en avvägning (trade-off). Fördelarna av manipulationen (ökad fitness) 
måste således överväga kostnaderna av manipulation (direkta och indirekta). Dessa 
kriterier är avgörande för T. gondii och andra manipulerande parasiter. Utan 
övervägande fördelar hade de inte evolverat fram en manipulationsmetod över tid 
(Vyas et al. 2007b).  

Testosteronets inverkan  
AVP-systemet i amygdalan interagerar även med och är beroende av testosteron. 
Könshormonet är nödvändigt för AVPs transkription. En ökad testosteronnivå ökar 
därmed transkription av AVP. En studie gjord av Dass och Vyas 2014 menar att 
testosteronproduktion kan ligga bakom reduceringen av metyleringen av AVP-
promotern. Höga testosteronvärden är starkt kopplade till en reducerad känsla av 
rädsla i en mängd olika djur, även hos människan. Testosteronets samverkan med 
AVP systemet är inte helt utredd än men det är ingen slump att könshormonet är 
associerat med manipulationen då den har egenskapen att dämpa rädsla. Exempelvis 
så har en studie av Lim et al. (2013) påvisat att attraktionen blockeras vid kastrering 
av råttor. Testosteron kan därmed vara den underliggande orsaken till förändringen i 
amygdalan. De exakta mekanismerna bakom testosteronökningen och hur T.gondii 
lyckas öka nivån är i nuläget oklart.       
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Testosteron och sexuell överföring 
På senare år har man har hittat en väldigt intressant länk mellan könshormonet 
testosteron, sexuell överföring och T. gondii  

Testosteron är tätt associerat med fortplantningsframgång men könshormonet har 
även en biologisk kostnad som blir en så kallad ”trade-off” eller direkt översatt, en 
avvägning. Förhöjda testosteronvärden kan exempelvis göra hanar mer aggressiva och 
orädda. Det kan leda till ett större revir som i sin tur lockar fler honor, som 
avslutningsvis faktiskt ger en ökad fortplantingsframgång. Däremot kan lyckan vända 
snabbt eftersom deras våghalsiga beteenden utsätter dem mer för fara och de blir 
därför väldigt lätta byten för predatorer. Under evolutionens gång har således råttor 
och andra organismer hittat en ”trade-off” för att balansera kostnaderna och 
fördelarna med testosteron. Med det i beaktande och ur parasitens perspektiv bör det 
vara fördelaktigt för Toxoplasma att infektera en hanlig råttvärd vars 
testosteronvärden är höga. Eller ännu bättre, att inducera en ökad syntes av testosteron 
väl inne i värden. Om parasiten överförs sexuellt (vilket studier har bevisat) kommer 
det att leda till en additiv effekt eftersom överföringen sker sexuellt, mellan individer 
av samma art samt vertikalt och trofiskt (Lim et al. 2013). Denna upptäckt gjorde att 
forskare började studera den sexuella rutten i detalj och hittade ett samband.  
 
Infekterade hanråttor har förhöjda testosteronnivåer (Dass et al. 2011, Lim et al. 
2013). Testosteronnivåerna var mer än dubbelt så höga i infekterade hanråttor som i 
kontrollgruppen. De har även en större reproduktiv framgång som motsäger 
parasitiska infektionsmönster och deras fitness ökar avsevärt. I fallet med de 
infekterade brunråttorna är det precis det motsatta. Hanråttor upplevs som friska 
livskraftiga individer av honråttor (Lim et al. 2013). Kan detta vara ett faktiskt tecken 
på en sexuell manipulation? I motsats till studien av Lim et al. (2013) så har 
infekterade möss inte uppvisat högre testosteronvärden i en tidigare studie (Kankova 
et al. 2011). Studien nämner att infektion av möss är betydligt mer virulent vilket 
oftast leder till sjukdom och dödsfall. Påfrestningen och stressen vid infektion kan 
därmed sänka de gonodala funktionerna, bl.a. testosteronproduktion. Vidare är 
testosteron kostsamt att producera för kroppen och immunförsvaret sänker i regel 
produktionen vid infektion. Intressant nog sker detta inte hos infekterade råttor.  
 
En lovande länk och ytterligare bevis för att testosteronnivå och överföringsframgång 
är associerade har visats hos infekterade råttor med Seoul-virus. Infekterade hanar 
hade också förhöjda testosteronnivåer (Easterbrook et al. 2007). Behändigt nog sker 
överföring av viruset genom aggressiv kontakt bland råtthanar. Det verkar därför inte 
vara en tillfällighet att testosteronnivån ökar i samband med virusinfektionen. Ett 
annat intressant exempel är att han-möss infekterade med TBE (en fästingburen 
virussjukdom) är sexuellt mer attraktiva, det grundar sig självklart igen i förhöjda 
testosteronnivåer (Moshkin et al. 2002). Testosteron och attraktivitet hos han-möss 
vars immunförsvar kunde hejda viruset hade dock inte förändrats (Moshkin et al. 
2002). Ovanstående studier visar på att det faktiskt finns en länk mellan förhöjda 
testosteronvärden och överföringsmekanismer. Är förhöjda testosteronnivåer en 
biverkning eller tyder det på en subtil manipulation av parasiten? Testosteron är som 
tidigare nämnts ett könshormon som kan dämpa rädsla. Det är svårt att tro att 
ökningen är en ren tillfällighet och den stärker den parasit-inducerade manipulation 
som sker i Toxoplasma-infekterade råttor.  
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Dopaminets inverkan   
Till följd av de subtila och ibland dödliga beteendeförändringar som sker i råttor har 
studier av människor börjat bedrivas i större grad. Hos människan kan T. gondii 
överleva latent under en lång tidsperiod. Kronisk infektion är inte patologisk såvida 
man inte lider av immunsjukdomar. Däremot är det värt att nämna att inte alla som 
exponeras för T. gondii får en kronisk infektion med cystor i hjärnan, utan vissa kan 
faktiskt läka ut den och bilda antikroppar (Evans et al. 2014). Flera studier världen 
över visar att det finns en koppling mellan neurologiska sjukdomar och Toxoplasma-
infektion. Latent toxoplasmos har länkats med autism, tvångssyndrom, bipolärt 
syndrom och sjukdomen schizofreni (Prandovszky et al. 2011). En studie av 
Prandovszky et al. (2011) tar upp korrelationen mellan signalsubstansen dopamin, 
schizofreni och T. gondii. Dopamin återfinns i flera centra i hjärnan (b.la. i 
amygdalan) och är korrelerat med rörelsekontroll, njutning, motivation och kognition. 
Onormala dopamin-nivåer kan därmed leda till grava beteendeförändringar. Hos 
människan medför en felaktig reglering av dopamin-metabolism till en mängd 
neurologiska åkommor såsom ADHD, tics, Tourettes och schizofreni.  
 
Till följd av korrelationen mellan schizofreni och T. gondii har forskare därmed 
fördjupat sig i om T. gondii stör dopaminmetabolismen i hjärnan.  
(Prandovszky et al. 2011). En studie av Webster et al. (2006) visade att anti-dopamin 
mediciner (samma typ av mediciner som behandlar schizofreni) dämpar 
beteendeförändringarna som sker vid Toxoplasma-infektion hos gnagare (förlust av 
rädsla och attraktion till kattodör) samt hämmar tillväxten av fler bradyzoiter. 
Ytterligare en till ledtråd som forskare hittade 2009 var enzymet tyrosin hydroxylas 
vars aktivitet induceras i samband med differentiering av stabila cystor (Gaskell et al. 
2009). Tyrosin hydroxylas katalyserar nämligen reaktionen tyrosin à DOPA. DOPA 
är en prekursor till dopamin och man började då misstänka att dopaminnivåer höjs i 
samband av infektion (Gaskell et al. 2009). Med föregående studier som grund hittade 
Prandovszky et al. (2011) signifikanta nivåer av dopamin i parasitens vävnadscystor 
samt ökad dopaminutsöndring från infekterade nervceller. De hävdar att parasiten 
mycket väl kan ändra dopaminhalten avsiktligt, varför det händer är i nuläget oklart.  
 
	
Diskussion 
Denna uppsats har fördjupat sig i de beteendeförändringar som sker vid toxoplasma-
infektion. Frågan som ställdes var om det fanns klara bevis för att T. gondii evolverat 
ett elegant sätt att ändra sin värds beteende till sin fördel. Mycket talar faktiskt för att 
T. gondii förändrar sin värds beteende till sin egen fördel. Den här geografiskt 
utbredda parasiten har utvecklat ett elegant sätt för att öka sin fitness och har 
säkerligen många ess i rockärmen som forskare ännu inte känner till. Det finns 
däremot en del frågetecken som gör att manipulationen i dagsläget fortfarande är en 
hypotes. Det pågår i dagsläget en debatt om de subtila beteendeförändringar som sker 
i råttor. En faktor är att studierna inte har följt en liknande experimentell design. Det 
kan exempelvis vara olika Toxoplasma stammar, olika tidpunkter efter infektion av 
T.gondii eller olika värdarter samt kön. Det har lett till att det saknas en konkret grund 
att bygga solida argument som talar för manipulationen (Worth et al. 2013). 
 
Råttor har används i Toxoplasma-studier eftersom de har visat sig vara 
motståndskraftiga mot Toxoplasma-infektioner. Motståndskraften kan ses som att de 



9	
	

inte utvecklar en kronisk infektion eller att de trots infektion uppvisar ett friskt 
beteende. Möss däremot har visat sig vara väldigt oberäkneliga, resistensen har visat 
sig vara väldigt beroende på kön och Toxoplasmastam. En studie från 2012 visade 
exempelvis att cystor och sjukdomssymtom bara uppvisades i en subpopulation av 
hon-möss (Afonso et al. 2012). Laborativa studier med råttor har därmed visat sig 
vara mer stabila och attraktiva bland forskare.   
 
Det fundamentala problemet med beteendeförändringen är om det faktiskt är en 
manipulation inducerad av parasiten eller en biverkning av infektion. En studie av 
Kavaliers & Colwell (1995) visade att möss infekterade med parasiten Eimeria 
vermiformis uppvisade liknande symtom, det vill säga minskat neofobiskt beteende i 
närheten av katt-odör. Kruxet med denna upptäckt från manipulationssynvinkel var att 
E. vermiformis inte hade en slutvärd. Utifrån parasitens synvinkel kan denna 
beteendeförändring omöjligt vara fördelaktig. Om värden dör, dör även parasiten. 
Utifrån den studien kan man bara dra slutsatsen att beteendeförändringen är en 
olycklig biverkning. Man kan därifrån dra paralleller till T. gondii och hävda att 
samma sak sker vid infektion i brunråttan. Det enda som skiljer dem åt är att det råkar 
vara fördelaktigt för T. gondii men inte för E. vermiformis (Worth et al. 2013). 

Råttan, katten och T.gondii har en lång evolutionär historia och de passar in i varandra 
likt ett pussel. I nuläget finns en allmän koncensus att människan inte har en värd-
parasit relation som kan verka fördelaktig för T.gondii. Men om man däremot beaktar 
hur våra förfäder levde, med ett tänkbart predationstryck från stora kattdjur såsom 
lejon så är det mycket möjligt att den luktbaserade beteendeförändringen varit 
fördelaktig för T.gondii under den evolutionära historiens gång och att det fortfarande 
sker i människor än idag. Flegr et al. (2011) testade den hypotesen (den luktbaserade 
manipulationen, dvs. attraktion till katturin) på människor. De testade 34 infekterade 
och 134 friska studenter. De fick alla poängsätta urin från en mängd olika djur, bland 
annat katt, häst, tiger och hund. Deltagarna i studien var ovetandes om deras 
infektionsstatus. Man hittade faktiskt en länk till katturin. Nästan alla infekterade män 
poängsatte katturin som behaglig/god. Kontrollgruppen poängsatte den inte som 
behaglig/god. En studie av Poirotte et al. (2016) testade den luktbaserade 
manipulationen på schimpanser, vår närbesläktade släkting som fortfarande har ett 
kattdjur som predator (leoparden). De lät infekterade/ej infekterade schimpanser lukta 
på human, leopard och tiger/lejon-urin. De infekterade schimpanserna påvisade en 
attraktion för leopardurin (deras naturliga predator). Kontrollgruppen gjorde inte det. 
Båda grupper reagerade inte på tiger/lejon urin, en stark indikation på att de inte delar 
en evolutionär historia tillsammans. Den parasitiska manipulationen är adaptiv och 
det verkar som att den har utvecklats tätt mellan byte och kattdjur över långa 
tidsperioder.       
 
Man kan även ifrågasätta dess enorma utbredningsgrad, varför kan den infektera i 
princip alla däggdjur men endast reproducera sig i kattdjur? Däggdjur som inte 
kommer i kontakt med kattdjur eller inte är deras byten borde vara en återvändsgränd 
för T. gondii (Lélu et al. 2013). En studie gjord av Wallace (1973) visade att T. gondii 
saknades på katt-fria öar. Kanske kan det ses som en slump eller ett bevis för att katter 
är nödvändiga för parasitens överlevnad. T. gondii förökar sig sexuellt och asexuellt 
så varför har den utvecklat båda om bara sexuell förökning är avgörande för artens 
överlevnad? En framgångsrik parasit som T. gondii borde ha ett trumfkort för att 
komma runt problemet.  
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T. gondii kan överföras asexuellt (vertikalt och/eller horisontellt) samt genom andra 
predatorer. Vid närmare anblick kan T. gondii teoretiskt sätt överleva genom klonal 
förökning i olika populationer. I strid med studien av Wallace (1973) hittades 
infekterade fjällrävar på Svalbardsöarna i Norge 2007. Öar som inte har 
kattdjurspopulationer. Infektionerna av fjällrävarna tros ha uppkommit genom 
predation av infekterade flyttfåglar (Worth et al. 2013). Så T. gondii kan därmed 
överföras inom en population men kan även genom predation ta sig till andra 
populationer (Worth et al. 2013). Ett bevis för att spridningen av parasiten inte helt 
och hållet förlitar sig på sexuell reproduktion via kattdjur. Asexuell reproduktion 
tillför däremot ingen större genetisk variation och det kan vara till men för parasiten 
att enbart klona sig själv i längden.  
 
Om T. gondii verkligen manipulerar sin mellanvärd att bli uppäten av en katt så måste 
det betyda att sexuell reproduktion har visat sig vara mer gynnsamt över tid än 
asexuell reproduktion. Asexuell reproduktion kan då eventuellt fungera som ett 
skyddsnät mot utrotning samtidigt som den hjälper parasiten att sprida sig ytterligare, 
med det slutgiltiga målet att komma i kontakt med kattdjur. Värt att nämna är att 
katter som tidigare blivit infekterade är immuna mot framtida T. gondii infektioner. 
Så inom den sexuella reproduktionen finns en liten återvändninggränd som stoppar en 
oändlig infektion av katter (Worth et al. 2013).  
 
En intressant aspekt är det faktum att man i regel vill att manipulationshypotesen ska 
vara sann rent populärvetenskapligt. Den är tilltalande och har nästan nått kultstatus. 
Naturens egna små mikroskopiska organismer som utför ”mind control” på sina 
värdar är minst sagt en fängslande teori. Det kan mycket väl vara så att forskare 
förbiser viss fakta undermedvetet för att komma fram till ett resultat som enbart talar 
för manipulationen (Worth et al. 2013).     

Kan två distinkta beteendeförändringar vara en gemensam manipulationsrutt?  
En intressant manipulationsteori skulle kunna vara att den sexuella manipulationen 
som sker i gonaderna verkar med den amygdala manipulationen som sker i hjärnan.  
T.gondii höjer testosteronnivå och ökningen aktiverar/rubbar amygdalan till att 
omvandla rädsla till attraktion. Ett annat alternativ är att dessa två händelser är 
distinkta och representerar två olika konsekvenser av infektion, separerade ifrån 
varandra (Dass & Vyas 2014).  
 
Fältstudier och predationsnivå 
Forskare som talar för manipulationen drar slutsatsen att den luktbaserade 
attraktionen måste leda till en ökad predationsnivå (Berdoy et al. 2000). Matematiska 
modeller har påvisat att endast en liten ökning av värdsårbarhet i en bytespopulation 
är tillräckligt för att utlösa en ökning av parasitinfektion i predatorpopulationer. Men 
studier och experiment har endast gjorts i onaturliga habitat, med andra ord i 
laboratorier. Det finns dessvärre inga konkreta naturliga bevis att infekterade råttor 
blir utsatta för predation i högre grad. En infekterad råtta kan exempelvis undgå att bli 
uppäten genom stimuli såsom ljud och rörelse (Worth et al. 2013). Genom framtida 
fältexperiment kan den slutsatsen testas. Fältexperimenten måste dock bedrivas på ett 
etiskt/humant sätt, vilket kan vara en framtida utmaning. Om forskare lyckas bedriva 
ett predationsexperiment och det visar sig att predationsnivå inte höjs kan man 
avfärda hypotesen och konstatera att det inte rör sig om en adaptiv manipulation. I 
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nuläget så kan man bara spekulera och anta att den luktbaserade beteendeförändringen 
leder till en ökad predation.  

Det kommer därmed att bli intressant att se vad framtida studier visar. Mycket talar 
för att den luktbaserade förändringen är en manipulation som görs av T. gondii, med 
det slutgiltiga målet att ta sig till sin slutvärd. Testosteronökningen som sker kan 
också ses som en parasitisk manipulation. Den ökar den horisontella överföringen av 
T. gondii och orsakar en förlust av rädsla hos råttor. En öppen fråga som uppkommer 
då är: Har T.gondii som mål att via testosteronökningen reproducera sig sexuellt i 
katten eller är det ett sätt för parasiten att sprida sig via asexuell reproduktion? Jag 
anser att T.gondii använder sig av både sexuell och asexuell reproduktion för att 
överleva i en värdpopulation, med asexuell reproduktion som ett skyddsnät om värden 
inte stöter på kattdjur. Den sexuella manipulationen som sker ger en additiv effekt, 
spridningen ökar och parasitpopulationen dör således inte ut. Den luktbaserade 
förändringen är enligt min mening en manipulation som görs av T. gondii. 
Testosteronökningen verkar vara tätt sammankopplat med manipulationen som sker i 
amygdalan och det verkar inte vara en biverkning av infektion. Ett könshormon som 
ökar aggressivitet och förlust av rädsla samtidigt som den ökar individens fitness är 
svårt att ses som en slump.  
 
Dopaminförändringen som sker i människor är delvis förstådd men varför det sker är 
oklart. Mycket tyder på att det är en biverkning av infektion. Neurologiska sjukdomar 
är väldigt mångfacetterade, genetisk bakgrund, socioekonomisk status och immunitet 
kan tillsammans verka som bakomliggande faktorer till varför man utvecklar en 
neurologisk sjukdom (Webster et al. 2006).  
 
Ur ett ekonomiskt och folkhälsoperspektiv är framtida forskning på T. gondii vitalt. 
Kunskap om denna väldigt utbredda parasit måste dessutom nå omvärlden, speciellt i 
utvecklingsländer. Toxoplasmos kan vara dödlig i immunsupprimerade människor 
och ger grava missbildningar på foster vid vertikal överföring. Vidare har även andra 
apicomplexa parasiter allvarliga konsekvenser på människor och djur. 
Plasmodiumsläktet som orsakar malaria, Cryptosporidium som orsakar 
cryptosporidiosis och Theileria parva som orsakar theileriosis har alla hög virulens 
och orsakar dödsfall hos såväl människor som djur runtom i världen. Tacksamt nog 
har Toxoplasma-släktet visat sig vara modellorganismer i laborativa studier. De är 
väldigt lätta att manipulera genetiskt, och banar därför vägen för ny forskning, främst 
för väldigt virulenta och dödliga parasiter som Plasmodium (Seeber & Steinfelder 
2016).    
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Jag vill tacka min syster Imane Khammari för hennes enorma stöd och värdefulla 
återkoppling under skrivandets gång. Jag vill även tacka Martin Svenda för hans 
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Fältexperiment och Toxoplasma gondii 
Etisk bilaga 
Mariam Khammari 
Självständigt arbete i biologi 2017 
 
Inledning 
Toxoplasma gondii är en extremt utbredd parasit som infekterar nästan alla endoterma 
djur, bl.a. brunråttan. Parasiten har katten som slutvärd och forskare har insett att T. 
gondii manipulerar sin mellanvärd brunråttan att bli attraherad av kattodör. Forskare 
misstänker att denna beteendeförändring är avsiktlig eftersom parasiten avslutar sin 
livscykel i katten. Men denna upptäckt är än så länge en hypotes. Inga faktiska 
predationstester har gjorts på grund av etiska skäl. Laboratorietester på 
modellorganismer är strikt reglerade och man kan bara spekulera att T. gondii ökar 
predationsgraden genom att göra matematiska modeller. För att verkligen säkra 
hypotesen som sann så måste predationsnivå-tester göras, helst in vivo, ute i fält. Det 
man däremot måste tänka på är att förhindra ett utbrott av parasiten i fråga. Är det 
därför etiskt att bedriva fältexperiment med signifikanta utbrottsrisker?        
 
En etisk analys  
Fältstudier med brunråttor och katter är ett nödvändigt steg för hypotesprövningen. 
Det huvudsakliga argumentet för fältstudier är att de kan bana vägen för andra 
manipulationsteorier gjorda av T. gondii. Uppskattningsvis bär en tredjedel av 
världens befolkning på T. gondii. Det har därmed blivit kritiskt att bättre förstå 
Toxoplasmas effekt på råttor eftersom beteendeförändringar har upptäckts i 
infekterade människor. Parasiten stör nämligen dopaminnivåer i hjärnan och en 
skrämmande koppling har hittats till schizofreni. Det huvudsakliga argumentet emot 
fältstudier är att det finns utbrottsrisker med att bedriva ett fältexperiment. 
Toxoplasma är en virulent parasit som har en hög utbredningsgrad. De patologiska 
effekterna är fortfarande inte helt kartlagda. Infektion har exempelvis visat sig vara 
dödlig i möss och immunsupprimerade människor.  
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Dessa fältstudier bör därmed göras med stor försiktighet och i en säkrad skyddszon.	
Fältexperimenten bör göras av behörig personal och i ett isolerat område så att 
utbrottsriskerna blir absolut minimala. Forskare insatta i ämnet som vill bedriva ett 
fältexperiment måste väga upp för- och nackdelar. Med en signifikant risk för utbrott 
bör ett fältexperiment inte bedrivas. Med en låg risk bör ett fältexperiment bedrivas i 
hopp om att det leder till slutsatser som hjälper framtida forskning. Predationsnivå-
experiment kan påbörjas i laboratorier (om det etiskt sätt är möjligt är att släppa lös 
infekterade/friska råttor i en bur för att observera predationsgrad). Ökar verkligen 
predation av infekterade råttor? Om inte, kan man avfärda manipulationshypotesen 
och konstatera att detta rör sig om en biverkan av infektion. Frågeställningen kan 
egentligen bara besvaras av forskare i institutioner eller företag som är insatta i etik i 
kombination med forskning och vill bedriva fältexperiment med T. gondii. De måste i 
grupp diskutera de eventuella etiska problemen som tillkommer med fältexperiment 
och därifrån komma fram till ett enhetligt beslut som är etiskt rätt.  
 
En forskningsetisk analys 
Faktamässigt har jag i de flesta fall utgått från originalartiklar, studier som tas med i 
kända tidskrifter såsom Plos One och Molecular Ecology. Citeringar har jag även 
utgått ifrån, men jag har även tagit hänsyn till nya studier som ännu inte blivit 
citerade. Vilken tidskrift artikeln kommer ifrån har då spelat en större roll. Stora 
forskningsgrupper som forskat i ämnet i flera år väger tyngre än en författare som 
publicerar sin första artikel. Review-artiklar har tagits med endast för att ge en 
bakgrund till vissa stycken i brödtexten. Mina sökmotorer har varit Web Of Science 
och PubMed. Jag anser att de källor jag använt är tillförlitliga. För att summera så 
baseras min tillförlitlighet på sökmotorer, tidskrifter, antal citeringar och antal 
författare. Jag har även försökt bredda mig inom min frågeställning för att nyansera 
ämnet och ge intresseväckande infallsvinklar, exempelvis toxoplasma-infektion hos 
människor. Jag bedömer att jag angivit källor överallt i texten och att det är tydligt 
vart mina egna slutsatser, argument och åsikter finns.    
    
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 


